
 2021أكتوبر/ تشرين أول  1إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  –تحديث موارد األعمال 

( بمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى  EWDDمن الُمقّرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة )

التي ستتضمن إشارات  مؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم.

جى  المتاحة، يرالمعلومات المتعلقة بامتيازات العمالة والمنح، والقروض وخدمات الدعم فحسب إلى الموارد المتاحة. بشأن 

ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر معلومات   .صفحة موارد مؤسسات األعمال والعمالة اإللكترونية زيارة

 ه الصفحة من حين آلخر. جديدة، ولذلك يُرجى زيارة هذ 

 

، في   في األماكن الداخلية –بغض النظر عن حالة التلقيح  –ارتداء أقنعة الوجه يجب على جميع األفراد في مقاطعة أالميدا 

أماكن العمل والمناطق العامة مع استثناءات محدودة. توصي المقاطعة كذلك أن تتيح مؤسسات األعمال أقنعة الوجه لألفراد 

الخاصة بتغطية الوجه في األماكن الداخلية وفي أماكن العمل توجيهات   الشائعة بالمقاطعة األسئلةعند دخولهم المؤسسة. تقدم 

 بشأن مسؤوليات مؤسسات األعمال، بما في ذلك اشتراطات الالفتات.  

 

(، والحد من عدد حاالت دخول المستشفى والوفيات. 19-د تمثل الحماية األفضل ضد فيروس كورونا )كوفي ال تزال اللقاحات

لمؤسسات األعمال المهتمة بدعم موظفيها في الحصول  إرشادات أصحاب األعمال الخاصة بالتلقيحنشرت مقاطعة أالميدا 

 على التلقيح.

 

 

 سبتمبر/ أيلول  30تنقضي الحماية ضد اإلخالء التجاري لعدم سداد اإليجارات في 

للحاكم، الذي ينقضي   أحدث األوامر التنفيذيةمع  راسيم مدينة أوكالند بشأن الوقف االختياري لإلخالء التجاري المحليمتمتثل 

الحماية التي تحول دون اإلخالء التجاري لمؤسسات  ليوم . تنقضي ا2021سبتمبر/ أيلول،  30يوم الخميس الموافق، 

قد يستحق اإليجار المتأخر استناًدا إلى خطة السداد أو  . األعمال الصغيرة والمنظمات غير الربحية بسبب عدم سداد اإليجار

حتى نهاية حالة الطوارئ المحلية   تعليق اإلخالء السكني ساريًااتفاق آخر يتم التفاوض عليه بين المستأجر والمالك. ال يزال 

 حسب إعالن مجلس مدينة أوكالند.

 

( تقديم  LCCRالمدنية بمنطقة خليج سان فرانسيسكو ) من خالل المنح المقدمة من مدينة أوكالند، تواصل لجنة الحقوق

 المساعدة في مفاوضات اإليجارات التجارية لمالك مؤسسات األعمال الصغيرة.

 بعدة لغات. وشرائح العروض التقديمية سجيالت الندوة اإللكترونية بشأن مفاوضات اإليجارتتاح ت •

من خالل الخدمات القانونية التي تقدمها لجنة   استشارات شخصية مباشرة دون مقابل بشأن اإليجارات التجاريةتقدم  •

  التقديم من خالل:الحقوق المدنية بمنطقة خليج سان فرانسيسكو لبرنامج رواد األعمال. يمكنك 

-entrepreneurs/commercial-for-services-assistance/legal-https://lccrsf.org/get

assistance/-legal-tenant 

الندوات الشخصية واالفتراضية بعنوان "اعرف تستضيف لجنة الحقوق المدنية بمنطقة خليج سان فرانسيسكو  •

في أكتوبر/ تشرين أول لمساعدة المالك الذين يواجهون خطر اإلخالء بمجرد حقوقك بشأن المستأجرين التجاريين" 

قانونية المتاحة. بمجرد التأكيد، سيتم إضافة هذه نهاية التعليق. ستغطي كلتا الجلستين عملية اإلخالء والحماية ال

 . الصفحة اإللكترونية الخاصة بالندوات اإللكترونية بالمدينةالندوات إلى 

 

