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للمساعدة التجاریة الصغیرة. كالعادة ، نحن ھنا للمساعدة. إذا كانت لدیك أسئلة COVID-19 عزیزي مجتمع األعمال: ستجد أدناه آخر التحدیثات المھمة بخصوص
للحصول على oewd.org/covid19 وتذكر التحقق من sfosb@sfgov.org :بخصوص ھذه التحدیثات وغیرھا التي شاركناھا ، فالرجاء إخبارنا بذلك
  .معلومات جدیدة
 
     
 
من خالل قروض اإلصابات االقتصادیة ، أیًضا ما یصل إلى ، (SBA) الفیدرالیة المعتمدة من حزمة التحفیز التي تم تمریرھا مؤخًرا ، تقدم إدارة األعمال الصغیرة
ملیوني دوالر لمساعدة الشركات الصغیرة والمنظمات غیر الربحیة. یتضمن ھذا مبلًغا مقداره 10000 دوالر ، والذي ال یلزم سداده. بوابة طلب القرض عبر
(PPP) الجدید Paycheck باإلضافة إلى ذلك ، یتضمن برنامج حمایة . /#/h�ps://covid19relief.sba.gov اإلنترنت متاحة اآلن ألصحاب األعمال على
الحالیون حتى 10 ملیون دوالر لتغطیة التكالیف الثابتة بشروط التسامح SBA للشركات التي یعمل بھا 500 موظف أو أقل ، القروض التي قدمھا مقرضو
 النھائي
    
 
مع المنظمات المجتمعیة ، حالیًا شبكة من مقدمي الخدمات الذین ، OEWD یتم تشجیع جمیع الشركات والمؤسسات غیر الربحیة المؤھلة على التقدیم. ینظم .  
 . www.oewd.org/covid19 :یقدمون مساعدة فنیة فردیة لدعم األعمال الصغیرة التي تسعى لالستفادة من ھذه الموارد. لمزید من المعلومات ، یرجى زیارة
 
أ) حالي أو من خالل أي مؤسسة إیداع مؤمن علیھا اتحادیًا ،) SBA 7 للتقدم بطلب للحصول على تعادل القوة الشرائیة ، یجب علیك التقدم من خالل أي مقرض
واتحاد ائتمان مؤمن اتحادیًا ، ومؤسسة نظام ائتمان المزرعة المشاركة . للعثور على مقرض معتمد قریب منك ، قم بزیارة
h�ps://www.sba.gov/paycheckprotec�on/find . 
 
یرجى مالحظة ما یلي: یعترف مكتب المفتش العام بأننا نواجھ أوقاتًا غیر مسبوقة وینبھ الجمھور بخطط االحتیال المحتملة ذات الصلة ببرامج التحفیز االقتصادي
- h�ps://www.sba.gov/document/report-- SBA :تاي حمایة S .(COVID-19) استجابة لوباء فیروس كورونافیروس الجدید SBA التي تقدمھا
programs-الحیل الغش تنبیھات 
 
.COVID-19 محلیًا - أعلن عمدة لندن ساللة ومجلس المشرفین عن صندوق إغاثة للشركات الصغیرة بقیمة 10 مالیین دوالر لدعم الشركات الصغیرة المتأثرة بـ
COVID-19 یلتزم الصندوق البالغ 10 مالیین دوالر بمبلغ 9 مالیین دوالر لصندوق قروض طوارئ جدید ، وملیون دوالر إضافي لتوسیع صندوق مرونة
لألعمال الصغیرة. تلقى صندوق المرونة أكثر من 2000 تطبیق منذ إطالقھ في 11 مارس. سیقدم صندوق قروض الطوارئ للشركات الصغیرة للشركات
الصغیرة ما یصل إلى 50000 دوالر أمریكي في شكل قروض بدون فوائد. سیكون لھذه القروض جدول سداد مرن وسیتم تحدید الشروط على أساس كل حالة على
حدة ، بناًء على قدرة كل مقترض على السداد. سیعمل صندوق قروض الطوارئ ھذا على توسیع إمكانیة الحصول على النقد للشركات الصغیرة التي قد تجد
صعوبة في الوصول إلى منتجات القروض التقلیدیة ، وتساعد على استدامتھا خالل أزمة الصحة العامة المستمرة. سیتم توفیر الطلبات بحلول 6 أبریل 2020. اقرأ
 .المزید عن ھذا وبرامج اإلغاثة األخرى ھنا
         
