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:ع��زي القارئ
 
ا. ير�� االطالع أدناە للحصول ع� هذە اإلعالنات

�
ة الحرجة ح�ث تتغ�� المعلومات ��عة ، من المهم أن تظل متصً� ومحدث خالل هذە الف��

�� االتصال بنا ع� وتذكر التحقق من sfosb@sfgov.org والتحديثات الهامة. �العادة ، نحن هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
oewd.org/covid19 للحصول ع� معلومات جد�دة. إذا فاتك أي من إعالناتنا السا�قة ، فتفضل ب��ارة h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .    
 
:اإلعالنات
ة Verizon-LISC منحة إلغاثة األعمال التجار�ة الصغ��
� رسالتنا اإلخ�ار�ة ، عن اس�ثمار �ق�مة 2.5 مليون دوالر من

ا �� كة Verizon تم اإلعالن سا�ق� � تقد�م اإلغاثة الحي��ة ودعم بناء LISC مما أتاح ل��
ال�دء ��

ا �س�ب جائحة ا فور�� ا مال�� � تواجه تهد�د� ة ال�� �ات الصغ�� � وقت سابق من هذا الشهر .COVID-19 المرونة لل��
أغلقت الجولة األو� من طل�ات المنح ��

ق الوال�ات المتحدة . س�تم تقد�م ، والجولة الثان�ة مفتوحة اآلن�   �جب تقد�م الطل�ات ق�ل يوم الثالثاء 28 أب��ل الساعة 11:59 مساًء بتوق�ت ��
. ير�� قراءة نظرة عامة ع� المنحة واألسئلة الشائعة والتقدم هنا  . المنح �م�لغ 5000 دوالر أم���� و 7500 دوالر أم���� و 10000 دوالر أم����
 
 PPP & EIDL تحد�ث
نامج حما�ة الراتب � ل��

عندما يوقع الرئ�س ، من المتوقع .(PPP) وافق مجلس النواب اليوم ع� حزمة إغاثة تتضمن 320 مل�ار دوالر من التم��ل اإلضا��
 .أن �س�� الجولة التال�ة من التم��ل ��عة
 
PPP
�ال�س�ة ألولئك الذين تقدموا �طل�ات �الفعل ول�ن لم يتم تم��ل أو معالجة طل�ك ؛ نحن �شجعك ع� إعادة التحقق من البنك الذي تتعامل معه للتأ�د
� معالجة طل�ك أو ما إذا �انوا قد وضعوا معاي�� جد�دة

.من أنهم س�ستمرون ��
 
� السابق ، �شجعك ع� ال�حث عن مقرض مؤهل

� العام والخاص �� � القطاع�� ا�ة ب�� �ال�س�ة ألولئك الذين فاتتهم فرصة التقدم �طلب للحصول ع� ��
ا لك و�دء إعداد طل�ك. تحقق من البنك الذي تتعامل معه لمعرفة ما إذا �ان �قدم أو مراجعة قائمة مقرض PPP لتحد�د ما إذا �ان هذا القرض مناس��
PPP ة   . ألغلب�ة األعمال الصغ��

� شمال �ال�فورن�ا
ة �� � الذين �ق�لون تطبيق (NorCal SBDC) قام مركز تنم�ة األعمال التجار�ة الصغ�� ا �مشاركة قائمة من المقرض�� للعمالء غ�� PPP أ�ض�

.الموجودين
 

دائرة التم��ل
Lendistry.com
Radius بنك
جاهز رأس المال
ستون إقراض سن��
T بنك

EIDL
ا 60 مل�ار دوالر لقرض ال�وارث االقتصاد�ة لإلصا�ة ة والمؤسسات غ�� ال��ح�ة. يتضمن (EIDL) و�شمل حزمة اإلغاثة أ�ض� �ات الصغ�� لمساعدة ال��
� سدادە. �عتمد هذا الصندوق المسبق ع� 1000 دوالر ل�ل موظف.  األفراد لحسابهم نامج صندوقا مقدما �صل إ� 10 آالف دوالر وال يتع�� هذا ال��
الخاص قد �حسبون 1 لنفسك . س�تم توف�� األموال �عد تطبيق ناجح. للحصول ع� آخر التحديثات والمعلومات اإلضاف�ة ، قم ب��ارة
h�ps://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-op�ons/economic-injury-disaster-loan-em
Emergency-advance#sec�on-header-2 . 
 
