تحذيج يىارد األعًال – إدارج انتًُيح االقتصاديح وانقىي انعايهح  03يىنيى /تًىز 0302
هذه النشرة عبارة عن تحديث ترسله إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة ( )EWDDبمدينة أوكالند إلى مؤسسات
األعمال والمؤسسات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمؤسسات الشريكة التي تدعمهم .وتعد هذه المعلومات مجرد نقاط
بارزة للموارد المتاحة .للحصول على معلومات عن امتيازات العمالة ،والمنح ،والقروض ،وخدمات الدعم المتاحة يرجى
زيارة طفؾخ "يٕاسد يؤعغبد األػًبل ٔانؼًبنخ" ػهٗ اإلَزشَذ .ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر
معلومات جديدة ،ولذلك يرجى زيارة هذه الصفحة من حين آلخر.
يغ اسرفبع ؽبالد اإلطبثخ ثفٛشٔط كٕفٛذ  19يؾهٛب،لبيذ يشاكض انغٛطشح ػهٗ األيشاع ٔانٕلبٚخ يُٓب ( Centers for
) )Disease Control and Prevention (CDCثزؾذٚش إسشبداد اسرذاء انكًبيبد .رٕطْ ٙزِ انًشاكض ا ٌٜثبسرذاء
عًٛغ األشخبص غٛش انًهمؾ ٍٛانكًبيبد ف ٙاأليبكٍ انًغهمخ ٔأٌ ٚشرذ٘ األشخبص انز ٍٚرى رطؼًٓٛى ثبنكبيم انكًبيبد فٙ
األيبكٍ انًغهمخ انؼبيخ انًؼشٔفخ ثغشػخ اَزمبل انؼذٖٔ فٓٛب ثشكم كجٛش أٔ يشرفغ .اػزجبسا يٍ ٕٚ 27ن/ٕٛرًٕص ،رى رظُٛف
كبنٛفٕسَٛب ػهٗ أَٓب راد يغزٕٖ إَزشبس كجٛش نهؼذٖٔ.
إضبفخ إنٗ رنك ،رطهت ٔالٚخ كبنٛفٕسَٛب ا ٌٜيٍ انؼبيه ٍٛثبنٕالٚخ ٔانؼبيه ٍٛف ٙيغبل انشػبٚخ انظؾٛخ ٔانشػبٚخ طٕٚهخ األعم
ٔأيبكٍ انزغًؼبد ػبنٛخ انخطٕسح إيب رمذٚى يب ٚضجذ ؽظٕنٓى ػهٗ انزطؼٛى انكبيم أٔ أٌ ٚخضؼٕا نالخزجبس انًؼًه ٙيشح ٔاؽذح
ػهٗ األلم أعجٕػٛب.
ال ٚضال رهم ٙانهمبؽبد ٚؼذ أفضم ػٕايم انٕلبٚخ ضذ فٛشٔط كٕفٛذ  ،19ؽٛش رؾٕل دٌٔ ؽذٔس رمشٚجب عًٛغ انؾبالد انزٙ
رزطهت دخٕل انًغزشفٗ ٔانٕفٛبد راد انظهخ .نمذ َششد يمبطؼخ أاليٛذا يغًٕػخ أدٔاد طبؽت انؼًم نهزطؼٛى ؽزٗ ٚزغُٗ
نهششكبد انًٓزًخ يغبػذح يٕظفٓٛب ف ٙانؾظٕل ػهٗ انزطؼٛى.
يتى تقذيى انذفعاخ انًقذيح انًىجهح يٍ قرض انتعافي يٍ انكىارث االقتصاديح ( )EIDLإنً ورش األعًال تقيًح تصم إنً
 200333دوالر أيريكي
إرا كبَذ يؤعغزك انزغبسٚخ أٔ غٛش انشثؾٛخ رزٕاعذ ف ٙيُطمخ يؾذٔدح انذخم ،فمذ ركٌٕ يؤْال نهؾظٕل ػهٗ يب ٚظم إنٗ
 150000دٔالس ف ٙطٕسح دفؼبد يمذيخ يٍ لشع انزؼبف ٙيٍ انكٕاسس االلزظبدٚخ ( )EIDLانفٛذسانٔ .ٙرشجّ ْزِ "انذفؼبد
انًمذيخ" انًُؼٔ ،ال يهسو ردها .ال ٚزؼ ٍٛػهٛك انزهْم نهؾظٕل ػهٗ لشع أٔ لجٕنّ نك ٙرزهمٗ رهك انذفؼبد انًمذيخ .رظُف
غبنجٛخ يُبطك أٔكالَذ دٌٔ ؽذ  I-580ثظفزٓب يُطمخ يؾذٔدح انذخم.
