
 2021أكتوبر/ تشرین أول   22إدارة التنمیة االقتصادیة والقوى العاملة  –تحدیث موارد األعمال 
 

) بمدینة أوكالند تحدیثات دوریة مھمة إلى EWDDمن الُمقّرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادیة وتنمیة القوى العاملة (
التي ستتضمن إشارات  مؤسسات األعمال والمنظمات غیر الربحیة والمتعھدین المستقلین والمنظمات الشریكة التي تدعمھم.

المتاحة،  المعلومات المتعلقة بامتیازات العمالة والمنح، والقروض وخدمات الدعم  فحسب إلى الموارد المتاحة. بخصوص 
ونعمل على تحدیث ھذا الموقع باستمرار عند توفر  .صفحة موارد مؤسسات األعمال والعمالة اإللكترونیةرجى زیارة ی

 معلومات جدیدة، ولذلك یُرجى زیارة ھذه الصفحة من حین آلخر. 
 

، في  الداخلیة في األماكن – بغض النظر عن حالة التلقیح  – ارتداء أقنعة الوجھ یجب على جمیع األفراد في مقاطعة أالمیدا 
أماكن العمل والمناطق العامة مع استثناءات محدودة. توصي المقاطعة كذلك أن تتیح مؤسسات األعمال أقنعة الوجھ لألفراد  

الخاصة بتغطیة الوجھ في األماكن الداخلیة وفي أماكن العمل توجیھات   األسئلة الشائعة بالمقاطعةعند دخولھم المؤسسة. تقدم 
المعاییر الخاصة بعدم ارتداء   مؤخًرابشأن مسؤولیات مؤسسات األعمال، بما في ذلك اشتراطات الالفتات.  أصدرت المقاطعة 

یرجى العلم أن إنھاء التعلیمات المحلیة التي  .في المستقبل في حالة تلبیة اشتراطات محددة  الكمامات في األماكن الداخلیة
ت الوجھ في األماكن الداخلیة ال یمنع مؤسسات األعمال، أو المنظمات غیر الربحیة، أو الكنائس، أو تقضي بارتداء كماما 

 الجھات األخرى التي تتضمن مساحات داخلیة عامة من فرض اشتراطاتھا الخاصة بتغطیة الوجھ. 
 

)، والحد من عدد حاالت دخول المستشفى والوفیات. 19-تمثل الحمایة األفضل ضد فیروس كورونا (كوفید لم تزل اللقاحات
لمؤسسات األعمال المھتمة بدعم موظفیھا في الحصول   إرشادات أصحاب األعمال الخاصة بالتلقیحنشرت مقاطعة أالمیدا 

 على التلقیح.
 

 ن ویوم الموتى بشكل آمن.بشأن كیفیة االحتفال بعید القدیسی شاركت مقاطعة أالمیدا التوصیات
 
 

 الحصول على خدمات دعم مؤسسات األعمال في المكتبات المحیطة
سواء كنت تبدأ مؤسسة عمل جدیدة أم تتوسع في مؤسستك أم تحتاج فقط إلى دعم مؤسسة األعمال، طاقم العمل بالمدینة ھنا  

، سیتاح طاقم العمل الخاص  ) التجریبيBACمركز مساعدة مؤسسات األعمال عن بعد (لمساعدتك. من خالل برنامج 
 دقیقة في خمس مكتبات مختلفة:  30ي لقاءات مجدولة لمدة بالتنمیة االقتصادیة وتطویر قوة العمل في أوكالند ف

 ویست أوكالند (بین كل إثنین وآخر صباحا) •
 إیتي فیرست أفینو (بین كل ثالثاء وآخر مساء)  •
 سیزار إي تشافیز (بین كل أربعاء وآخر مساء)  •
 غولدن غیت (بین كل خمیس وآخر صباًحا) •
 إیستمونت (بین كل جمعة وأخرى ظھًرا) •

 
ھذه اللقاءات المجدولة بالحجز فقط. لتحدید لقاء مجدول، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني  

www.oaklandca.gov/RemoteBAC .  238-7398للمساعدة في تحدید لقاء مجدول، یرجى االتصال بالرقم  
راد طاقم  وسیتصل بك أحد أف امأل نموذج طلبنا اإللكتروني). إن لم تتمكن من تحدید لقاء مجدول بأحد مواقعنا القریبة، 510(

 العمل أو یرسل إلیك رسالة إلكترونیة خالل یومي عمل.
 