تطلعون إلى معلومات ودعم إضافي عند انقضاء مدة تعليق اإلخالء التجاري زيارة الموقع  يمكن للمستأجرين الذين ي

business-19-covid-2019-rces/coronavirushttps://www.oaklandca.gov/resou-اإللكتروني: 

moratorium-resources#eviction-worker-and 

 

 

https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://covid-19.acgov.org/face-masks
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/face-masks/21-03-face-coverings-faq-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://saferatwork.covid19.ca.gov/employer-vaccination-toolkit/
https://oakland.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=8693608&GUID=01E74441-FA89-46C4-8E14-00C1BA557FF6
https://oakland.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=8693608&GUID=01E74441-FA89-46C4-8E14-00C1BA557FF6
https://oakland.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=8693608&GUID=01E74441-FA89-46C4-8E14-00C1BA557FF6
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2021/06/6.11.21-EO-N-08-21-signed.pdf
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources#eviction-moratorium
https://lccrsf.org/get-assistance/legal-services-for-entrepreneurs/commercial-tenant-legal-assistance/
https://lccrsf.org/get-assistance/legal-services-for-entrepreneurs/commercial-tenant-legal-assistance/
https://lccrsf.org/get-assistance/legal-services-for-entrepreneurs/commercial-tenant-legal-assistance/
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources#eviction-moratorium
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources#eviction-moratorium


 االفتتاح اليوم  –آالف دوالر أمريكي لمؤسسات األعمال الصغيرة بمدينة أوكالند   10منح كومكاست رايز بقيمة 
دوالر أمريكي لمساعدة مؤسسات األعمال الصغيرة   10,000منحة بقيمة  100 صندوق كومكاست رايز لالستثمار سيوفر

ى النمو في أثناء اجتيازهم للجائحة. فترة تقديم الطلبات مفتوحة اآلن وتنتهي يوم الخميس  عل بمدينة أوكالند المملوكة للملونين
 25و 1سنوات وتضم ما بين  3أكتوبر/ تشرين أول. يجب أن تكون مؤسسات األعمال المؤهلة قيد التشغيل ألكثر من  14

وبر/ تشرين أول؛ ويمكنك االطالع على روابط  أكت 8موظفًا. تستضيف الغرف التجارية بمدينة أوكالند جلسة معلوماتية في 
 . هناعلى الموقع اإللكتروني التسجيل في قوائم الندوات اإللكترونية الحقًا في الرسالة اإللكترونية الماثلة أو 

 
 

 الحصول على خدمات دعم مؤسسات األعمال في المكتبات المحيطة
سواء كنت تبدأ مؤسسة عمل جديدة أم تتوسع في مؤسستك أم تحتاج فقط إلى دعم مؤسسة األعمال، طاقم العمل بالمدينة هنا  

، سيتاح طاقم العمل الخاص  التجريبي( BACمركز مساعدة مؤسسات األعمال عن بعد )لمساعدتك. ومن خالل برنامج 
 دقيقة في خمس مكتبات مختلفة:   30ند في لقاءات مجدولة لمدة بالتنمية االقتصادية وتطوير قوة العمل في أوكال 

 ويست أوكالند )بين كل يوم إثنين وآخر صباحا( •

 إيتي فيرست أفينو )بين كل ثالثاء وآخر مساء(  •

 سيزار إي تشافيز )بين كل أربعاء وآخر مساء(  •

 غولدن غيت )بين كل خميس وآخر صباحا(  •

 إيستمونت )بين كل جمعة وآخر ظهرا( •
 

اللقاءات المجدولة بالحجز فقط. لتحديد لقاء مجدول، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني   هذه
www.oaklandca.gov/RemoteBAC . 238-7398للمساعدة في تحديد لقاء مجدول، يرجى االتصال بالرقم 

د طاقم  وسيتصل بك أحد أفرا امأل نموذج طلبنا اإللكتروني(. إن لم تتمكن من تحديد لقاء مجدول بأحد مواقعنا القريبة، 510)
 العمل أو يرسل إليك رسالة إلكترونية خالل يومي عمل. 