 .1رٕفش انذفؼبد انًمذيخ انًٕعٓخ يٍ لشع انزؼبف ٙيٍ انكٕاسس االلزظبدٚخ دفؼبد ثمًٛخ رظم إنٗ  100000دٔالس أيشٚكٙ
نًؤعغزك انزغبسٚخ أٔ غٛش انشثؾٛخ انكبئُخ ف ٙيُطمخ يؾذٔدح انذخم ٔانز ٙاَخفضذ ػبئذارٓب ثمًٛخ رزغبٔص  30ثبنًئخ
ٔرضى  300يٕظف أٔ ألم.
ٔ .2رٕفش انذفؼبد انًمذيخ انزكًٛهٛخ دفؼخ إضبفٛخ ثمًٛخ  50000دٔالس أيشٚك ٙنًؤعغزك انزغبسٚخ أٔ غٛش انشثؾٛخ انكبئُخ فٙ
يُطمخ يؾذٔدح انذخم ٔانز ٙاَخفضذ ػبئذارٓب ثمًٛخ رزغبٔص  50ثبنًبئخ ٔرضى  10يٕظف ٍٛأٔ ألم.
ًٚكٍ أٌ رمزشٌ انذفؼخ انًمذيخ انزكًٛهٛخ يغ لشع انزؼبف ٙيٍ انكٕاسس االلزظبدٚخ األطه /ٔ ٙأٔ انذفؼخ انًمذيخ انًٕعٓخ يٍ
لشع انزؼبف ٙيٍ انكٕاسس االلزظبدٚخ ثمًٛخ إعًبنٛخ رظم إنٗ  150000دٔالس أيشٚك.ٙ
إرا نى تتقذو يٍ قثم نهحصىل عهً قرض انتعافي يٍ انكىارث االقتصاديح ( ،)EIDLفتقذو اآلٌ! نًغبػذح يؤعغبد األػًبل
انًؤْهخ ػهٗ انزمذو ،رغزضٛف يذُٚخ أٔكالَذ ورش عًم يجاَيح عهً انًستىي انشخصي نتقذيى انطهثاخ ف ٙششق أٔكالَذ
ٔغشة أٔكالَذ .انغهغبد انًزجمٛخ ْ:ٙ
81st Avenue Library
 األسثؼبء  4أغغطظ/آة ،انغبػخ  5يغبء 6 ،يغبء أ  7يغبء
يركس شثاب غرب أوكالَذ



انخًٛظ  5أغغطظ/آة انغبػخ  5يغبء أٔ  6يغبء أٔ  7يغبء

نهزغغٛم فٔ ٙسشخ ػًم ٔانزؼشف ػهٗ انًؼهٕيبد انزٚ ٙغت أٌ رمذيٓبٚ ،شعٗ صٚبسح
www.oaklandca.gov/EIDLAdvance
إرا كُذ لذ رمذيذ يٍ لجم ثطهت نهؾظٕل ػهٗ لشع انزؼبف ٙيٍ انكٕاسس االلزظبدٚخ ( ،)EIDLيٍ انًفزشع أٌ إداسح
انًششٔػبد انزغبسٚخ انظغٛشح األيشٚكٛخ ( )SBAلذ لبيذ ثبالرظبل ثك إلثالغك ثبنزفبطٛم .إٌ نى رزًكٍ يٍ انؼضٕس ػهٗ
دػٕرك انًشعهخ ثبنجشٚذ اإلنكزشًَٔٚ ،ٙكُك االرظبل ثًشكض خذيخ انؼًالء انزبثغ إلداسح انًششٔػبد انزغبسٚخ انظغٛشح
األيشٚكٛخ ػهٗ انشلى  (TTY 1-800-877-8339) 1-800-659-2955أٔ ثبنجشٚذ اإلنكزشَٔ ٙػهٗ انؼُٕاٌ
 TargetedAdvance@sba.govنطهت دػٕح عذٚذح .رهكذ يٍ إدساط سلى رمذٚى انطهت انخبص ثك.
