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عبارة عن إعالنات وتحديثات وموارد للشركات الصغيرة . إذا فاتك أي من bow جمعة سعيدة! بينما نتجه إلى عطلة نهاية األسبوع ، فإن
يتم تشجيع الشركات على التحقق من . https://sfosb.org/ebulletins :إعالناتنا السابقة ، فيمكنك مشاهدته هنا
oewd.org/covid19 للحصول على معلومات وموارد جديدة. إذا كانت لديك أسئلة ، فيرجى االتصال بنا على sfosb@sfgov.org
.       
 
:اإلعالنات
اجتماع لجنة األعمال الصغيرة - اإلثنين 27 يوليو
ستلتقي لجنة األعمال الصغيرة يوم االثنين في تمام الساعة 11:00 صباًحا وستتلقى عروض تقديمية حول التشريعات المقترحة (المشار
كما سيناقشون أي تحديثات تتعلق .Shared Spaces إليها أدناه) التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة وستتلقى تحديًثا حول برنامج
.بفرقة العمل المعنية باإلنعاش االقتصادي
 
https://sfosb.org/meetings/10 :راجع جدول األعمال هنا
 
:شاهد االجتماع مباشرة في تمام الساعة 11:00 صباًحا يوم االثنين 27 يوليو هنا
https://sanfrancisco.granicus.com/MediaPlayer.php؟publish_id=47&autoplay=1
 
التشريعات المقترحة: قانون البناء الحالي - التعديل اإللزامي للزالزل - الموعد النهائي لالمتثال
:في اجتماع مجلس المشرفين المنعقد في 21 يوليو ، قدم المشرف رافائيل ماندلمان أمرًا ، ملف رقم: 200785
https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx؟ID=4599850&GUID=BB388910-635B-494F-8BED-
C93D58DE750B&Options = ID | Text | & Search = كود البناء + لتمديد تاريخ االنتهاء من أعمال التعديل الزلزالي للمباني
 . ذات اإلطار الخشبي من المستوى الرابع حتى 15 سبتمبر 2021

التنازل المؤقت عن تسجيل األعمال ورسوم الترخيص لبعض الشركات الصغيرة
في اجتماع مجلس المشرفين الذي عقد في 14 يوليو ، قدم المشرف جوردون مار قانون الطوارئ الذي يتنازل فيه عن رسوم تجديد تسجيل
.األعمال وبعض رسوم الترخيص لبعض الشركات الصغيرة
 
تشمل الشركات المؤهلة لهذا التنازل: تلك التي لديها مليون دوالر أو أقل في إجمالي اإليصاالت في السنة الضريبية األخيرة (2019)
وأولئك الذين تم منعهم مباشرة من القيام بأعمال تجارية بسبب مأوى موظف الصحة المحلي في أوامر المكان. يجب أن تعمل الشركات
المؤهلة أيًضا من موقع تجاري. يمكن للشركات المؤهلة التي دفعت بالفعل رسوم تسجيل النشاط التجاري السنوية و / أو رسوم الترخيص
.السنوية التقدم بطلب السترداد األموال
 
:المشرفان والتون وستيفاني كالهما رعاة مشاركين. اقرأ المزيد حول التشريع هنا
https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx؟ID=4594649&GUID=3CEF6A67-3E8F-4E7F-BA3B-
CE210AB6BAC7&Options=ID|Text|&Search=200760 .
 
تذكير: 2021 تجديد تسجيل األعمال مؤجل إلى 9/30/20
على الشركات الصغيرة ، تم تأجيل الموعد النهائي لتسجيل COVID-19 كجزء من الجهود التي تبذلها المدينة للتخفيف من األثر المالي لـ
األعمال 2021 لمدة أربعة أشهر من 31 مايو 2020 إلى 30 سبتمبر 2020. وستصدر شهادات تسجيل األعمال الصادرة للفترة 2019-
2020 ال يزال ساريًا حتى 30 سبتمبر 2020. سيقوم مكتب أمين الخزانة وجباية الضرائب بنشر نموذج تجديد تسجيل األعمال التجارية
.عبر اإلنترنت في أوائل أغسطس
 
. https://sftreasurer.org/covid19 :تعرف على المزيد حول تأجيل الموعد النهائي لتسجيل النشاط التجاري هنا
 