 
 

 والية كاليفورنيا تدشن منصة متخصصة لمؤسسات األعمال الصغيرة
ع مكتب الحاكم المعني بالتنمية  أحد فرو، (CalOSBAيا ) أعلن مكتب دعم مؤسسات األعمال الصغيرة بوالية كاليفورن 

الذي يربط بين وهو الموقع اإللكتروني  -  calosba.ca.govين الموقع اإللكتروني عن تدش، (Biz-GOة )االقتصادي
يعد إبراز البرامج التي تساعد  من الوالية.مجتمع مؤسسات األعمال الصغيرة بوالية كاليفورنيا مع الموارد المهمة  

مجموعات مؤسسات األعمال الصغيرة التي تفتقر إلى الخدمات من الناحية التاريخية بمثابة مكون مهم للموقع اإللكتروني  
 لمكتب دعم مؤسسات األعمال الصغيرة بوالية كاليفورنيا. 

 
 

دفعات المقدمة من قرض التعافي من الكوارث  " الSBAتستهدف عروض إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية "
 دوالر أمريكي.  15,000" بقيمة تصل إلى EIDLاالقتصادية "

إن كانت مؤسستك لألعمال أو المؤسسة غير الربحية في منطقة منخفضة الدخل، قد تكون مؤهالً لمنحة بقيمة تصل إلى 
. هذه "الدفعات المقدمة" تشبه  افي من الكوارث االقتصاديةقرض التعدوالر أمريكي في صورة دفعات مقدمة من   15,000
تؤهل أغلب مؤسسات األعمال في   . ال يلزم أن تكون مؤهالً لقرض أو تقبله الستالم الدفعات المقدمة.ال يلزم ردها المنح، و

 .بصفتها منطقة منخفضة الدخل I-580أوكالند التي توجد تحت طريق  
 

دوالر أمريكي   10,000يمكن الحصول على دفعة مقدمة من منحة التعافي من الكوارث االقتصادية بقيمة تصل إلى  .1
بالمائة من   30إن فقدت مؤسسة األعمال أو المؤسسة غير الربحية الكائنة في منطقة منخفضة الدخل أكثر من  

 قل.موظف أو أ 300عائداتها، وتضم 
دوالر أمريكي إن فقدت مؤسستك لألعمال أو   5,000وتوفر كذلك دفعة مقدمة مستهدفة تكميلية أخرى بقيمة  .2

موظفين أو  10بالمائة من عائداتها، وتضم  50مؤسستك غير الربحية الكائنة في منطقة منخفضة الدخل أكثر من 
 أقل.

 

https://www.comcastrise.com/
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
http://www.oaklandca.gov/RemoteBAC
https://www.oaklandca.gov/services/contact-the-business-assistance-center
https://calosba.ca.gov/
https://www.oaklandca.gov/resources/targeted-and-supplemental-targeted-eidl-advances
https://www.oaklandca.gov/resources/targeted-and-supplemental-targeted-eidl-advances
https://www.oaklandca.gov/resources/targeted-and-supplemental-targeted-eidl-advances
https://sbaeidl.policymap.com/newmaps#/
https://sbaeidl.policymap.com/newmaps#/
https://sbaeidl.policymap.com/newmaps#/
https://sbaeidl.policymap.com/newmaps#/


منحة التعافي من الكوارث االقتصادية األصلية و/ أو الدفعة المقدمة   يمكن أن تجمع الدفعة المقدمة المستهدفة التكميلية بين

 دوالر أمريكي.  15,000المستهدفة من منحة التعافي من الكوارث االقتصادية بإجمالي يصل إلى 

 

 !يمكنك التقديم اآلن إن لم يسبق لك التقديم في منحة التعافي من الكوارث االقتصادية،

 

إن سبق لك التقديم في منحة التعافي من الكوارث االقتصادية، ستتصل إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية بك  

وتبلغك بالتفاصيل. إن لم تصلك هذه الرسالة اإللكترونية، يمكنك االتصال بمركز خدمة العمالء في حاالت الكوارث بإدارة 

( أو 1-800-877-8339)الهاتف النصي:   1-800-659-2955على الرقم  المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية

 لطلب دعوة جديدة. تأكد من إدراج رقم إرسال طلبك. TargetedAdvance@sba.govعلى البريد اإللكتروني 

 

وثائق بلغات  إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية  في حين أنه يجب استكمال الطلبات باللغة اإلنجليزية، توفر 

 لية، واستكمال الطلبات واإلجابة عن األسئلة الشائعة.لمساعدتك على فهم اشتراطات األه مختلفة

 

 .مساعدة مستمرة في تقديم الطلباتيوفر شركاء دعم مؤسسات األعمال 

 

 

 مصادر إلعادة االفتتاح 

للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد  موارد تخطيط المدينة إلعادة فتح أنشطة األعمالتفضل بزيارة موقع ويب 

 لدعم إعادة الفتح، بما في ذلك:

 )للمقيمين في مقاطعة أالميدا( تحديد موعد للتلقيح •

 بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميداالمعلومات الخاصة  •

 الوالية تتجاوز إطار عمل االقتصاد اآلمن  •

 األسئلة واألجوبة المتعلقة بأقنعة الوجه و توجيهات الوالية الخاصة بالكمامات •

 توجيهات بيئة العمل بالمقاطعة   •

 إرشادات صاحب العمل الخاصة بالتلقيح   •

 بمدينة أوكالند مبادرة الشوارع المرنة •

 بمقاطعة أالميداية مواقع االختبار المجتمع •

 ( للعاملين في مجال األطعمة  19-إرشادات السالمة الصحية من فيروس كورونا )كوفيد  •

 " تساعد مؤسسات األعمال في اإلعالن عن اشتراطات التلقيحYelpيلب " •

 ( 19- المشتركة لإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد  منصة الوالية  •

 

 

 ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة

فيما يلي أمثلة لورش العمل والندوات اإللكترونية المزمع عقدها. تعرف على القوائم اإلضافية وراجع أحدث اإلضافات على  

nonprofits-businesses-for-https://www.oaklandca.gov/resources/webinars- الموقع اإللكتروني:

contractors-independent-and 

 

 الصناعية األراضي بسياسة الخاص التحديث االقتصادية: التنمية منتدى

   م  3:30 – 2 أول، تشرين  أكتوبر/ 6 األربعاء، 

 الحضرية أوكالند  بمنطقة التجارة غرفة

 مجانًا 

 

 )الجزء األول( أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني أمواالً؟

 ص 10:30 – 9:30أكتوبر/ تشرين أول،  7الخميس، 

 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز

https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/eidl/targeted-eidl-advance-supplemental-targeted-advance
mailto:TargetedAdvance@sba.gov
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/eidl/targeted-eidl-advance-supplemental-targeted-advance#section-header-11
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/eidl/targeted-eidl-advance-supplemental-targeted-advance#section-header-11
https://www.oaklandca.gov/resources/targeted-and-supplemental-targeted-eidl-advances#ongoing-assistance-from-community-partners
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://www.primarybio.com/r/alco-vax-signup
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Beyond-Blueprint.aspx
https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Face-Coverings-QA.aspx
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://saferatwork.covid19.ca.gov/employer-vaccination-toolkit
https://www.oaklandca.gov/resources/business-use-of-streets-and-sidewalks-initiative
https://covid-19.acgov.org/testing.page?#Community
https://www.aspeninstitute.org/programs/food-and-society-program/food-worker-covid-19-health-safety-toolkit/
https://blog.yelp.com/2021/08/yelp-helps-businesses-communicate-vaccination-requirements
https://cdph.force.com/SPOT/s/IntakeForm
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
https://business.oaklandchamber.com/events/details/economic-development-industrial-lands-policy-updates-20278?calendarMonth=2021-10-01
https://business.oaklandchamber.com/events/details/economic-development-industrial-lands-policy-updates-20278?calendarMonth=2021-10-01
https://www.eventbrite.com/e/157710304767
https://www.eventbrite.com/e/157710304767
https://www.eventbrite.com/e/157710304767
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https://www.eventbrite.com/e/157710304767
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 مجانًا 
 