ف ٙؽ ٍٛأَّ ٚغت رمذٚى انطهجبد ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ ،رٕفش إداسح انًششٔػبد انزغبسٚخ انظغٛشح األيشٚكٛخ ٔصبئك ثهغبد يخزهفخ
نًغبػذرك ػهٗ فٓى اشزشاطبد األْهٛخٔ ،رمذٚى انطهجبدٔ ،اإلعبثخ ػٍ األعئهخ انشبئؼخ.
انتقذو تطهة نهحصىل عهً انخصى انضريثي CalCompetes
ٚؼذ انخظى انضشٚج )CCTC( California Competes Tax Credit ٙخظًب ضشٚجٛب ػهٗ انذخم يزبؽب نهششكبد انزٙ
رشٚذ انجمبء ٔرًُٛخ أػًبنٓب فٔ ٙالٚخ كبنٛفٕسَٛب .رزُبفظ يؤعغبد األػًبل انًُزًٛخ أل٘ يغبل ٔراد أ٘ ؽغى أٔ يٕلغ ػهٗ
انخظٕيبد انضشٚجٛخ انًزبؽخ انز ٙرمذس ثبنًال .ٍٛٚعٛزى رؾهٛم طهجبد انزمذٚى ثُبء ػهٗ ػٕايم يخزهفخ رشًم ػذد فشص انؼًم
انزٚ ٙزى خهمٓب أٔ االؽزفبظ ثٓب ٔيمذاس االعزضًبس ٔاألًْٛخ االعزشارٛغٛخ نهٕالٚخ أٔ انًُطمخ .يُز انؼبو  ،2015ؽظهذ أكضش يٍ
اصُز ٙػششح ششكخ ف ٙأٔكالَذ ػهٗ خظٕيبد ضشٚجٛخ رضٚذ ػٍ  150يه ٌٕٛدٔالس نخهك ٔظبئف ػبنٛخ انغٕدح ثذٔاو كبيم.
نًغبػذح انششكبد ػهٗ انزمذٚى ،عزؼمذ َذٔاد ػجش اإلَزشَذ رزُبٔل انخظى انضشٚجCalifornia Competes Tax Credit ٙ
ٕٚي ٙانخًٛظ  5أغغطظ/آة ٔانضالصبء  10أغغطظ/آةٚ .زٕفش أٚضب دنٛم ٔيمبطغ فٛذ ٕٚرؼهًٛٛخ نكٛفٛخ انزمذٚى .عٛزى إغالق
فزشح انزمذٚى ٕٚو االصُ 16 ٍٛأغغطظ.