 

 سبتمبر/ أیلول 30انقضت فترة الحمایة ضد اإلخالء التجاري لعدم سداد اإلیجار في 

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/covid19-assets/docs/press/joint-release-2021.10.07.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/joint-release-2021.10.07.pdf
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://saferatwork.covid19.ca.gov/employer-vaccination-toolkit/
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/-release-2021.10.05.pdf
http://www.oaklandca.gov/RemoteBAC
https://www.oaklandca.gov/services/contact-the-business-assistance-center


، الذي انقضى  أمر تنفیذي أصدره الحاكممع أحدث  راسیم مدینة أوكالند بشأن قرار تعلیق اإلخالء التجاري المحليمتمتثل 
ا التاریخ، الحمایة ضد منع اإلخالء التجاري لمؤسسات في ھذانتھت  2021سبتمبر/ أیلول  30أجلھ یوم الخمیس الموافق 

. ویمكن أن یستحق سداد اإلیجار المتأخر بالكامل استناًدا  األعمال الصغیرة والمنظمات غیر الربحیة بسبب عدم سداد اإلیجار
تعلیق اإلخالء السكني قائًما    سریانإلى خطة السداد أو االتفاق اآلخر الذي تم التفاوض بشأنھ فیما بین المستأجر والمالك. یظل 

 حتى نھایة إعالن الطوارئ المحلي على النحو المعلن بواسطة مجلس مدینة أوكالند.
 

)  LCCRمن خالل المنح المقدمة من مدینة أوكالند، استمرت لجنة المحامین للحقوق المدنیة بمنطقة خلیج سان فرانسیسكو (
 یجارات التجاریة لمالك مؤسسات األعمال الصغیرة.في تقدیم المساعدة بشأن التفاوض على اإل

 بعدة لغات. دیمیةوشرائح العروض التق  تتاح تسجیالت الندوة اإللكترونیة بشأن التفاوض في اإلیجارات •
من خالل خدمات لجنة المحامین للحقوق المدنیة بمنطقة   تقدم استشارات مجانیة مباشرة بشأن اإلیجارات التجاریة •

  خلیج سان فرانسیسكو القانونیة بخصوص برنامج رواد األعمال. یمكنك تقدیم الطلب في:
-entrepreneurs/commercial-for-services-assistance/legal-https://lccrsf.org/get

assistance/-legal-tenant 
ومن المزمع كذلك عقد حلقة دراسیة شخصیة: بمجرد التأكید، سیتم إضافة التفاصیل الخاصة بالحلقة الدراسیة   •

 .وات اإللكترونیة بالمدینةالصفحة اإللكترونیة الخاصة بالندالشخصیة إلى 
 

یمكن للمستأجرین الذین یسعون إلى معلومات إضافیة ودعم أكثر في الوقت الذي تنقضي فیھ مدة قرار تعلیق اإلخالء التجاري 
covid-2019-https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-19-زیارة الموقع اإللكتروني: 

moratorium-resources#eviction-worker-and-business 
 
 
 

 منصة اإلعفاء من سداد قروض برنامج حمایة الرواتب
  منصة مبسطة لتقدیم الطلباتتذكر إدارة المشروعات التجاریة الصغیرة األمریكیة مؤسسات األعمال الصغیرة أنھا دشنت 

دوالر أمریكي لتقدیم طلب إعفاء  150,000بقیمة تصل إلى   طبقًا لقروض برنامج حمایة الرواتبرضة تسمح للجھات المقت
لإلعفاء من قروض برنامج  الصغیرة األمریكیة.  تستطیع الجھة المقترضة تقدیم طلب  مباشرة إلى إدارة المشروعات التجاریة

  بتھ الجھة المقترضة أن تطلب اإلعفاء حتى تاریخ استحقاق القرض.بمجرد استخدام عائدات القرض الذي طل حمایة الرواتب
وطبقًا لذلك یجب علیھم إنفاق  أشھر من نھایة فترة التغطیة 10یجب على الجھات المقترضة تقدیم طلب اإلعفاء خالل 

 %. 1المبلغ، وإال سیتم تحویل قروض برنامج حمایة الرواتب تلقائیًا إلى قرض قیاسي بفائدة 
 

في اإلعفاء المباشر من خالل إدارة المشروعات التجاریة    یرجى المراجعة للتأكد من مشاركة الجھة المقرضة الخاصة بك 
في التقدیم. وتطابق األسئلة في المنصة   منصة إدارة المشروعات التجاریة الصغیرة األمریكیة الصغیرة األمریكیة واستخدام 

. بعد التقدیم، یرجى التأكد من  3508Sنموذج إدارة المشروعات التجاریة الصغیرة األمریكیة رقم تلك التي طرحت في 
 متابعة طلب اإلعفاء الخاص بك. 