 اإللكتروني التسويق
 م  3 – 1 أول، تشرين أكتوبر/ 7 الخميس،

 أالميدا بمقاطعة (SBDC) الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير  مركز
 مجانًا 

 
 مقر الخدمات القانونية االفتراضية 

 م  6 – 4أكتوبر/ تشرين أول،  7الخميس، 
 لجنة المحامين للحقوق المدنية 

 مجانًا 
 

 الندوة اإللكترونية لدعم طلبات منح كومكاست رايز  
 م  1 –أكتوبر/ تشرين أول، الظهر  8الجمعة، 

 غرف أوكالند 
 مجانًا 

 
EIDL -19 -Beneficios de Préstamos de Daños Económicos Ocasionados por Covid 

Martes, 12 de octubre, 11 a.m. – Noon 
 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )

 مجانًا 
 

 هل هي مناسبة لك؟! (:19-قروض التعافي من الكوارث االقتصادية جراء فيروس كورونا )كوفيد 
 عصًرا 5ظهًرا حتى  4أكتوبر/تشرين األول، من الساعة  12الثالثاء، 

 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز
 مجانًا 

 
 يطبق اإلجراء بعناية  أدلة إرشادات الموظف:

 م  2:30 – 1أكتوبر/ تشرين أول،  12الثالثاء، 
 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا 

 مجانًا 
 

іYa es hora de solicitar el perdón de su préstamo PPP!  
martes, 12 de octubre, 2 – 3 p.m. 

 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا ) 
  مجانًا  
 

 )الجزء األول( أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني أمواالً؟
 الظهر   –ص  11أكتوبر/ تشرين أول،  13األربعاء، 

 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز
 مجانًا 

 
 حلول عملية للتحديات التي تواجه مؤسسة األعمال الصغيرة  هل تحتاج إلى موظفين؟

 ص  10:30 – 9:30أكتوبر/ تشرين أول،  14الخميس، 
 النسائية التجارية لألعمال (wAmericaAne) أمريكا أنيو مركز
 مجانًا 

https://www.acsbdc.org/event/online-marketing/
https://tfaforms.com/4745282
https://business.oaklandchamber.com/events/details/comcast-rise-application-support-webinar-20284?calendarMonth=2021-10-01
https://www.eventbrite.com/e/166729641847
https://www.eventbrite.com/e/165987650531
https://www.eventbrite.com/e/165987650531
https://www.eventbrite.com/e/165987650531
https://www.eventbrite.com/e/165987650531
https://www.norcalsbdc.org/event/employee-handbooks-action-artfully-applied/
https://www.norcalsbdc.org/event/employee-handbooks-action-artfully-applied/
https://www.norcalsbdc.org/event/employee-handbooks-action-artfully-applied/
https://www.norcalsbdc.org/event/employee-handbooks-action-artfully-applied/
https://www.eventbrite.com/e/166729481367
https://www.eventbrite.com/e/166729481367
https://www.eventbrite.com/e/166729481367
https://www.eventbrite.com/e/166729481367
https://www.eventbrite.com/e/157710304767
https://www.eventbrite.com/e/157710304767
https://www.eventbrite.com/e/157710304767
https://www.eventbrite.com/e/157710304767
https://www.eventbrite.com/e/157710304767
https://www.eventbrite.com/e/157710304767
https://www.eventbrite.com/e/157710304767
https://www.eventbrite.com/e/165986222259
https://www.eventbrite.com/e/165986222259
https://www.eventbrite.com/e/165986222259
https://www.eventbrite.com/e/165986222259


 
 خطط أعمالك 

 الظهر –ص  10أكتوبر/ تشرين أول،  14الخميس، 
 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا 

 مجانًا 
 

 ات األعمال الصغيرة الوصول العادل إلى إعفاء مؤسس
 م  1  –ص  10أكتوبر/ تشرين أول،  14الخميس، 

 البنك االحتياطي االتحادي في سان فرانسيسكو 
 مجانًا 

 
EIDL -19 -Beneficios de Préstamos de Daños Económicos Ocasionados por Covid 

Jueves, 14 de octubre, 11 a.m. – Noon 
 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )

 مجانًا 
 

EIDL -19 -tamos de Daños Económicos Ocasionados por CovidBeneficios de Prés 
Jueves, 14 de octubre, 2 – 3 p.m. 

