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، عزیزي القارئ
 
  .عندما نبدأ األسبوع الثالث من یوم 16 مارس 2020 مأوى في مكان أودر ، ھناك بعض التحدیثات المھمة بالنسبة لك
 
  : التحدیثات المحلیة

تم تمدید طلب الحصول على مأوى في مكانھ حتى 1 مایو. ستستمر اإلرشادات اإلضافیة في األیام القلیلة القادمة. یجب أن تتوقع أن الطلبات التي تؤثر
 .على األنشطة التجاریة التي تم وضعھا بین 16 مارس و 23 مارس 2020 ستستمر في العمل حتى 1 مایو ، 2020
 
من النوع 20 و 21 خارج البیع الصادر في 27 مارس: إذا كنت تشغل مساحة تجاریة أقل من 5000 قدم مربع ABC إرشادات جدیدة لحاملي ترخیص
 (ولم تكن صیدلیة أو متجر أدویة ، فیجب إغالقك للجمھور بحلول الساعة 8:00 مساًء ( انظر القسم (4) من أوردي ص
 
تم إغالق فترة طلب صندوق المرونة: اعتباًرا من 29 مارس لم تعد المدینة تقبل طلبات الحصول على صندوق المرونة بسبب استنفاد األموال. یرجى
 .االستمرار في مراجعة ھذا الموقع لمزید من فرص المساعدة المحلیة

 
: التحدیثات الفیدرالیة

خالل عطلة نھایة األسبوع، یھتم الرئیس توقیع القانون الجدید (الفیروسة المكللة المعونة واإلغاثة، وقانون األمن االقتصادي) التي تضم الجدیدة برنامج
یشمل القرض الغفران بالنسبة لبعض النفقات PPFو . (EIDL) و إصابة االقتصادیة قرض من الكوارث وقروض المسبق ، (PPP) الحمایة الراتب
یتضمن سلفة منح بقیمة 10000 دوالر أمریكي ، كالھما ال یزاالن جدیدین للغایة ویتطلبان من الحكومة الفیدرالیة EIDL المؤھلة ، في حین یبدو أن
كتابة القواعد والمبادئ التوجیھیة وبالتالي من المحتمل أال تكون متاحة للتقدیم حتى وقت ما من األسبوع المقبل. یجب علیك مراجعة المعلومات الخاصة
المحلي في مؤسستك المصرفیة الحالیة والحصول SBA فمن المستحسن أیًضا االتصال بمقرض ، PPP بكل منھا على الروابط أعاله. إذا كنت مھتًما بـ
إذا .SBA مباشرة من خالل EIDL بینما سیتم تقدیم ، SBA 7a متاًحا. ستتم إدارتھا من خالل مقرض معتمد لـ PPP على قائمة االنتظار عندما یصبح
كنت بحاجة إلى المساعدة في تحدید القرض الذي یجب التقدم بطلب للحصول علیھ واالستعداد للتقدیم ، فإنھ المستحسن ھو التشاور مع المستشار األعمال
فتحت الوطنیة الخط الساخن وكذلك لإلجابة على أسئلتكم: SBA -659-800-1وھذه الخدمات مجانیة و . SBDC أو في مركز SCORE / مستشار في
2955. 

   

 
             :الكامل CARES للحصول على مورد شامل لمساعدتك في توجیھ نفسك إلى قانون •

الصفحات COVID-19 ، 6-4 العائالت أوالً: مجموعة أدوات
 
نوافل
 :األربعاء 1 أبریل
انقر ھنا لمعرفة المزید والتسجیل COVID-19 على الموارد المالیة للشركات الصغیرة خالل الطوارئ Business Capital Lending Webinar ستركز ندوة
.  
 
 :الخمیس 16 أبریل
وكیفیة التقدیم ، وما ھي الشروط ، ، SBA CARES في سان فرانسیسكو ، من یتأھل للحصول على قروض ضمان قانون SBA ستناقش جولي كلوز ، مدیرة منطقة
واألسئلة المیدانیة من الجمھور ، وكذلك االستماع إلى حسابات مباشرة من قادة إنشاءات األعمال الصغیرة األخرى حول التدابیر التي اتخذت للتخفیف من آثار ھذه
  األزمة.المزید من المعلومات ھنا

الخدمات والموارد الجاریة
  .لجمیع الموارد وجھات االتصال والتحدیثات للشركات الصغیرة www.oewd.org/covid19 تابع زیارة
 
یرجى إكمال ھذا النموذج إذا كنت ترغب في تعلیق خدمة التحصیل التجاري مؤقتًا ، COVID-19 في محاولة إلدارة حجم المكالمات المرتفع بسبب التأثیرات من
. المزید من المعلومات ھنا . San Francisco Shelter in Place حتى 7 أبریل ، وفقًا لتوجیھات
 
وأكثر من ذلك ، یمكنك الوصول إلى البرنامج ، Furloughs عقدت رابطة أصحاب العمل في كالیفورنیا ندوة عبر اإلنترنت تناقش حاالت التسریح من العمل ، و 
   . COVID19 التعلیمي على الویب والموارد األخرى المتعلقة بـ
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SFMTA ، بارت ، و العبارات كلھا تعمل على جداول مخفض نظرا النخفاض حركة الركاب خالل مأوى في ترتیب مكان. البقاء حتى اآلن على تنفیذ وقوف
   . السیارات

 
 
h�ps://sfpublicworks.org/covid-19 :حالة خدمات وبرامج األشغال العامة الرئیسیة أثناء طلب المأوى
 
إلى COVID19SF -888 لمزید من المعلومات ، یمكنك أیًضا االتصال بالرقم 311 ، وللحصول على تحدیثات رسمیة ، قم بالتسجیل في خدمة تنبیھ المدینة: أرسل
777 . 

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small قم بالتسجیل في أخبارنا اإللكترونیة على ، COVIC-19 للبقاء على اطالع على اإلعالنات والموارد ذات الصلة بـ
business-e-news .  
 
، تضامنا
 
Staf f مكتب األعمال الصغیرة
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