
  6262فبراير/ شباط  62إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  –تحديث موارد األعمال 
( بمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى EWDDمن الُمقّرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة )

ات التي ستتضمن إشار مؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم.
صفحتنا اإللكترونية لموارد  ولمزيد من المعلومات بشأن جميع برامج الدعم المتاحة، يرجى زيارة فحسب إلى الموارد المتاحة.

 .األعمال والعمالة
 

 

ساهمت التغييرات األخيرة في تيسير وصول مؤسسات األعمال الصغيرة، والمؤسسات ذات الملكية الفردية إلى قروض 
 برنامج حماية الرواتب.

للوصول إلى مؤسسات األعمال األصغر، توفر إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية مدة حصرية لتقديم الطلبات 
حتى األربعاء، موظًفا أو أقل والمؤسسات ذات الملكية الفردية  62غير الربحية التي تضم لمؤسسات األعمال والمنظمات 

المؤسسات المقرضة من المقرر أن يمنح ذلك  .(PPPقروض برنامج حماية الرواتب ) للتقديم في 0100مارس/ آذار  01
وشركاء المجتمع وقًتا أطول للعمل مع مؤسسات األعمال األصغر في سبيل تقديم طلباتها، بينما تضمن كذلك إتاحة المزيد من 
الوقت أمام مؤسسات األعمال األكبر المؤهلة لبرنامج حماية الرواتب للتقديم بالبرنامج واستالم الدعم قبل نهاية مدة البرنامج 

 .0100س/ آذار مار 10في 
 

حافز مباشر لمؤسسات األعمال الصغيرة لالحتفاظ بالعمالة على كشف  يعد برنامج حماية الرواتب بمثابة قرض صمم لتوفير
ضعف المتوسط الشهري لتكلفة الرواتب في  0,2وبالنسبة ألغلب الجهات المقترضة، يبلغ أقصى مبلغ للقرض  .الرواتب
وبالنسبة للجهات المقترضة في قطاع خدمات اإلسكان وخدمات  دوالر أمريكي. مليون 0بحد أقصى  0101أو  0102

مليون  0بحد أقصى  0101أو  0102ضعف المتوسط الشهري لتكلفة الرواتب في  1,3األطعمة، يبلغ أقصى مبلغ للقرض 
في حالة تلبية جميع معايير  باإلعفاء من سداد القروضتقضي إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية  دوالر أمريكي.

 االحتفاظ بالموظفين، وتمت االستفادة من األموال في أوجه االستحقاق.
 

وتتولى  لجعل الوصول إلى قروض برنامج حماية الرواتب أكثر عدالة. تغييرات إضافية بالبرنامج كما أعلن الرئيس بايدن عن
 إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية:

 سماح للمؤسسات ذات الملكية الفردية، والمقاولين المستقلين، وأصحاب األعمال الحرة باستالم دعم مالي أكبرال 
 من خالل تعديل معادلة تمويل برنامج حماية الرواتب لهذه الفئات من مقدمي الطلبات.

  م إدانتهم بشكل مسبق وصول مالك مؤسسات األعمال الصغيرة ممن ت التي تحد من االستبعادقيود  التخلص من
  بجرائم خالف االحتيال إلى برنامج حماية الرواتب، تماشًيا مع اقتراحات الحزبين بالكونغرس؛

  التخلص من القيود على الوصول إلى برنامج حماية الرواتب بواسطة مالك مؤسسات األعمال الذين كافحوا في سداد
 في سداد ديون القروض الطالبية بصفتها مانًعا لألهليةالتخلص من القيود  دفعات القروض الطالبية من خالل

 للمشاركة في برنامج حماية الرواتب؛

 الذين يقيمون بشكل مشروع في الواليات  ضمان وصول مالك مؤسسات األعمال الصغيرة من غير المواطنين
( لتقديم طلب ببرنامج حماية ITINالمتحدة من خالل تحديد جواز استخدامهم رقم تعريف الممول الضريبي )

 الرواتب.
 

