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:ع��زي القارئ
 
  . h�ps://sfosb.org/ebulle�ns ير�� االطالع أدناە إلعالنات وموارد اليوم . إذا فاتك أي من إعالناتنا السا�قة ، فتفضل ب��ارة
 
:اإلعالنات
خ�ص تأج�ل تجد�د �سج�ل األعمال ورسوم ال��
وس اليوم عن إجراءات جد�دة لدعم أعمال سان فرا�س�سكو خالل جائحة � الخزانة خوس�ه س�سن��  . COVID-19 أعلن عمدة لندن إن تولد وأم��
 
:رسوم تأج�ل �سج�ل ال�شاط التجاري
� نها�ة أب��ل ، يتم إرسال تعل�مات

� لرسوم �سج�ل األعمال لعام 2020 لمدة أر�عة أشهر ح�� 30 س�تم�� 2020. و��
ستقوم المدينة بتمد�د الموعد النها��

� المستق�ل السنة
� سان فرا�س�سكو ��

�ات لتجد�د �سج�لها للحفاظ ع� قدرتها ع� الق�ام �أعمال تجار�ة �� �د إ� ال�� تجد�د �سج�ل األعمال �ال��
� الخزانة المال�ة. هذا العام ، ُ�ستحق اآلن رسم تجد�د ال�سج�ل �حلول 30 س�تم�� 2020 �دً� من 31 مايو 2020 . ستعمل عمدة الساللة مع أم��
Cisneros ات ب�م�ان�ة تأج�ل رسوم �سج�ل األعمال� . إل�الغ ال��
 
:تأج�ل رسوم ترخ�ص العمل
�ات من خالل تأخ�� م��د من تحص�ل ���ة لل�� � لمدة ثالثة أشهر لتحص�ل الرسوم .  ستوفر المدينة إعفاءات ��

� مارس ، أعلن عمدة ساللة تأخ�� م�د��
��

�ات الغذائ�ة خ�ص الموحدة ، ع� س��ل المثال ال الح� ، رسوم المطاعم وال�� خ�ص الموحدة للمدينة ح�� 30 س�تم�� 2020. �شمل رسوم ال�� رسوم ال��
ف�ه ، و�دارة والحانات والمتاجر والعد�د من صغار تجار التجزئة والفنادق ومنظ�� الرحالت الس�اح�ة ، من إدارات مثل إدارة الصحة العامة ، ولجنة ال��
طة .اإلطفاء ، و�دارة ال��
 
ة Salesforce رعا�ة لمنحة األعمال الصغ��
� Salesforce تقدم

ة المؤهلة لمساعدتها من خالل تف�� �ات الصغ�� � .COVID-19 منحة �ق�مة 10000 دوالر أم���� لل��
�ات الموجودة �� قد ت�دأ ال��

ا بتوق�ت المح�ط الهادئ ح�� 4 مايو 2020 الساعة 11:59 ا من 27 أب��ل 2020 الساعة 8 ص�اح� � التقدم �طلب للحصول ع� المنحة �دء�
�ال�فورن�ا ��

مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ. ضع عالمة ع� تقاو�مك� لمعرفة الم��د من المعلومات حول المنحة ، وعرض متطل�ات األهل�ة ، والتقدم ، قم ب��ارة
h�ps://grants.ureeka.biz/salesforce . للحصول ع� عروض وموارد أخرى من Salesforce Care ، انقر هنا . 
 
برنامج الشوارع ال�طيئة
� سان فرا�س�سكو

� اليوم عن (SFMTA) أعلن عمدة لندن إن ب��د ، ومدير و�الة النقل ال�لدي �� وهو برنامج جد�د للحد ، Slow Streets ج�فري تومل��
� وركوب الدراجات للرحالت األساس�ة مع

� تع�� األول��ة للم�� نامج إ� توف�� ش�كة من الشوارع ال�� � شوارع مختارة . يهدف ال��
من حركة المرور ��

نامج إ� تقل�ل و��طاء حركة مرور المرك�ات ، ودعم اإل�عاد االجتما�� وسالمة المشاة . � السماح �حركة مرور المرك�ات المحل�ة ، و�ــهدف ال��
االستمرار ��

. المحدثة وآخر تحديثات الو�الة Muni المرشحة وخدمة Slow Streets للحصول ع� خ��طة من sfmta.com/COVID19 ير�� ز�ارة
 
:الندوات
ا - تعاون مع �ارمن - الخم�س 23 أب��ل 2020 الساعة 12 ظهر�
نت �التعاون مع Assessor Carmen Chu تتعاون سلسلة مقاالت يوم الخم�س 23 أب��ل ظهرا ع� األسئلة المتعلقة Carmen ع� ش�كة اإلن��
� و � للحقوق المدن�ة. لتوف�� الوصول لعدد أ��� من .Esq ، مع الض�ف الخب�� ت���اس دام لوهر COVID-19 �المستأج��ن التجار��� مع لجنة المحام��
 :�مكنك ال�سج�ل �استخدام هذا الرا�ط .Zoom المشاهدين ، س�تم استضافة هذە الجلسة ع�
h�ps://zoom.us/webinar/register/WN_jKEDwaTISiuUljp3X7iMBA       
 
h�ps://forms.gle/fpdFitcjMtDrSkmA6  :ير�� إرسال أسئلتك لهذە األجزاء والمستق�ل�ة من السلسلة من خالل ز�ارة
 
نت SBDC نور�ال - ندوات ع�� اإلن��
ة سلسلة من ندوات NorCal س�ستض�ف المركز الرائد لمركز ا ح�� نها�ة Q & A لتنم�ة األعمال التجار�ة الصغ�� الخاصة �القروض أر�ــع مرات أسبوع��
� التا�� ا للجدول الزم�� :مايو وفق�

 
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��
 
� 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.
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 دعم تأث�� األعمال -
ـــح العمال ، أو اإلجازة ، �قدم مكتب تنم�ة االقتصاد والقوى العاملة COVID19 إذا كنت تتأثر �عمل � التوقف عن العمل ، أو ���ـ

(OEWD) وتفكر ��
 إ� جنب مع قسم تط��ر التوظ�ف

�
اض�ة يو�� الثالثاء والخم�س لك ولموظف�ك. جن�ا �اء آخ��ن ، س�قدمون معلومات (EDD) جلسات معلومات اف�� و��

ة الحرجة. انقر هنا لل�سج�ل   . حول إعانات ال�طالة وموارد الرعا�ة الصح�ة والخدمات المهن�ة لمساعدتك أنت وموظف�ك خالل هذە الف��
 
: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 والتوص�ات الصح�ة 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���

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
 
ة � األعمال الصغ��
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