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:ع��زي القارئ
 
ة الصع�ة. �العادة ، نحن هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك ة خالل هذە الف�� �ات الصغ�� مع دخولنا منتصف الشهر ، ف�ما ��� تحديثات وموارد لدعم ال��
�� االتصال بنا ع� للحصول ع� معلومات جد�دة. إذا فاتك أي من oewd.org/covid19 وتذكر التحقق من sfosb@sfgov.org أسئلة ، ف��
. h�ps://sfosb.org/ebulle�ns إعالناتنا السا�قة ، فتفضل ب��ارة
 
: اإلعالنات
 
تمد�د وقف الطرد التجاري
، عمدة

ع�� 
� 17 آذار 

اليوم، عمدة ساللة وقع األمر التنف�ذي ع� تمد�د وقف اإلخالء التجاري لمدة 30 يوما إضاف�ة خالل شهر ماي 17، 2020. العودة ��
ة والمتوسطة الحجم من طردهم �س�ب فقدان الدخل المتعلق �فقدان اإليرادات أو اآلثار �ات الصغ�� تولد أعلنت اإلخالء وقف التجاري أن �منع أي ال��
� الواقع لمدة 30 يوما و�مكن تمد�د من ق�ل رئ�س �لد�ة لمدة 30 يوما أخرى إذا �انت .COVID-19 االقتصاد�ة األخرى الناجمة عن جائحة

و وقف هو ��
� ذلك تمد�د مذكرة مرة

      .الظروف الطارئة ��
 
طرف ثالث �سل�م الرسوم �اب
�ات � حد مؤقت ال ت��د عن 15٪ عمولة أن طرف ثالث �� ف هارون �سك�� � أعلنت، والم��

ف أششا صفا�� ، عمدة تولد، الم�� �
� األسب�ع الما��

��
ة المت�ق�ة من حالة الطوارئ المحل�ة ، أو ح�� .COVID-19 التوص�ل الغذاء �مكن أن تهمة المطاعم خالل جائحة س�تم تطبيق الحد األق� خالل الف��
� أوً�. لم��د من المعلومات ، انقر هنا

�ات ب�عادة فتح الخدمة لتناول الطعام ، أيهما �أ��   . ُ�سمح لل��
 
ة لرعا�ة Salesforce منحة األعمال الصغ��
�ات Businessforce Care Small Business Grants o 10،000 منحة Salesforce ستقدم � إ�قاء ال��

دوالر أم���� لتوف�� رأس المال للمساعدة ��
ة أثناء عملها ع� تجد�د المواد أو دفع الرواتب أو تكي�ف نموذج أعمالهم للتغلب ع� هذە األوقات �ات الصغ�� واقفة ع� قدم�ه. ستدعم هذە المنح ال��
� منتصف أب��ل ، و

ك�ة �� �ات األعمال األم�� س�تم تقد�م تفاص�ل إضاف�ة حول الدعم الما�� Salesforce الصع�ة. س�كون طلب المنحة متاحة ل��
� � ت�ب�ه هنا . لمعرفة الم��د من الموارد ال��

اك لتل�� ام ما�� إجما�� قدرە 5000000 $. االش�� � � المستق�ل الق��ب، وذلك الل��
ة الدول�ة �� �ات الصغ�� لل��

. تفضل ب��ارة هنا ، Salesforce تقدمها
 
� PPP قائمة المقرض��

ائ�ة ، وعلمنا أن �عض البنوك المشاركة تفرض متطل�ات معينة مثل نحن نتفهم أن ال�ث�� من�م ��افح من أجل العثور ع� بنك �قدم تعادل القوة ال��
�ات أوً� التحقق من م�فها لمعرفة ما إذا �انت تقدم � فقط. �جب ع� ال�� للمساعدة ، نحن نعمل ع� تحد�د قوائم .PPP خدمة عمالء البنوك الحالي��
�اء ، مثل قائمة مقرض � العام والخاص من جمع�ات األعمال وال�� � القطاع�� ا�ة ب�� � ال��

ة ع� موقع مواردهم PPP مقر�� ، ألغلب�ة األعمال الصغ��
Venturize .
 
� شمال �ال�فورن�ا

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

Lendistry.com
بنك األعمال المتحد
جاهز رأس المال
Radius بنك
ستون إقراض سن��
T بنك

 
� 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 .   
 