في حالة عدم مشاركتهم، عندئذ تواصل مع الجهة  اسأل شريكك المصرفي عما إن كان سيشارك في برنامج حماية الرواتب.
 التابعة إلدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية أو إحدى الجهات ضمن أداة مطابقة الجهة المقرضة المقرضة باستخدام

  .قائمة الجهات المحلية المقرضة
 

 

 يةباقة حوافز الوالية الذهب
 0مليار دوالر أمريكي، منها  6,3فبراير/ شباط على حزمة مساعدات بقيمة  01وقع حاكم الوالية نيوسوم يوم الثالثاء الموافق 

مليون دوالر أمريكي في صورة دفعات  311مليار دوالر أمريكي في صورة منح إضافية لمؤسسات األعمال الصغيرة و
دوالر  62,111تتضمن الحزمة كذلك دعًما مالًيا لألفراد الذين يكسبون أقل من  محفزة للسكان من أصحاب الدخل المنخفض.
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https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program/ppp-loan-forgiveness
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أمريكي في العام ويستعينون برقم تعريف الممول الضريبي في تقديم إقرارات ضريبة الدخل، بما في ذلك المهاجرون الذين لم 
  يكونوا مؤهلين للدفعات االتحادية المحفزة العام الماضي.

 

مليون دوالر أمريكي للمنح، مع منح  0,2و 0,111ؤهل مؤسسات األعمال التي تتراوح عائداتها السنوية بين ومن المقرر أن ت

 األولوية لمؤسسات األعمال المملوكة للسيدات واألقليات ومؤسسات األعمال في المناطق ذات معدالت البطالة المرتفعة.

مليون دوالر أمريكي للمؤسسات الثقافية غير  21يص نحو يتم تخص دوالر أمريكي. 02,111و 2,111تتراوح المنح بين 

 الربحية.

 

وستلغي الحزمة التي وقع عليها حاكم الوالية الرسوم المصاحبة لترخيصات بمجاالت من قبيل التجميل، والحالقة، 

 والمشروبات الكحولية؛ خالل العامين القادمين.

 

تشجع  م نشر التفاصيل الخاصة بتقديم طلبات منح مؤسسات األعمال.حتى يوم الثالثاء، وعند استكمال هذه النسخة، لم يت

  للتعرف على تفاصيل إضافية. /https://careliefgrant.com مؤسسات األعمال على متابعة الموقع اإللكتروني

 

 

  شاركنا أفكارك! هل تحب البحيرة؟

، تتطلع مدينة أوكالند "Lake Merritt Vendor Pilot Programفي أعقاب برنامج بحيرة ميريت النموذجي للموردين "

 شاركنا آراءك بشأن: الستالم تقييم عن بحيرة ميريت.

 البيع بالشارع 

 المرور واالنتظار 

 النظافة والبيئة 

 األمور الخاصة بجودة الحياة 

 أهم القضايا التي تهمك 

 www.oaklandca.gov/lakemerrittاستكمل االستبيان على الموقع اإللكتروني: 

 

 

 مناقشات دار البلدية حول منع العنف

 (DVPفي إطار الجهود المبذولة لالستماع بشكل مباشر من الجاليات والمقيمين بمدينة أوكالند، ستستضيف إدارة منع العنف )

الند من جهودها لمنع وإيقاف العنف لمناقشة كيف تطور مدينة أوك ثالث جلسات مفتوحة أمام الجمهور بدار البلدية

تكشف المعلومات المجمعة عن التخطيط االستراتيجي إلدارة منع العنف واالستثمارات المستقبلية في البرامج   بمدينتنا.

 والخدمات في سبيل خفض العنف واإلصابات.