 

في حالة عدم مشاركة الجھة المقرضة الخاصة بك في منصة إدارة المشروعات التجاریة الصغیرة األمریكیة، یجب علیك 
من خالل الجھة المقرضة التي تتبعھا. ومن الممكن أن توفر الجھة المقرضة التي تتبعھا إما نموذج إدارة تقدیم طلب اإلعفاء 

أو نموذًجا مماثالً لدى الجھة   3508S، أو رقم 3508EZ، أو رقم  3508المشروعات التجاریة الصغیرة األمریكیة رقم 
ھات إضافیة بشأن كیفیة تقدیم الطلب ومن الممكن المتابعة من المقرضة. ومن الممكن للجھة المقرضة التي تتبعھا تقدیم توجی

 خالل طلب وثائق إضافیة. 
 

ویمكن للجھات المقترضة التي تحتاج إلى المساعدة في طلب اإلعفاء المباشر االتصال بمركز االتصاالت الخاصة باإلعفاء  
)، من اإلثنین إلى الجمعة، من  877( 552-9226الذي تخصصھ إدارة المشروعات التجاریة الصغیرة األمریكیة على الرقم  

م. ویمكن لمركز االتصاالت المساعدة فقط في طلبات اإلعفاء المباشر؛ ویجب على الجھات المقترضة   5ص وحتى  5الساعة 
 األخرى االتصال مباشرة بالجھة المقرضة التي یتبعونھا والمعنیة ببرنامج حمایة الرواتب.

 
 

 االفتتاح مصادر إلعادة 

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/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
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
https://www.sba.gov/article/2021/jul/28/sba-announces-opening-paycheck-protection-program-direct-forgiveness-portal
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/paycheck-protection-program/ppp-loan-forgiveness
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/paycheck-protection-program/ppp-loan-forgiveness
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/paycheck-protection-program/ppp-loan-forgiveness
https://www.sba.gov/document/support-ppp-lenders-participating-direct-forgiveness
https://directforgiveness.sba.gov/requests/borrower/login/?next=/
https://www.sba.gov/document/sba-form-3508s-ppp-3508s-loan-forgiveness-application-instructions
https://www.sba.gov/document/sba-form-3508s-ppp-3508s-loan-forgiveness-application-instructions
https://www.sba.gov/document/sba-form-3508s-ppp-3508s-loan-forgiveness-application-instructions


للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد  موارد تخطیط المدینة إلعادة فتح أنشطة األعمالتفضل بزیارة موقع ویب  
 لدعم إعادة الفتح، بما في ذلك: 

 (للمقیمین في مقاطعة أالمیدا)  تحدید موعد للتلقیح •
 بتخطیط التطعیم بمقاطعة أالمیدا المعلومات الخاصة  •
 الوالیة تتجاوز إطار عمل االقتصاد اآلمن   •
 األسئلة واألجوبة المتعلقة بأقنعة الوجھ و اماتتوجیھات الوالیة الخاصة بالكم •
 التوجیھات المؤقتة بخصوص التھویة، والترشیح، وجودة الھواء في البیئات الداخلیة   •
 توجیھات بیئة العمل بالمقاطعة  •
 إرشادات صاحب العمل الخاصة بالتلقیح •
 وكالند بمدینة أ مبادرة الشوارع المرنة •
 بمقاطعة أالمیدامواقع االختبار المجتمعیة  •
 )للعاملین في مجال األطعمة 19-إرشادات السالمة الصحیة من فیروس كورونا (كوفید •
 " تساعد مؤسسات األعمال في اإلعالن عن اشتراطات التلقیحYelpیلب "  •
 ) 19-المشتركة لإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفیروس كورونا (كوفید منصة الوالیة  •

 
 

 ورش العمل والندوات اإللكترونیة القادمة
فیما یلي أمثلة لورش العمل والندوات اإللكترونیة المزمع عقدھا. تعرف على القوائم اإلضافیة وراجع أحدث اإلضافات على  

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

 
 إرشادات لمالك مؤسسة األعمال الصغیرة    إدارة العمال عن بعد:

 ص  11 –  10أكتوبر/ تشرین أول،  26الثالثاء، 
 النسائیة التجاریة لألعمال )AnewAmerica( أمریكا أنیو مركز
 مجانًا 

 
 رأس المال للتوسع المخصص لمؤسسات األعمال الربحیة التي تجاوز عمرھا عامین  

 الظھر  –ص  10:30أكتوبر/ تشرین أول،  26الثالثاء، 
 مركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا 

 مجانًا 
 

 االستعانة بالتمویل التشاركي لتمویل االبتكارات الحدیثة أو مؤسسات األعمال الصغیرة  
 ص  11:30  – 10أكتوبر/ تشرین أول،  27األربعاء، 

 تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا مركز 
 مجانًا 

 
 إرشادات لمالك مؤسسة األعمال الصغیرة   إدارة العمال عن بعد:

 م   3 –  2أكتوبر/ تشرین أول،  27األربعاء، 
 النسائیة التجاریة لألعمال )AnewAmerica( أمریكا أنیو مركز
 مجانًا 

 
 الندوة اإللكترونیة عن اإلفالس

 م   4 –  3أكتوبر/ تشرین أول،  27األربعاء، 
 المدنیة  للحقوق المحامین لجنة
 مجانًا 

 

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://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/
https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Face-Coverings-QA.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.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://www.oaklandca.gov/resources/business-use-of-streets-and-sidewalks-initiative
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://www.eventbrite.com/e/managing-remote-workers-tips-for-the-small-business-owner-tickets-190614251357
https://www.eventbrite.com/e/managing-remote-workers-tips-for-the-small-business-owner-tickets-190614251357
https://www.eventbrite.com/e/managing-remote-workers-tips-for-the-small-business-owner-tickets-190614251357
https://www.eventbrite.com/e/managing-remote-workers-tips-for-the-small-business-owner-tickets-190614251357
https://www.norcalsbdc.org/event/norcal-sbdc-finance-center-presents-expansion-capital-for-profitable-businesses-more-than-2-years-old/
https://www.norcalsbdc.org/event/norcal-sbdc-finance-center-presents-ca-relief-grant-new-rounds-789-copy-2/
https://www.eventbrite.com/e/managing-remote-workers-tips-for-the-small-business-owner-tickets-190614251357
https://www.eventbrite.com/e/managing-remote-workers-tips-for-the-small-business-owner-tickets-190614251357
https://www.eventbrite.com/e/managing-remote-workers-tips-for-the-small-business-owner-tickets-190614251357
https://www.eventbrite.com/e/managing-remote-workers-tips-for-the-small-business-owner-tickets-190614251357
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Wxk1PR1XScaIeS-_hIX7Sw


 االستعداد للعطالت 
 م   6:30 –  4:30أكتوبر/ تشرین أول،  27األربعاء، 

 مركز النھضة لریادة األعمال 
 مجانًا 

 
 اإلدارة المالیة لمؤسسة أعمالك  

 ص  11:30  – 10أكتوبر/ تشرین أول،  28الخمیس، 
 مركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا 

 مجانًا 
 

 ھل ھي مناسبة لك؟!  ):19-كورونا (كوفیدقروض التعافي من الكوارث االقتصادیة جراء فیروس 
 ص  11:30  – 10:30أكتوبر/ تشرین أول،  28الخمیس، 

 النسائیة التجاریة لألعمال )AnewAmerica( أمریكا أنیو مركز
 مجانًا 

 
   أرباح لتحقیق خطط

 م   4 –  1 أول، تشرین أكتوبر/ 28 الخمیس،
 سكور  باي إیست

 أمریكیًا   دوالًرا 23
 

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

 الحضریة  أوكالند بمنطقة التجارة  غرفة
 ًرا أمریكیًا دوال 15

 
 نتائج وتقدیم اقتراع نبض أوكالند 

 ص   10:30  – 9نوفمبر/ تشرین ثاني،  2الثالثاء، 
 غرفة أوكالند مترو 

 دوالًرا أمریكیًا 35 –  25
 

 إرشادات الموارد البشریة بمقاطعة أالمیدا  
 م  3  – 1نوفمبر/ تشرین أول،  2الثالثاء، 

 ) بمقاطعة أالمیداSBDCمركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة (
 مجانًا 