نت SBDC نور�ال ندوات ع�� اإلن��
� األسب�ع لمشاركة آخر التحديثات حول تم��ل NorCal �ستض�ف المركز الرئ��� لمركز

نت أر�ــع مرات �� ة ندوات ع�� اإلن�� SBA لتط��ر األعمال الصغ��
تحتوي الندوات ع�� ال��ب ع� جلسات أسئلة وأج��ة ح�ث تتاح ألصحاب األعمال فرصة ط�ح األسئلة .COVID-19 وجميع برامج التم��ل المتعلقة �ـ
اء حول أسئلة اإلغاثة المال�ة المختلفة. تحقق من جداولهم أدناە ة ع� الخ�� :م�ا��
 

ا (را�ط التكب�� ا - 11:30 ص�اح� � واألر�عاء والجمعة 10:30 ص�اح� �ة: االثن�� �    ( ؟h�ps://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602 :اإلنجل��
 

ا (را�ط التكب�� ا - 11:30 ص�اح� :اإلس�ان�ة: الخم�س 10:30 ص�اح�
h�ps://zoom.us/webinar/register/WN_TXpfKIIaQEOrLeVMRnPWsw )    
نت اإلس�ان�ة .مالحظة: ال�سج�ل المسبق مطلوب للندوة ع�� اإلن��
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� ع� NorCal SBDC للحصول ع� معلومات إضاف�ة أو إذا �ان لد�ك أي أسئلة ، �مكن الوصول إ�
و�� �د اإلل��� ع� (833) 275-7232 أو ع�� ال��

loans@asksbdc.com .   
 
� ذلك

� خ�ارات اإلقراض ، �ما �� � التنقل ب��
:EIDL و PPP �مكن أن �ساعدك المنظمات المحل�ة ��

ة SF مركز تط��ر األعمال الصغ��
SF درجة
مركز النهضة ل��ادة األعمال
و�الة �عثة التنم�ة االقتصاد�ة
كة . آس�ا ، و��

 
� الشارع المجاور إ� مناطق التحم�ل المؤقتة

تح��ل وقوف الس�ارات ��
�ات األساس�ة. ل�شجيع االبتعاد COVID-19 تؤدي األزمة الصح�ة � خدمة الطل�ات الخارج�ة / التوص�ل للعد�د من المطاعم وال��

إ� ز�ادة مؤقتة ��
� الشوارع إ� مناطق تحم�ل مؤقتة. ال توجد رسوم ، SFMTA الجسدي وتقل�ل االزدحام ، �قوم

ـــع لتح��ل �عض مواقف الس�ارات المجاورة �� �الت�بع ال��ـ
.ما عل�ك سوى إ�مال النموذج للمراجعة والمعالجة
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWQ6EUJ3Pxu_11Y_8Rm4gi5NRLqx9L9StFpSR9CTWgskI2wA/viewform؟
vc=0&c=0&w=1 
 
:الندوات
� 27 أب��ل 2020 الساعة 3:00 مساًء ة مع عمدة لندن ساللة �سل - اإلثن�� نت لألعمال الصغ�� ندوة ع�� اإلن��
� سان فرا�س�سكو

ة �� وسات التاج�ة. انضم إ� عمدة لندن ساللة وأعضاء مجتمع األعمال الصغ�� ة خالل جائحة ف�� ات كب�� ة تأث�� �ات الصغ�� تواجه ال��
نت لمناقشة استجا�ة المدينة لـ .COVID-19 لعقد ندوة ع�� اإلن��
 
ل ، وفرقة العمل المعن�ة � � الم��

ة ، وآخرها يتعلق بنظام الصحة العامة لل�قاء �� احصل ع� تحديثات ومعلومات حول دعم األعمال التجار�ة الصغ��
� المدينة

.�اإلنعاش االقتصادي ��
 
:�شمل المشاركون
ة س�ن��ا هوي ، مفوضة األعمال الصغ��
� فونغ ، الرئ�س والمدير التنف�ذي لغرفة تجارة سان فرا�س�سكو

رود��
� تور�س ، مدير مكتب التنم�ة االقتصاد�ة وتنم�ة القوى العاملة خوا���
 
هل ت��د أن �سأل عمدة الساللة وأعضاء اللجنة لدينا سؤال؟
. أرسل سؤاً� يوم الجمعة 24 أب��ل �الضغط هنا
 
ة ع� هذا الرا�ط: انضم إ� نت م�ا�� ) . Webinar س�تم �ث الندوة ع�� اإلن�� �

نت وسوف تكون متاحة �� /sfmayor.org وصلة لت�ار ع� االن��
SmallBizCOVIDWebinar 27/4 � � 02:00 - 1 ساعة ق�ل �دء الحدث ع� االثن��

��)
 
:الموارد الجار�ة
 
� المتأث��ن �ـ �ات والموظف�� � ز�ارة موقع ال��ب الخاص �المدينة لل��

� ذلك الموارد ، COVID-19 ، www.oewd.org/covid19 ير�� االستمرار ��
�ما ��

ة �ات الصغ�� .وجهات االتصال والتحديثات لل��
 
sfdph.org/ dph /alerts/coronavirus.asp :ع� العنوان التا�� DPH �مكن االطالع ع� الطل�ات الصح�ة والتوص�ات الصادرة عن
 
:ع� COVID-19 المتعلقة �ـ Mayoral �مكن العثور ع� جميع إعالنات
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
� خدمة ت�ب�ه المدينة: أرسل

ا االتصال �الرقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، قم �ال�سج�ل �� COVID19SF لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
. إ� 777-888

�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small إ� ال�قاء ح�� موعد ع� كوفي�ش-19 اإلعالنات والموارد ذات الصلة، �سجل ��
business-e-news .
 
،تضامنا مع
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ة � األعمال الصغ��
مكتب موظ��

 
 