 
التوجیھ للجمھور، بما في ذلك معلومات عن الشركات و أرباب العمل ھذا التوجیھ یشمل: ماذا Covid 19 أصدرت وزارة سان فرانسیسكو الصحة العامة إضافي -
استشاریة اتصال وثیق، واستشارة التعرض العامة. - مدینة سان فرانسیسكو الیوم االفراج ،Covid-19تفعل اذا كان شخص ما في مكان العمل قد اختبر إیجابیة ل
عن األسئلة المتكررة توثق فیما یتعلق مأوى في مكان. یتم تضمین األسئلة المتداولة المتعلقة بكل من العملیات التجاریة األساسیة وغیر األساسیة. راجعھا ھنا. -
للتعافي االقتصادي. فریق العمل مكلف بتوجیھ جھود المدینة للحفاظ على Covid-19 أعلن رئیس بلدیة ومجلس المشرفین الرئیس نورمان یي إنشاء فرقة عمل
الشركات المحلیة والتوظیف واستعادتھا ، وتخفیف الصعوبات االقتصادیة التي تؤثر بالفعل على أكثر سكان سان فرنسیسكان ضعفًا. سوف یدعم عملھم منظمات
وأفراد سان فرانسیسكو طوال الفترة المتبقیة من نظام المأوى في المكان ، وسوف یضع األساس لالنتعاش االقتصادي بمجرد أن تحقق المدینة تقدًما ملموًسا یحتوي
اقرأ المزید ھنا. الدولة تقدم والیة كالیفورنیا دعًما واسًعا للشركات وأصحاب العمل. مراجعة جمیع الموارد للشركات الصغیرة ھنا. مصادر .COVID-19s على
اإلغاثة المضمنة: - تأجیل الشركات الصغیرة بدون فائدة من ضریبة المبیعات / االستخدام ، حتى 50،000 دوالر ، للشركات التي تقل مبیعاتھا الخاضعة للضریبة
             . عن 5 مالیین دوالر
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برنامج ضمان قروض اإلغاثة في حاالت الكوارث لألعمال الصغیرة یمكن للشركات الصغیرة الموجودة في كالیفورنیا والتي تضم 1-750 موظفًا ممن تأثروا -
          .والمنظمات غیر الربحیة المؤھلة أن تنطبق COVID-19 بشكل سلبي أو تعرضوا لحدوث اضطراب بسبب

WEBINARS & TRAININGS - تستضیف غرفة التجارة األمریكیة قاعة بلدیة ثانیة وطنیة یوم الجمعة 3 أبریل الساعة 12:00 ظھًرا. وسوف تستمر الستضافة
ھذه المدینة قاعات بانتظام یوم الجمعة. سجل ھنا . كما ستستضیف جلسة متابعة وأجوبة لمناقشة إدارة التدفق النقدي وحزمة التحفیز الفیدرالیة. سجل لجلسة المتابعة
  .ھنا
          
 
تابع تحدیثاتھم ومواردھم: .Covid-19 یقدم عدد من منظمات األعمال وأصحاب العمل تحدیثات یومیة وندوات عبر اإلنترنت ودورات تدریبیة مستمرة تتعلق بـ -
    جمعیة أصحاب األعمال الصغیرة في كالیفورنیا ، غرفة أصحاب العمل ، غرفة التجارة األمریكیة ، غرفة تجارة سان فرانسیسكو
  
  
 
 
 
الخدمات والموارد الجاریة أطلقت المدینة أیًضا جھوًدا لدعم األعمال التجاریة الصغیرة تشمل تأجیل الضرائب على األعمال ورسوم الترخیص ، وإطالق صندوق
إغاثة للشركات المتأثرة ، ودعم المنظمات غیر الربحیة التي تمولھا المدینة حتى ال یفقد العمال دخلھم ، والعمل مع الشركاء في القطاع الخیري والخاص ، والدعوة
الصندوق، حیث التبرعات ویمكن إجراء لدعم كل من الشركات الصغیرة www.Give2SF.org لدعم الدولة والفیدرالیة للعمال والشركات. وھذا یشمل على
 .واألفراد المتأثرین التاجى
 
 
   .لجمیع الموارد وجھات االتصال والتحدیثات للشركات الصغیرة www.oewd.org/covid19 یرجى أیًضا متابعة زیارة
 
 sfdph.org/ dph /alerts/coronavirus.asp :على DPH یمكن االطالع على أوامر وتوصیات الصحة العامة األخرى من
  
 
 sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19 :على COVID-19 المتعلقة بـ Mayoral یمكن العثور على جمیع إعالنات
 
 
إلى COVID19SF -888 لمزید من المعلومات ، یمكنك أیًضا االتصال بالرقم 311 ، وللحصول على تحدیثات رسمیة ، قم بالتسجیل في خدمة تنبیھ المدینة: أرسل
777 .  
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