تنظيف آمن وفعال لألعمال
أنشأت إدارة البيئة في سان فرانسيسكو موارد لمساعدتك في اختيار منتجات أكثر أمانًا ستساعدك على حمايتك أنت وموظفيك وعمالئك.
اهتماًما خاًصا بالتنظيف والتطهير ، ولكن العديد من المنتجات تحتوي على مواد كيميائية قاسية COVID-19 يتطلب الحد من انتشار
:يمكن أن تسبب الربو ومشاكل صحية أخرى. بعض النصائح السريعة
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:SF Environment استخدم أداة الويب التفاعلية لـ .COVID-19 اختر منتجات التنظيف والمطهرات األكثر أمانًا المعتمدة لـ -
https://www.sfapproved.org/safer-covid-19-cleaning-products-and-disinfectants ) ؛ تفي المنتجات التي
         .تحمل عالمات بيئية معينة بمعايير الصناعة لفعالية التنظيف ولكنها ال تحتوي على مكونات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الربو

         .إنشاء خطة تنظيف ومطهر -

         .ارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء التنظيف -

 
:SF Environment لمزيد من النصائح ، راجع ورقة الحقائق الخاصة بـ
https://sfenvironment.org/sites/default/files/fliers/files/sfe_th_factsheet_disinfectant_covid_061820.pdf
 
عودة الحقائب القابلة إلعادة االستخدام ؛ حقيبة الخروج الشحنة وحقيبة الخروج المسبق القابلة إلعادة التدوير / السماد
لألوامر الصحية للشركات وإصدارها للسماح COVID-19 اعتباًرا من يوم االثنين ، 13 تموز (يوليو) ، تم تعديل قواعد وتوجيهات نظام
للعمالء بإعادة الحقائب القابلة إلعادة االستخدام إلى المتاجر ، شريطة أن يتبع العمالء إجراءات محددة لحزم أغراضهم الخاصة والتأكد من أن
الحقائب القابلة إلعادة االستخدام ال تلمس الموظفين أو ناقالت الخروج. يجب على المتاجر إزالة الالفتات التي تحظر الحقائب التي يعاد
.استخدامها ونشر الالفتات التي ترحب بالعمالء إلحضار حقائبهم القابلة إلعادة االستخدام وفًقا إلجراءات محددة
 
يجب أن تستأنف المتاجر أيًضا رسوم الحقائب المقدمة عند الخروج بالسعر الجديد (0.25 دوالًرا) ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو
:2020 من خالل قانون حقيبة الحقائب القابلة للتدوير وقابلة إلعادة التدوير والسماد المسبق. لالمتثال ، يجب على الشركات
 

.تقديم حقيبة خروج مقبولة للعمالء. تُحظر جميع الحقائب البالستيكية التقليدية لالستخدام مرة واحدة والحقائب المسبقة .1
اشحن ما ال يقل عن 25 ¢ من حقيبة الخروج واعرض أي رسوم بشكل منفصل على إيصال العميل. الشركات تحافظ على رسوم .2

.حقيبة الخروج
تقديم حقيبة مقبولة قبل الخروج. يجب أن تكون جميع أكياس ما قبل الخروج (أي "أكياس إنتاج") إما من البالستيك القابل .3

.للتحويل أو الورق القابل إلعادة التدوير
 
:للحصول على معلومات وموارد ، مثل متطلبات الحقيبة القابلة إلعادة االستخدام ، وقائمة بائعي الحقائب ، والفتات األعمال ، قم بزيارة
https://sfenvironment.org/checkout-bag-ordinance؟
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=July2020&utm_content=buttonlink
 
برنامج ركوب العامل األساسي
ركوب سيارة أجرة موثوقة وآمنة إلى المنزل من العمل للموظفين األساسيين الذين Essential Worker Ride Home يقدم برنامج
يتنقلون إلى سان فرانسيسكو وداخلها ، مما يساعد على سد الفجوة التي خلفتها التخفيضات في خدمات النقل العام أثناء المأوى في
.المكان
 
يغطي البرنامج تكلفة ركوب سيارات األجرة إلى المنزل للموظفين األساسيين في سان فرانسيسكو ، حتى عشرة (10) رحالت في الشهر ،
للشخص الواحد ، وما يصل إلى 70 دوالًرا لكل رحلة. يجب على المشاركين أوالً تقديم طلب للتحقق من حالة التوظيف األساسية والحاجة
واالستخدام المقصود. نظرًا للكم الهائل من التطبيقات ، ستعطى األولوية للعمال األساسيين الذين يحتاجون إلى رحلة إلى المنزل من
.العمل بين الساعة 9:00 مساًء و 8:30 صباًحا بينما ال تتوفر خيارات النقل بسبب تخفيضات خدمات النقل المتعلقة بالطوارئ
 