 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )
 مجانًا 

 
 )الجزء األول( أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! الً؟أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني أموا

 م  3 – 2أكتوبر/ تشرين أول،  18اإلثنين، 
 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز
 مجانًا 

 
 وقت إعداد طلب اإلعفاء الخاص بك!  برنامج حماية الرواتب:

 ص  10:30 – 9:30أكتوبر/ تشرين أول،  19الثالثاء، 
 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز
 مجانًا 

 
¡Soluciones para este desafío de pequeñas empresas! Necesita empleados?¿ 

martes, 19 de octubre, 11 a.m. – Noon 
 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )

 مجانًا 
 

EIDL -19 -Beneficios de Préstamos de Daños Económicos Ocasionados por Covid 
martes, 19 de octubre, 2 – 3 p.m. 

 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )
 مجانًا 

 
 حلول عملية للتحديات التي تواجه مؤسسة األعمال الصغيرة  هل تحتاج إلى موظفين؟

 م 3:30 – 2:30 أول، تشرين  أكتوبر/ 20 األربعاء، 
 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز
 مجانًا 

 



 بالجملة منتجاتك بيع
 م  9 – 6 أول، تشرين  أكتوبر/ 20 األربعاء، 

 كاليفورنيا  شمال  في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير  مركز
 مجانًا 

 
 أعمالك مؤسسة تمويل

 ص 11:30 – 10 أول، تشرين  أكتوبر/ 21 الخميس،
 كاليفورنيا  شمال  في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير  مركز
 ا مجانً 

 
іYa es hora de solicitar el perdón de su préstamo PPP!  

Noon –octubre, 11:00 a.m. de 21 , Jueves 
 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )

 مجانًا 
 

¡Soluciones para este desafío de pequeñas empresas! Necesita empleados?¿ 
Jueves, 21 de octubre, 2 – 3 p.m. 

 عمال التجارية النسائية( لألAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )
 مجانًا 

 
 وقت إعداد طلب اإلعفاء الخاص بك!  برنامج حماية الرواتب:

 م 4:30 – 3:30 أول، تشرين  أكتوبر/ 21 الخميس،
 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز
 مجانًا 

 
 مقر الخدمات القانونية االفتراضية 

 م  6 – 4أكتوبر/ تشرين أول،  21الخميس، 
 لجنة المحامين للحقوق المدنية 

 مجانًا 
 

 احتياجات التأمين التي يجب معرفتها لمؤسسات األعمال الصغيرة
 ص  11 – 9أكتوبر/ تشرين أول،  22الجمعة، 

 إيست باي سكور
 مجانًا 

 
 رأس المال الخاص بالتوسع لمؤسسات األعمال المربحة التي يتجاوز عمرها عامين

 الظهر  –ص  10:30أكتوبر/ تشرين أول،  26الثالثاء، 
 رة في شمال كاليفورنيا مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغي

 مجانًا 
 

 اإلدارة المالية لمؤسسة أعمالك 
 ص 11:30 – 10أكتوبر/ تشرين أول،  28الخميس، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا 
 مجانًا 

 
 هل هي مناسبة لك؟! (:19-قروض التعافي من الكوارث االقتصادية جراء فيروس كورونا )كوفيد  



 ص 11:30  – 10:30أكتوبر/ تشرين أول،  28الخميس، 
 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز
 مجانًا 

 
 أرباح  لتحقيق خطط

 م  4 – 1 أول، تشرين  أكتوبر/ 28 الخميس،
 سكور باي إيست

 أمريكيًا دوالًرا 23
 

 المستجدات في أوكالند مع العمدة ليبي شاف   داخل أوكالند:
 ص  10:30 – 9أكتوبر/ تشرين أول،  29الجمعة، 

 الحضرية أوكالند  بمنطقة التجارة غرفة
 مجانًا 

 
 إرشادات الموارد البشرية بمقاطعة أالميدا 

 م   3 – 1نوفمبر/ تشرين ثاني،  2الثالثاء، 
 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا 