يصادر إلعادج االفتتاح
رفضم ثضٚبسح يٕلغ ٔٚت يٕاسد انزخطٛظ إلػبدح فزؼ أَشطخ األػًبل نهؾظٕل ػهٗ أؽذس انًؼهٕيبد ؽٕل انًٕاسد نذػى إػبدح
انفزؼ ،ثًب ف ٙرنك:
 اؽغض يٕػذا ألخز انهمبػ (نهًم ًٍٛٛثًمبطؼخ أاليٛذا)
 انًؼهٕيبد انخبطخ ثزخطٛظ انزطؼٛى ثًمبطؼخ أاليٛذا
 يب ثؼذ إطبس انًخطظ األعبع ٙنهٕالٚخ ()Beyond the Blueprint Framework
 رٕعٓٛبد اسرذاء انكًبيخ ثبنٕالٚخ ٔاألعئهخ انشبئؼخ ثخظٕص أغطٛخ انٕعّ
 انزٕعٓٛبد انخبطخ ثهيبكٍ انؼًم ف ٙانًمبطؼخ
 أدٔاد انزهمٛؼ انخبطخ ثظبؽت انؼًم
 يٕالغ االخزجبس انًغزًؼٛخ ثًمبطؼخ أاليٛذا
 انًُظخ انًشزشكخ نإلثالؽ ػٍ ؽبالد اإلطبثخ ثفٛشٔط كٕسَٔب (كٕفٛذ  )19ثبنٕالٚخ
ورش انعًم وانُذواخ اإلنكتروَيح انقاديح
فًٛب ٚه ٙأيضهخ نٕسػ انؼًم ٔانُذٔاد اإلنكزشَٔٛخ انًضيغ ػمذْب .رؼشف ػهٗ انمٕائى اإلضبفٛخ ٔساعغ أؽذس اإلضبفبد ػهٗ
انًٕلغ اإلنكزشَٔhttps://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and- :ٙ
independent-contractors

لشع انزؼبف ٙيٍ انكٕاسس االلزظبدٚخ ( )EIDLانًخظض نغبئؾخ كٕفٛذ َ :19ذٔح انٕٚت "إغبصخ ٔرؼبف ٙيؤعغبد األػًبل
انظغٛشح"
االصُ 2 ٍٛأغغطظ/آة 9 ،طجبؽب
إداسح انًششٔػبد انزغبسٚخ انظغٛشح األيشٚكٛخ ()SBA
يغبَب
لشع انزؼبف ٙيٍ انكٕاسس االلزظبدٚخ ( )EIDLانًخظض نغبئؾخ كٕفٛذ َ :19ذٔح انٕٚت "إغبصخ ٔرؼبف ٙيؤعغبد األػًبل
انظغٛشح"
االصُ 2 ٍٛأغغطظ/آة 3 ،ثؼذ انظٓش
إداسح انًششٔػبد انزغبسٚخ انظغٛشح األيشٚكٛخ ()SBA
يغبَب
ٔسشخ ػًم اإلػفبء يٍ انمشع ضًٍ ثشَبيظ ؽًبٚخ انشارت (( (PPPرمذو ثبنهغخ انفٛزُبيٛخ)
األسثؼبء  4أغغطظ/آة 11 ،طجبؽب ؽزٗ انظٓش
يشكض أَ ٕٛأيشٚكب ()AnewAmerica
يغبَب
يٕاسد نًؤعغبد األػًبل انظغٛشح انًًهٕكخ نأللهٛبد
األسثؼبء  4أغغطظ/آة ،يٍ  1إنٗ  3يغبء
يشكض رطٕٚش يؤعغبد األػًبل انظغٛشح ( )SBDCثًمبطؼخ أاليٛذا
يغبَب
ٔسػ ػًم ػٍ كٛفٛخ انزمذٚى نهؾظٕل ػهٗ انذفؼبد انًمذيخ يٍ لشع انزؼبف ٙيٍ انكٕاسس االلزظبدٚخ ((EIDL
األسثؼبء  4أغغطظ/آة 5 ،يغبء أٔ  6يغبء أٔ  7يغبء
يجُٗ يذُٚخ أٔكالَذ
يغبَب
انزغٕٚك اإلنكزشَٔ :ٙرؼهى كٛفٛخ اعزخذاو رطجٛك CANVA
انخًٛظ  5أغغطظ/آة ظٓشا ؽزٗ  1:30ثؼذ انظٓش
يشكض رطٕٚش يؤعغبد األػًبل انظغٛشح ( )SBDCثًمبطؼخ أاليٛذا
يغبَب
ٔسػ ػًم ػٍ كٛفٛخ انزمذٚى نهؾظٕل ػهٗ انذفؼبد انًمذيخ يٍ لشع انزؼبف ٙيٍ انكٕاسس االلزظبدٚخ ((EIDL