� الحذر من عمل�ات االحت�ال واالحت�ال عند التقدم �طلب للحصول ع� قروض

� SBA ير�� تو��
وقروض اإلغاثة األخرى. لقد �دأ المحتالون �الفعل ��

.للحصول ع� نصائح CAMEO استهداف أصحاب األعمال خالل هذە األوقات الصع�ة. مراجعة م�شور مدونة
 
S مكن� upport الموارد والخدمات
 
ة �مشاركة الموارد التال�ة من أجل تزو�د مجتمع األعمال �أ��� قدر ممكن من المعلومات. ير�� مالحظة أن اإلشارات إ� �قوم مكتب األعمال الصغ��
ة .ك�انات محددة �� ألغراض إعالم�ة وال �ش�ل موافقة من مكتب األعمال التجار�ة الصغ��
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ة .1 يهتم الفعل واألعمال التجار�ة الصغ��
��� ، جامعة �ال�فورن�ا قانون ب��
h�ps://www.law.berkeley.edu/research/business/cares-act-and-small-businesses/
 
��� للقانون وأعضاء هيئة التدر�س ، رو�رت �ارتل�ت هذا الملخص وعرض الف�ديو لقانون ��� ، والرئ�س المشارك لمركز ب�� � ب��

أ�شأ أستاذ القانون ��
وسات كورونا ، واإلغاثة ، واألمن االقتصادي ا من .(CARES) مساعدة ف�� ة اعت�ار� يركز الملخص ع� األح�ام الرئ�س�ة لمساعدة أصحاب األعمال الصغ��
  .7 أب��ل 2020
 
EDD FORM مساعدة .2
� شمال �ال�فورن�ا

� الفلب�ن�ة �� ومجموعة تقدم القانون اآلسيوي اآلسيوي (FBANC) نقا�ة المحام��
h�p://�anc.org/2020/04/14/edd-form-assistance-virtual-clinic/
 
� Advancing Jus�ce-Asian Law Caucus و FBANC �ستض�ف

اض�ة مجان�ة طوال شهر أب��ل 2020 �ال�امل ، تقدم لمساعدة العمال �� ع�ادة اف��
ا ح�� 9:00 مساًء لمساعدة العمال ملء التطب�قات (ال�طالة � �ل يوم من الساعة 9:00 ص�اح�

مساعدة ال�طالة. لديهم أ��� من 40 محاٍم ومحا�� مجا��
� التغال�غ

الس�بيونو وال�ور�ة وال�انتون�ة، الماندر�ن ، ، Illocano ،والعجز دولة ، و�جازة األ�ة المدفوعة) من ال�دا�ة ا� النها�ة. تتوفر مساعدة ��
   .واإلس�ان�ة
 
: الندوات
 
نت SBDC نور�ال ندوات ع�� اإلن��
ة س�تم استضافة سلسلة من القروض � األسب�ع ح�� نها�ة ebinars ث Q & A المركز الرئ��� لمركز تط��ر منتد�ات صقر األعمال الصغ��

أر�ــع مرات ��
:مايو للجدول التا��

 
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��

 
:اإلس�ان�ة: ثور الصورة 10:30 من ص�اح اليوم - 11:30 من ص�اح اليوم (را�ط التق��ب
h�ps://zoom.us/webinar/register/WN_TXpfKIIaQEOrLeVMRnPWsw )   
�
. ملحوظة: �لزم إعادة ال�سج�ل من أجل ال���ينار األس�ا��

 
� لد�ك حول جميع برامج التم��ل المتعلقة �ـ ة عن األسئلة ال�� اء م�ا�� نت وسؤال الخ�� �مكن ألصحاب األعمال االستفادة من هذە الندوات ع�� اإلن��
COVID-19.
 
SF LGBTQIA تحديثات برنامج اإلغاثة األسبوع�ة
SF LGBT �

ة �� LG B مركز هكتار الصورة تم استضافة ل تحد�ث برنامج اإلغاثة األسبو�� الصورة من خالل تكب�� اجتماع ألصحاب األعمال الصغ��
� الضيوف لتقد�م المعلومات TQIA المجتمع والجميع. �جانب الصورة توف�� التحديثات حول برامج اإلغاثة المختلفة، فإنها أ�ضا دعوة المتحدث��
� هذە االجتماعات ، انقر هنا

اك ��  . واإلجا�ة األسئلة المف�دة لمساعدتك من خالل هذا الوقت العص�ب. لمعرفة الم��د واالش��
 
: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� DPH �مكن االطالع ع� أوامر وتوص�ات الصحة العامة األخرى من
 
: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���

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

مكتب موظ��
 


