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،ع��زي القارئ
 
� قمنا ها من التحديثات ال�� ب�نما نتجه إ� عطلة نها�ة األسب�ع ، ير�� االطالع ع� تحديثات اليوم أدناە. إذا �ان لد�ك أسئلة �خصوص هذە و غ��
كة، واسمحوا لنا أن نعرف       . sfosb@sfgov.org :المش��
 
:اإلعالنات
 
� األعمال األساس�ة

سان فرا�س�سكو س�ان المطل��ة ل ارتداء أغط�ة الوجه ��
ا من 11:59 مساًء � سان فرا�س�سكو ارتداء أغط�ة الوجه (�دء�

اليوم ، أعلن عمدة لندن ن.ولد ومدير الصحة د. جرانت كولفا�س أنه س�طلب من الجميع ��
� األر�عاء 22 أب��ل 2020) عندما �كونون خارج منازلهم لتلب�ة االحت�اجات األساس�ة ،

ا �� � 17 أب��ل 2020 ، ول�ن لن يتم فرضها ح�� الساعة 8:00 ص�اح�
��

�ات أدناە � وسائل النقل العام. يتم �د قائمة �المتطل�ات للجمهور وال��
� طابور أو داخل متجر �قالة أو ��

� ذلك االنتظار ��
.�ما ��

 
:�ال�س�ة للجمهور ، ستلزم تغط�ة الوجه

� الطابور لدخول األ�شطة التجار�ة األساس�ة ، مثل محل �قالة أو ص�دل�ة
.أثناء دخولك أو االنتظار ��

.عند طلب الرعا�ة الصح�ة
ان��ت .عند االنتظار أو ركوب ال��
� الحكوم�ة

ل (مثل الم�ا�� � .(عند دخول المرافق المسم�ح لها �العمل �موجب أمر اإلقامة �الم��
 
�ات :�جب ع� ال��

� ذلك ��� الالفتات ؛
إعالم العمالء �الحاجة إ� ارتداء غطاء للوجه ، �ما ��

اتخذ خطوات معقولة لمنع األشخاص الذين ال يرتدون غطاء وجه من الدخول إ� أعمالهم
.رفض الخدمة ألي شخص ال يرتدي غطاء وجه

 
.�شأن الس�اسة الجد�دة Mayor Breed للحصول ع� القائمة ال�املة للمتطل�ات ، ير�� االطالع ع� الب�ان اإلخ�اري لساللة
 
PPP / EIDL تحد�ث
ون ، توقفت نامج حما�ة الراتب SBA �ما سمع ال�ث�� ا عن قبول الطل�ات ل�� نامج. إذا (PPP) مؤقت� �س�ب اس�نفاد م�لغ 349 مل�ار دوالر المخصص لل��
� ، فس�تم معالجة طل�ك بواسطة ت�ب الذي تم استالمه �ه. �ال�س�ة ألولئك الذين لم �فعلوا SBA كنت قد تقدمت �الفعل من خالل أحد المقرض�� �ال��
� � المؤهل�� � اإلضاف�ة. نحن نعلم أن �عض المقرض�� � العام والخاص من خالل حزم التحف�� � القطاع�� ا�ة ب�� ذلك ، قد يتم تخص�ص الم��د من تم��ل ال��

ا لك. يواصلون قبول وتعبئة الطل�ات لالعتمادات المستق�ل�ة. ومع ذلك ، �شجعك ع� ال�حث عن مقرض مؤهل وتحد�د ما إذا �ان هذا القرض مناس��
� PPP تحقق من البنك الذي تتعامل معه لمعرفة ما إذا �ان �قدم ة PPP ومراجعة قائمة المقرض��  . ألغلب�ة األعمال الصغ��

� 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 .   
 
نت �س�ب اس�نفاد االعتماد ال�الغ 380 مل�ار دوالر. مثل SBA ع� موقع (EIDL) و�المثل ، تم إغالق طلب قرض الطوارئ لإلصا�ة س�تم ، PPP ع� اإلن��
� هذا

� القادمة ول�ن ل�س لدينا أي تحديثات لمشاركتها �� ا من خالل حزم التحف�� نامج أ�ض� ت�ب االستالم. نأمل أن �عاد تم��ل هذا ال�� مراجعة الطل�ات ب��
� الوقت الحا��

.الصدد ��
 
� ذلك

� خ�ارات اإلقراض ، �ما ��
:EIDL و PPP المنظمات المحل�ة لمساعدتك ع� التنقل ��

ة SF مركز تط��ر األعمال الصغ��
SF درجة
مركز النهضة ل��ادة األعمال
و�الة �عثة التنم�ة االقتصاد�ة
Asian، Inc.
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:الندوات
ا تعد ا - 11 ص�اح� ة - الس�ت 4/18/20 ، 10 ص�اح� ف غوردون مار: الدعم والتضامن لألعمال التجار�ة الصغ��  المنطقة 4 ، دار ال�لد�ة للم��
� قاعة المدينة هذە للتعرف

� نواجهها اليوم. انضم إلينا �� معالجة العواقب االقتصاد�ة غ�� المسبوقة ألزمة الصحة العامة واحدة من أهم التحد�ات ال��
� ر�فاس ،

ة وما �مكن أن نفعله �مجتمع لبناء المرونة والتضامن لمواجهة هذە األزمة. وس�نضم إلينا خور�� �ات الصغ�� � المدينة لل��
ع� برامج اإلغاثة ��

� مكتب تنم�ة االقتصاد والقوى العاملة
ور�جينا د�ك إندر�زي ، المدير التنف�ذي لمكتب األعمال (OEWD) نائب مدير التنم�ة االقتصاد�ة للجوار ��

ة  .الصغ��

�� تقد�مها هنا . سنع�� األول��ة لألسئلة المثارة �ش�ل متكرر. ف مار ، ف�� ة للم�� إذا �ان لد�ك أي أسئلة أو أف�ار لدعم األعمال التجار�ة الصغ��
االنضمام عن ط��ق تكب�� / تصغ�� االنضمام ع�� الهاتف: اتصل ع� (669) 900 6833 معرف االجتماع: 929 3470 1339 �لمة المرور: 94122 نقرة
 # واحدة نقال: + 16699006833،، 92934701339 # ،، #، 94122

 

 

 
: الخدمات والموارد 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 ع� ، COVIC-19 لل�قاء ع� اطالع ع� اإلعالنات والموارد ذات الصلة �ـ � أخ�ارنا اإلل���
-h�ps://sfosb.org/subscribe قم �ال�سج�ل ��

small-business-e-news .  
 
،تضامنا مع
 
ة � األعمال الصغ��

مكتب موظ��
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