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 استجابة مدینة ریفیر إلى كوفید-19: تحدیث 28 مایو 2020
  برنامج الطوارئ للشركات الصغیرة یواصل تمویل المنح
 تبدأ ساعات عمل مكتب األعمال الصغیرة في 2 یونیو

 
Revere.org تتوفر بیانات فیروس كورونا الجدیدة على 

 
 28 مایو 2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر مراقبة آثار جائحة كوفید-19 ووضع

 السیاسات واإلجراءات للحفاظ على الصحة والسالمة العامة للجمیع في ریفیر. حتى 28 مایو ، تم إخطار
 مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة العامة في ماساتشوستس بـ 1609 حالة إیجابیة من كوفید-19

 في مدینة ریفیر.
 

 أعلن العمدة أریجو الیوم عن منح إضافیة تم تقدیمها من خالل برنامج األعمال الصغیرة للطوارئ في
 المدینة. وحتى اآلن ، من المقرر أن تتلقى أكثر من 60 شركة صغیرة منًحا تزید قیمتها عن 170.000

 دوالر. تتراوح المنح من 1,000 دوالر إلى 5,000 دوالر ، اعتماًدا على حجم األعمال والحاجة الموثقة.
 التطبیقات او االستماره ال تزال مفتوحة للشركات المؤهلة  هنا  ، ویمكن استخدام األموال لتغطیة تكالیف

 رأس المال العامل مثل كشوف المرتبات ، والتزامات اإلیجار ، والمدفوعات فائدة و / أو الدیون ، ونفقات
 المخزون.

  
 أعلن فریق استجابة األعمال في المدینة أیًضا عن بدء ساعات العمل االفتراضیة للشركات الصغیرة المتأثرة

 بكوفید-19. ُیعقد عبر الزوم یوم الثالثاء في تمام الساعة 11:00 صباًحا ویتوفر باللغتین اإلنجلیزیة
 واإلسبانیة ، وستركز ساعات العمل على اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بخطط إعادة فتح الوالیة. یمكن

Revere.org/officehours للشركات الصغیرة التسجیل في ساعات العمل على 
  

أضاف فریق االستجابة للطوارئ في المدینة بیانات جدیدة  هنا  إلى موقع الویب
 Revere.org/coronavirus للتوافق مع المقاییس التي یتم تتبعها من قبل المجلس االستشاري إلعادة

 فتح الكومنولث. تتضمن البیانات النسبة المئویة لمعدالت االختبار اإلیجابیة لسكان ریفیر.

https://www.revere.org/business-development/assistance-for-businesses-impacted-by-covid-19#financial_assistance
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mh4XACEwRf2AJiP_tDXnsA
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus#data


  
 مع ارتفاع نسبة االحتیال على البطالة ، یحث الكومنولث السكان على توخي الحذر. إذا كنت تشك في أن
 شخًصا ما قد ارتكب احتیاًال ، فأبلغه إلى قسم النزاهة في برنامج التأمین ضد البطالة. لمعرفة المزید ، قم

   بزیارة موقع الوالیة على شبكة اإلنترنت  هنا  بشأن االحتیال على البطالة.
  

####                       
 

https://www.mass.gov/how-to/report-unemployment-insurance-fraud