 

 للمساعدة على تركيز المناقشات –الغرب، وسط الشرق، أقصى الشرق  –تستهدف كل دار بلدية منطقة محددة بمدينة أوكالند 

 حول موضوع محدد بهذه المنطقة:

 :سجل هنا م 6 – 2فبراير/ شباط،  02الخميس،  غرب أوكالند   

 :م 6 – 2مارس/ آذار،  00الخميس،  وسط شرق أوكالند  

 :م 6 – 2مارس/ آذار،  01الخميس،  أقصى شرق أوكالند  

 

 بعد التسجيل، ستستلم رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني تحتوي على المعلومات بشأن االنضمام إلى االجتماع.

 

 مراجعة الموقع اإللكتروني لمزيد منتصدر قريًبا روابط التسجيل عن الفعاليتين االفتراضيتين في مارس/ آذار، يرجى   

 التفاصيل.

 

https://careliefgrant.com/
http://www.oaklandca.gov/lakemerritt
https://www.oaklandca.gov/departments/violence-prevention
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqceqoqTsuGNcKxOmLTbY9cX9HJrPdY8U8
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqceqoqTsuGNcKxOmLTbY9cX9HJrPdY8U8
https://www.oaklandca.gov/departments/violence-prevention
https://www.oaklandca.gov/departments/violence-prevention


 

 تدشن المدينة منصة مجانية للتدريب على الوظائف 

تعرضها مؤسسة ميتريكس  منصة إلكترونية دون مقابل للتدريب على المهارات دشنت لجنة تطوير قوة العمل بمدينة أوكالند

يمكن أن تساعد المقررات الدراسية سكان مدينة أوكالند في تحسين مجموعة متنوعة من المهارات، ونيل شهادات  ليرنينغ.

مقرر دراسي وتقدم  2,111 تعرض ميتريكس ليرنينغ أكثر من صناعية، وبدء سيرة مهنية جديدة أو تسلق السلم الوظيفي.

تسمح المقررات  شهادة متخصصة، مع فصول إلكترونية باللغات اإلنجليزية، واإلسبانية، والصينية الكانتونية. 011أكثر من 

الدراسية، التي تقدم على مدار الساعة وتسير حسب وتيرة المتدرب، للمستخدمين بحضور الفصل الدراسي في الموعد 

يمكنك التسجيل على الموقع  وارد هذا التدريب ألي من سكان مدينة أوكالند أو مالك األعمال.تتاح م المناسب لهم.

  /https://oakland.metrixlearning.com اإللكتروني:

 

 

 تقدم اآلن للحصول على المنح لمنع النفايات

دوالر أمريكي للمشروعات التي تركز على  062,111منًحا بقيمة إجمالية تصل إلى  "StopWasteتعرض ستوب وايست "

 منع النفايات بمقاطعة أالميدا ودعم المجتمعات المحلية في الفئات األربع التالية:

 

 :وير للمنحة الواحدة لمنع التخلص من النفايات أو إعادة التد دوالر أمريكي 620222حتى  إعادة االستخدام واإلصالح

لمؤسسات األعمال والمنظمات غير  لصالح اإلصالح، وإعادة استخدام، واستعادة أو إعادة توزيع السلع والمواد.

 الربحية.

 :للمشروعات التي تمنع هدر الطعام من خالل إعادة تصميم المنتج أو  دوالر أمريكي 620222حتى  منع هدر الطعام

لمؤسسات األعمال والمنظمات  الفائضة الصالحة لألكل إلطعام األفراد. العملية أو االستعادة وإعادة توزيع األطعمة

 غير الربحية.

 :لمعدات التخزين والنقل الستعادة األطعمة الفائضة  دوالر أمريكي 220222حتى  معدات التبرع باألطعمة الفائضة

 الربحية فقط. للمنظمات غير الصالحة لألكل أو التبرع بها والتي ستذهب خالف ذلك إلى النفايات.

 :للمعدات القابلة إلعادة االستخدام، مثل، الصناديق،  دوالر أمريكي 220222حتى  العبوات القابلة إلعادة االستخدام

والحاويات، ومنصات اللفائف الستبدال العبوات ذات العمر المحدود المستخدمة في التصنيع، والنقل، و/ أو 

  ر الربحية.لمؤسسات األعمال والمنظمات غي التوزيع.