 
Como estructurar la identidad de su negocio  

 م  9  – 6نوفمبر/ تشرین أول،  2الثالثاء، 
 مركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا 

 مجانًا 
 

 تسویق مؤسسة أعمالك  
 م  12:20  –ص  11نوفمبر/ تشرین ثاني،  4الثالثاء، 

 مركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا 
 مجانًا 

 
   2021التأثیر الھائل لمؤسسات األعمال الصغیرة في 

https://www.rencenter.org/event/preparing-for-the-holidays/
https://www.norcalsbdc.org/event/financial-management-for-your-business-2/
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://eastbay.score.org/event/planning-profit-2
https://business.oaklandchamber.com/events/details/inside-oakland-mayor-libby-schaaf-4397?calendarMonth=2021-10-01
https://business.oaklandchamber.com/events/details/inside-oakland-mayor-libby-schaaf-4397?calendarMonth=2021-10-01
https://business.oaklandchamber.com/events/details/inside-oakland-mayor-libby-schaaf-4397?calendarMonth=2021-10-01
https://business.oaklandchamber.com/events/details/inside-oakland-mayor-libby-schaaf-4397?calendarMonth=2021-10-01
https://business.oaklandchamber.com/events/details/pulse-of-oakland-20280?calendarMonth=2021-11-01
https://www.acsbdc.org/event/alameda-county-hr-guidelines/
https://www.norcalsbdc.org/event/como-estructurar-la-identidad-de-su-negocio-spanish-webinar-2/
https://www.norcalsbdc.org/event/marketing-your-business-4/
https://rencenter.ejoinme.org/MyEvents/2021SmallBusinessBIGIMPACTVirtualEvent/tabid/1255840/Default.aspx


 عصًرا   8ظھًرا حتى  7نوفمبر/ تشرین ثاني، من الساعة  4الثالثاء، 
 مركز النھضة لریادة األعمال 

 مجانًا 
 

 تطویر النساء لورش القیادة بواسطة لصالح النساء العودة أقوى:
 م  2 – ص  9نوفمبر/ تشرین ثاني،  6السبت، 

 مبادرة القیادة العالمیة للنساء وكومیركا 
 مجانًا 

 
 كیفیة إدارة وتوقع التدفقات النقدیة لمؤسسات األعمال الصغیرة

 م    2  –نوفمبر/ تشرین ثاني، الظھر  11الخمیس، 
 ) بمقاطعة أالمیداSBDCمركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة (

 مجانًا 
 

 مقر الخدمات القانونیة االفتراضیة  
 عصًرا   6ظھًرا حتى  4نوفمبر/ تشرین ثاني، من الساعة   11الثالثاء، 

 لجنة المحامین للحقوق المدنیة 
 مجانًا 

 
Que es Recaudacion de fondos 

 م  3 –  1نوفمبر/ تشرین ثاني،  16الثالثاء، 
 ) بمقاطعة أالمیداSBDCمركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة (

 مجانًا 
 

Análisis de Costo y Margen de Ganancia 
 م  9 –  6نوفمبر/ تشرین ثاني،  16الثالثاء، 

 مركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا 
 مجانًا 

 
 استراتیجیات التسویق الفعالة للتعامل مع أخطاء العمالء ودعم الوالء 

 م  4:30 –  2:30نوفمبر/ تشرین ثاني،  30الثالثاء، 
 ) بمقاطعة أالمیداSBDCعمال الصغیرة (مركز تطویر مؤسسات األ

 مجانًا 
 

https://www.eventbrite.com/e/wgli-womens-leadership-development-coming-back-stronger-free-of-cost-tickets-181154878117
https://www.eventbrite.com/e/wgli-womens-leadership-development-coming-back-stronger-free-of-cost-tickets-181154878117
https://www.eventbrite.com/e/wgli-womens-leadership-development-coming-back-stronger-free-of-cost-tickets-181154878117
https://www.eventbrite.com/e/wgli-womens-leadership-development-coming-back-stronger-free-of-cost-tickets-181154878117
https://www.acsbdc.org/event/how-to-manage-and-forecast-cash-flow-for-small-businesses/
https://www.acsbdc.org/event/que-es-recaudacion-de-fondos-crowdfunding/
https://www.norcalsbdc.org/event/analisis-de-costo-y-margen-de-ganancia-spanish-webinar/
https://www.acsbdc.org/event/effective-marketing-strategies-to-manage-customer-pitfalls-and-boost-loyalty-2/
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