انخًٛظ 5 ،أغغطظ/آة 5 ،يغبء أٔ  6يغبء أٔ  7يغبء
يجُٗ يذُٚخ أٔكالَذ
يغبَب
انؼٛبدح انمبََٕٛخ االفزشاضٛخ انًمذيخ يٍ يششٔع انخذيبد انمبََٕٛخ نشٔاد األػًبل Legal Services For Entrepreneurs -
LSE
انخًٛظ 5 ،أغغطظ/آة 7:30 – 5 ،يغبء
نغُخ انًؾبي ٍٛنهؾمٕق انًذَٛخ
يغبَب

عهغهخ رؼبف ٙيؤعغبد األػًبل :ػًهٛبد انخذاع انشبئؼخ انز ٙرغزٓذف يؤعغبد األػًبل انظغٛشح
انضالصبء  10أغغطظ/آة  10 - 9 ،طجبؽب
يشكض رطٕٚش يؤعغبد األػًبل انظغٛشح ()Shasta-Cascade SBDC
يغبَب
دنٛم يؤعغبد األػًبل انظغٛشح ٔانًؤعغبد غٛش انشثؾٛخ إلداسح انًٕظفٍٛ
األسثؼبء  11أغغطظ/آة  ،2021يٍ انغبػخ  10طجبؽب ؽزٗ  12:30ظٓشا
SCORE East Bay
 40دٔالسا
أال ٚكهفك "ػذو" ايزالكك نًٕلغ ٔٚت أيٕاال؟ ًٚكُك إَشبء يٕلغ ثُفغك! (انغضء )1
األسثؼبء  11أغغطظ/آة ،يٍ  4:30ؽزٗ  5:30يغبء
يشكض أَ ٕٛأيشٚكب ( )AnewAmericaنألػًبل انزغبسٚخ انُغبئٛخ
يغبَب
إداسح انغًؼخ اإلنكزشَٔٛخٔ Google ٔ Yelp :يٕالغ انزمًٛٛبد ػجش اإلَزشَذ
انخًٛظ  12أغغطظ/آة ،يٍ  1إنٗ  3يغبء
يشكض رطٕٚش يؤعغبد األػًبل انظغٛشح ( )SBDCثًمبطؼخ أاليٛذا
يغبَب
)Fundamentos de marketing por su negocio (en Español
انخًٛظ  12أغغطظ/آة 8 – 6 ،يغبء
يشكض انُٓضخ نشٚبدح األػًبل
يغبَب
انؾٕاس انًغزًؼ ٙنًؼبنغخ انزششد :رطٕٚش اعزشارٛغٛبد َبعؾخ
انضالصبء  17أغغطظ/آة ،يٍ انغبػخ  11 – 10طجبؽب
غشفخ أٔكالَذ انزغبسٚخ
يغبَب
كٛفٛخ اخزٛبس يُظخ انزغبسح اإلنكزشَٔٛخ انخبطخ ثك
األسثؼبء  18أغغطظ/آة ،يٍ انغبػخ  11طجبؽب –  12:30ثؼذ انظٓش
يشكض رطٕٚش يؤعغبد األػًبل انظغٛشح ()Shasta-Cascade SBDC
يغبَب
انؼٛبدح انمبََٕٛخ االفزشاضٛخ انًمذيخ يٍ يششٔع انخذيبد انمبََٕٛخ نشٔاد األػًبل Legal Services For Entrepreneurs -
LSE
انخًٛظ  19أغغطظ/آة 6 – 4 ،يغبء
نغُخ انًؾبي ٍٛنهؾمٕق انًذَٛخ
يغبَب
انؼٕدح إنٗ انؼًم :رؾذٚش كٕفٛذ 19
انضالصبء 24 ،أغغطظ/آة 3 – 1 ،يغبء
يشكض رطٕٚش يؤعغبد األػًبل انظغٛشح ف ٙشًبل كبنٛفٕسَٛب ()NorCal SBDC
يغبَب

)Cómo financiar su negocio (en Español
انضالصبء 24 ،أغغطظ/آة 9 – 6 ،يغبء
يشكض رطٕٚش يؤعغبد األػًبل انظغٛشح ف ٙشًبل كبنٛفٕسَٛب
يغبَب
رغٕٚك خذيبرك ف ٙأٔلبد األصيبد
األسثؼبء  25أغغطظ/آة ،يٍ انغبػخ  1ؽزٗ  3يغبء
يشكض رطٕٚش يؤعغبد األػًبل انظغٛشح ( )SBDCثًمبطؼخ أاليٛذا
يغبَب