:هنا SF Environment للحصول على متطلبات األهلية الكاملة وللتقدم ، قم بزيارة صفحة برنامج
https://sfenvironment.org/essential-worker-ride-home#:~:text=Program٪20overview،
٪2C٪20need٪2C٪20and٪20intended 20 استخدام٪
 
سان فرانسيسكو CDTFA إغالق مكتب
Two Rincon Plaza مكتبها في سان فرانسيسكو في (CDTFA) في 30 يونيو 2020 ، أغلقت إدارة الضرائب والرسوم في كاليفورنيا
(121 Spear Street) إلى أجل غير مسمى. تدير CDTFA ضريبة المبيعات واالستخدام CA (تصاريح البائع). انتقلت عمليات سان
رقم هاتف مكتب أوكالند هو .Clay Street، Suite 303، Oakland، CA 9461 فرانسيسكو إلى مكتبها في أوكالند الكائن في 1515
6600-356 (415).
 
يتم تشجيع الشركات التي تحتاج إلى مساعدة دافعي الضرائب على االتصال بمركز خدمة العمالء على 1-800-400-7115 أو إرسال بريد
.SanFranciscoInquiry@cdtfa.ca.gov إلكتروني إلى
 
https://www.cdtfa.ca.gov/formspubs/L754.pdf :إشعاًرا خاًصا بشأن اإلغالق في يونيو CDTFA 2020 أصدرت
 
تسليط الضوء على الموارد: حلول العمل ، وهي مؤسسة مالية غير ربحية لتنمية المجتمع ومزود للمساعدة التقنية لألعمال التي تساعد
) الشركات في منطقة خليج سان فرانسيسكو من خالل تمويل األعمال واالستشارات. نشرت حلول العمل دليالً عبر اإلنترنت
https://www.workingsolutions.org/covid-19-resource-guide ) مليء بالموارد لمساعدة الشركات الصغيرة خالل COVID-
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أنه يحتوي على قائمة شاملة من المنح والقروض وموارد االسترداد المحلية والدولة. باإلضافة إلى ذلك ، قاموا بتجميع تقويم لورش .19
العمل القادمة والندوات عبر اإلنترنت عند الطلب المقدمة من قبل مزودي الموارد اآلخرين حول مجموعة واسعة من المواضيع ، بما في
 .ذلك تمويل المساعدة على التأجير التجاري

https://www.workingsolutions.org/webinars :انقر هنا لالطالع على صفحة الويب الخاصة بحلول العمل

:الموارد الجارية

SF من مقدمي الخدمات المحليين. يمكن ألي شركة تبيع معدات الوقاية الشخصية إلى أعمال PPE احصل على الشخصية معدات الوقاية
   . sfosb@sfgov.org وترغب في إضافتها إلى هذه القائمة االتصال بنا على

للتذكير ، يرجى االنتباه إلى مخططات االحتيال المحتملة ذات الصلة ببرامج التحفيز االقتصادي. لإلبالغ عن عمليات االحتيال واالحتيال
  . انقر هنا . وقد قدم مكتب المدعي العام أيًضا معلومات وموارد ذات صلة بحيل الفيروسات التاجية هنا ، SBA المتعلقة ببرنامج

:على DPH الصحية من Coronavirus (COVID-19) يمكن االطالع على أوامر
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp . يمكن العثور على التوجيهات الصحية للعمليات
  . https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp :التجارية على

-https://sfmayor.org/mayoral-declarations :على COVID-19 المتعلقة بـ Mayoral يمكن العثور على جميع إعالنات
regarding-covid-19 .

لمزيد من المعلومات ، يمكنك أيًضا االتصال برقم 311 ، وللحصول على تحديثات رسمية ، قم بالتسجيل في خدمة تنبيه المدينة: أرسل
COVID19SF 777-888 إلى . 

اإلعالنات والموارد -19 ذات الصلة، واالشتراك في أخبارنا اإللكترونية في COVI D إلى البقاء حتى موعد على
https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .   

 

،تضامنا مع

مكتب األعمال الصغيرة
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