 

 21 الموعد النهائي لتقديم الطلبات هوwww.StopWaste.org/Grants .للتفاصيل، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

 .6262مارس/ آذار، 

 

 

 مخطط مقاطعة أالميدا الخاصة باللقاحات

توجيهات الوالية بخصوص  مقاطعة أالميدا( محدوًدا في الوقت الحالي، وتتابع 02-يعد توريد لقاح فيروس كورونا )كوفيد

مع زيادة واردات اللقاح، ستتمكن من الحصول على اللقاح من خالل نقطة التوزيع التي تديرها  تحديد أولويات اللقاح.

  ( أو من خالل مقدم خدمات الرعاية الصحية لديك.PODالمقاطعة )

  

يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي للتعرف على معلومات  .ب في الوقت الحالي-0و  أ-0في المرحلتين مقاطعة أالميدا 

 acgov.org/vaccines-https://covid.19 التطعيم وتسجيل الدخل إلشعارك بموعدك في التطعيم:

 

يتم االحتفاظ بسرية المعلومات التي تقدمها وستساعد مقاطعة  م اللقاح.يرجى العلم، أن ذلك ال يعد بمثابة تسجيل الستال

وفي الوقت  تتصل بك المقاطعة لمزيد من التفاصيل بشأن مكان إتاحة اللقاحات عندما يحين دورك. أالميدا في التخطيط.

( من خالل ارتداء الكمامة، واالحتفاظ بمسافة عن اآلخرين، 02-الحالي، يرجى حماية نفسك من فيروس كورونا )كوفيد

  وتجنب األماكن المزدحمة، وغسل يديك بشكل متكرر. 

 

https://www.oaklandca.gov/resources/free-online-courses-help-you-prepare-to-get-back-to-work
https://www.oaklandca.gov/resources/free-online-courses-help-you-prepare-to-get-back-to-work
https://oakland.metrixlearning.com/
http://www.stopwaste.org/Grants
http://www.stopwaste.org/Grants
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/vaccines.page?#pf
https://covid-19.acgov.org/vaccines


تشجع كذلك على االتصال بمزود الرعاية الصحية لديك للتعرف على خطة التطعيم والتسجيل بالوالية على العنوان 

 /https://myturn.ca.gov اإللكتروني: 

  

  .موقعه اإللكترونيللتعرف على المزيد عن مخطط اللقاح في مقاطعة أالميدا، يرجى زيارة 

 

 

 الموارد الالزمة إلعادة االفتتاح

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

 إعادة الفتح، بما في ذلك:

  في مقاطعة أالميدانموذج إشعار صاحب العمل بالتطعيم 

  إدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميداوالخاصة بالملصقات الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة للسماح بالدخول 

 بعدة لغات توجيهات الفحص في المقاطعة ألرباب العمل 

 بعدة لغات توجيهات التقييم الذاتي للعاملين  

 بواسطة غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية، باالشتراك مع أوكالنديش  الفتات دليل إعادة االفتتاح

"Oaklandish،بأربع لغات.  " والمجلس االستشاري للتعافي االقتصادي  

 بإدارة الصحة العامة بمقاطعة ( في بيئة العمل وتفاصيل االتصال 02-نموذج اإلبالغ عن حاالت فيروس كورونا )كوفيد

 أالميدا

 بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميدا المعلومات الخاصة 

 

 

 الدعم المستمر لمؤسسات األعمال

يمكن مراجعة قائمة بالموارد المحدثة، بما في ذلك المعلومات الخاصة بامتيازات العاملين والمنح وخدمات دعم األعمال 

بمدينة  الصفحة اإللكترونية لموارد مؤسسات األعمال والقوى العاملة مقاولين المستقلين، منالصغيرة، والمؤسسات غير الربحية وال

  علًما بأن الموقع يخضع للتحديث دورًيا إلتاحة المزيد من المعلومات، لذلك يرجى مراجعة الموقع باستمرار. أوكالند؛

 إذ إنه مسار المدينة الُمخصص لطلب المساعدة  ،استبيان بيانات تأثير جائحة فيروس كورونا على أنشطة األعمال استكمال

 المباشرة ألنشطة األعمال.

  جائحة  لمساعدة المدينة على قياس تأثيرات  استبياننا الموجز الخاص بإعادة تشغيل األعمال والتعافيُيرجى مراجعة

 على أنشطة أعمالك والموارد الالزمة لمساعدتك.  (02-فيروس كورونا )كوفيد

 

 

 ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة

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

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

 contractors-independent 

 

 

 0100 1-0المنتدى التفاعلي لبرنامج حماية الرواتب 
Cada lunes y miércoles, 6 – 9 p.m. 

 غرفة التجارة لذوي األصول اإلسبانية في كاليفورنيا

Sin Costo Alguno 

 

 ورشة عمل لرواد األعمال من أصول إسبانية 00سلسلة من 

9 p.m. –Cada martes hasta el 20 de Abril, 6  

  غرفة التجارة الالتينية بمنطقة أوكالند الحضرية

https://myturn.ca.gov/
https://myturn.ca.gov/
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://app.smartsheet.com/b/form/9cfb6b1f2b644405b4c5b919204596a5
https://app.smartsheet.com/b/form/9cfb6b1f2b644405b4c5b919204596a5
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/outreach/mask-required-for-entry-poster-all-languages-2020.07.22.pdf
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://chambermaster.blob.core.windows.net/userfiles/UserFiles/chambers/1392/CMS/Aly/English.pdf
https://veoci.com/veoci/p/form/c4phekhj29yh#tab=entryForm
https://veoci.com/veoci/p/form/c4phekhj29yh#tab=entryForm
https://veoci.com/veoci/p/form/c4phekhj29yh#tab=entryForm
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://oaklandca.formstack.com/forms/covid19_business_impact_data_survey
https://oaklandca.formstack.com/forms/covid19_business_impact_data_survey
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_reopening_recovery_survey
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_reopening_recovery_survey
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://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9QdEiiWTS7GLYhip6vOZvQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zO-JzohjRDyotKpd4MQSPQ


Sin Costo Alguno 

 
 تجربة العمالء في نيوداين إن رياليتي

 م 1311 – 0مارس/ آذار،  0اإلثنين، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجاًنا
 

 (02-استراتيجيات إعادة افتتاح مؤسسات األعمال جراء جائحة فيروس كورونا )كوفيد
 ص 01 – 2مارس/ آذار،  0الثالثاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 امجانً 
 

 كيف تنفذ أعمالك بشكل افتراضي (:02-فيروس كورونا )كوفيد
  م. 1 – 0مارس/ آذار،  0الخميس، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجاًنا
 

El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP) 

11:30 a.m. –El Viernes, 5 de Marco, 10:30  

 ( لألعمال التجارية النسائية  AnewAmericaمركز أنيو أمريكا )

 مجاًنا
 

 كيف سيؤثر قرض التعافي من الكوارث االقتصادية على أنشطة أعمالي؟ سلسلة تعافي مؤسسات األعمال:
 ص. 01 – 2مارس/ آذار،  2الثالثاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجاًنا
 

El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP) 

3 p.m. –El Martes, 9 de Marco, 2  

  ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )

 مجاًنا
 

 بسبب الجائحة، الجزء الثالث –استمرار تنفيذ جميع األعمال إلكترونًيا 
  م. 2 – 1مارس/ آذار،  2الثالثاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجاًنا
 

 يجب التعرف على احتياجات التأمين لمؤسسات األعمال الصغيرة
 ر  الظه –ص  01مارس/ آذار،  01

  إيست باي سكور
 دوالًرا أمريكًيا 02

 
 استعد! االستعداد الضريبي ألصحاب مؤسسات األعمال الصغيرة:

 الظهر   –ص  00مارس/ آذار،  01األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجاًنا

https://www.norcalsbdc.org/events/your-customer-experience-new-dine-reality
https://www.norcalsbdc.org/events/covid-19-business-re-opening-strategies-0
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-how-make-your-business-virtual
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-how-make-your-business-virtual
https://www.eventbrite.com/e/el-nuevo-programa-de-proteccion-de-cheques-de-pago-ppp-descripcion-gene-tickets-142789646677
https://www.norcalsbdc.org/events/business-recovery-series-how-will-my-eidl-loan-affect-my-business
https://www.norcalsbdc.org/events/business-recovery-series-how-will-my-eidl-loan-affect-my-business
https://www.eventbrite.com/e/el-nuevo-programa-de-proteccion-de-cheques-de-pago-ppp-descripcion-gene-tickets-142789646677
https://www.acsbdc.org/events/every-business-going-online-thanks-pandemic-pt3
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?llr=xdwxhscab&oeidk=a07ehhrohbr695bec50
https://www.norcalsbdc.org/events/tax-prep-small-business-owners-get-prepared-1
https://www.norcalsbdc.org/events/tax-prep-small-business-owners-get-prepared-1


 

El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP) 
1:00 p.m. –El Jueves, 11 de Marco, Noon  

  ( لألعمال التجارية النسائيةwAmericaAneمركز أنيو أمريكا )
 مجاًنا

 
 قوة الشراكات لجنة التأثير على المجتمع:

 ص 00311 – 01مارس/ آذار،  03الثالثاء، 
 غرفة أوكالند مترو

 مجاًنا
 

 الجزء الثاني -ترونية بخصوص تطوير المواقع اإللكترونية والتحسين سلسلة الندوات اإللك (:02-فيروس كورونا )كوفيد
 م 1 – 0مارس/ آذار،  01الخميس، 

  ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )
  مجاًنا

 
 أساليب التسويق الرقمي تزامًنا مع مواصلتك التغير والتعافي ساعة التسويق الرقمية:

 ص. 01 – 2مارس/ آذار،  00األربعاء، 
 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجاًنا
 

  تحديثات قروض اإلغاثة من الكوارث وحاالت القوة القاهرة
 الظهر –ص  01311مارس/ آذار،  00األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
 مجاًنا

 
 التخطيط الذهني لمؤسسة أعمالك الصغيرة  (:02-فيروس كورونا )كوفيد

  م. 2 – 1آذار/ مارس/  00األربعاء، 
 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجاًنا
 

 دليل المستأجرين التجاريين (:02-فيروس كورونا )كوفيد
 م. 2 – 1مارس/ آذار/  10األربعاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )
 مجاًنا

 
 دليل أعمال الرعاية الشخصية (:02-فيروس كورونا )كوفيد

 م 2 – 1أبريل/ نيسان،  00الخميس، 
 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجاًنا

https://www.eventbrite.com/e/el-nuevo-programa-de-proteccion-de-cheques-de-pago-ppp-descripcion-gene-tickets-142789646677
https://business.oaklandchamber.com/events/details/community-impact-committee-the-power-of-partnerships-19986?calendarMonth=2021-03-01
https://business.oaklandchamber.com/events/details/community-impact-committee-the-power-of-partnerships-19986?calendarMonth=2021-03-01
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-website-development-optimization-webinar-series-pt2
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-website-development-optimization-webinar-series-pt2
https://www.norcalsbdc.org/events/webinar-digital-marketing-hour-digital-marketing-tactics-you-continue-pivot-and-recovery
https://www.norcalsbdc.org/events/webinar-digital-marketing-hour-digital-marketing-tactics-you-continue-pivot-and-recovery
https://www.acsbdc.org/events/norcal-sbdc-finance-center-presents-disaster-relief-loan-updates-caseforce-4
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-mind-mapping-your-small-business
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-mind-mapping-your-small-business
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-commercial-tenants-guidance
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-commercial-tenants-guidance
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-personal-care-business-guidance
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-personal-care-business-guidance

