
 2021يوليو/ تموز  9إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  –تحديث موارد األعمال 
( بمدينة أوكالند إلى مؤسسات  EWDDهذه النشرة عبارة عن تحديث ترسله إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة )

 وتشير فحسب إلى الموارد المتاحة. والمنظمات الشريكة التي تدعمهم.األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين 

صفحة موارد مؤسسات األعمال  المتاحة يرجى زيارة  عن امتيازات العمالة، والمنح، والقروض، وخدمات الدعمللمعلومات 

ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر معلومات جديدة، ولذلك يُرجى زيارة هذه الصفحة من   .والعمالة اإللكترونية

  حين آلخر.

 

، عادت أغلب قطاعات األعمال إلى أنشطتها المعتادة، باستثناءات  يونيو/ حزيران 15إعادة افتتاح الوالية اعتباًرا من مع 

تمتثل    حدود للسعة أو اشتراطات التباعد االجتماعي في أغلب مؤسسات األعمال.ال تطبق  محدودة تتعلق بالفعاليات الكبرى.

  .مقاطعة أالميدا مع إطار برنامج عمل الوالية 

 

إن شعرت بأية أعراض، يرجى زيارة الصفحة اإللكترونية لمقاطعة أالميدا   .تلقي اللقاحاتال تزال الفحوصات مهمة حتى مع  

  .مواقع االختبارات المجتمعيةللتعرف على 

 

 

 دوالر أمريكي!  15,000تتاح اآلن الدفعات المقدمة من قرض التعافي من الكوارث االقتصادية بقيمة تصل إلى 

الدفعات   األمريكية الذي صدر في مارس/ آذار دعًما إضافيًا لمؤسسات األعمال الصغيرة، يشمليتضمن قانون خطة اإلنقاذ 

وتشبه هذه   لمؤسسات األعمال الكائنة في المناطق محدودة الدخل. (EIDLاالقتصادية ) المقدمة لقرض التعافي من الكوارث

  .وال يلزم ردها"الدفعات المقدمة" المنح، 

 

دوالر أمريكي لمؤسسات   10,000توفر الدفعات المقدمة من قرض التعافي من الكوارث االقتصادية دفعات بقيمة تصل إلى 

بالمئة  30الربحية الكائنة في المناطق محدودة الدخل والتي تعاني من انخفاض عائداتها بقيمة تتجاوز األعمال والمنظمات غير 

لبية تصنف غا للتعرف عما إذا كانت تقيم في إحدى المناطق محدودة الدخل. راجع هذه الخريطة موظف أو أقل. 300وتضم 

 بصفتها منطقة محدودة الدخل.   I-580مناطق أوكالند دون حد 

 

دوالر أمريكي لمؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية في  5,000توفر الدفعات المقدمة التكميلية دفعة إضافية بقيمة 

يمكن أن تقترن  ظفين أو أقل.مو  10بالمائة وتضم  50المجتمعات محدودة الدخل التي تعاني من انخفاض عائداتها بقيمة تتجاوز 

الدفعة المقدمة التكميلية مع قرض التعافي من الكوارث االقتصادية األصلي و/ أو الدفعة المقدمة من قرض التعافي من الكوارث  

 دوالر أمريكي.  15,000االقتصادية بقيمة إجمالية تصل إلى 

 

لن يكون من الواجب عليك أن تؤهل إلى   .تتقدم اآلنيمكنك أن إن لم تتقدم من قبل لقرض التعافي من الكوارث االقتصادية، 

  .القرض أو تقبله كي تستلم الدفعات المقدمة

 

  وثائق بلغات مختلفة اإلنجليزية، توفر إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكيةفي حين أنه يجب تقديم الطلبات باللغة 

 لمساعدتك على فهم اشتراطات األهلية، وتقديم الطلبات، واإلجابة عن األسئلة الشائعة.

 

بالنسبة لألفراد الذين تقدموا بالفعل للحصول على قرض التعافي من الكوارث االقتصادية، من المفترض أن إدارة المشروعات  

إن لم تتمكن من   اصيل الخاصة بالدفعتين المقدمتين.التجارية الصغيرة األمريكية قد تواصلت معهم بشكل مباشر بشأن التف

العثور على دعوتك المرسلة بالبريد اإللكتروني، يمكنك االتصال بمركز خدمة العمالء في حاالت الكوارث التابع إلدارة 

أو بالبريد اإللكتروني على العنوان   1-800-659-2955المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية على الرقم 

TargetedAdvance@sba.gov .لطلب دعوة جديدة 

 

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://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Beyond-Blueprint-Framework.aspx
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/press-release-2021.06.14.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/press-release-2021.06.14.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/press-release-2021.06.14.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/press-release-2021.06.14.pdf
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/testing.page?#المجتمع
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/eidl/targeted-eidl-advance-supplemental-targeted-advance
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/eidl/targeted-eidl-advance-supplemental-targeted-advance
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/eidl/targeted-eidl-advance-supplemental-targeted-advance
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/eidl/targeted-eidl-advance-supplemental-targeted-advance
https://sbaeidl.policymap.com/newmaps#/
https://covid19relief.sba.gov/#/
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/eidl/targeted-eidl-advance-supplemental-targeted-advance#section-header-11
mailto:TargetedAdvance@sba.gov


تعمل المدينة مع المؤسسات الشريكة المحلية لتحديد موعد ورش العمل الشخصية لمساعدة مالك األعمال على التقديم 

سيتم نشر المعلومات اإلضافية قريبًا على الموقع اإللكتروني  إلكترونيًا.

advances-eidl-targeted-supplemental-and-https://www.oaklandca.gov/resources/targeted  . 

 

 

 امج فرانشايز فاند مؤسسات األعمال الصغيرة المملوكة من قبل األقليات في عملية االعتماديساعد برن 

، وهو برنامج صمم لمساعدة  " Franchise Fundفرانشايز فاند "دشن فريق جولدن ستيت ووريورز ويونايتد إيرالينز برنامج 

مجلس تنوع الموردين من األقليات بالمنطقة  بالتعاون مع   مؤسسات األعمال الصغيرة المملوكة من قبل األقليات بمنطقة الخليج. 

قليات بمنطقة الخليج لالنضمام إلى  مؤسسة أعمال صغيرة يملكها األ 25، تختار مؤسستا ووريورز ويونايتد إيرالينز الغربية

  المبادرة، التي ستوفر موارد للمساعدة في تنمية األعمال.

 

إعانة وتدرج مؤسسات األعمال في دليل يعمم على جميع شركاء مؤسسة ووريورز   25تتلقى جميع مؤسسات األعمال الـ 

 تعرف على المزيد على: بغرض الدعاية للخدمات التي تقدمها المجموعة.

https://www.nba.com/warriors/franchisefund 

 

 

 2022تمديد برنامج الشوارع المرنة حتى مارس/ آذار 

يونيو/ حزيران، بتمديد برنامج الشوارع المرنة في صورته الحالية حتى مارس/   15بتاريخ  قراًراأصدر مجلس مدينة أوكالند 

، تم اإلعفاء من جميع الرسوم والتصاريح لتيسير استخدام ممرات المشاة، وساحات  الشوارع المرنةمن خالل   . 2022آذار 

تم تمديد التصاريح الصادرة مسبقًا حتى  ل. االنتظار، وإغالق الشوارع، والممرات العامة األخرى بواسطة مؤسسات األعما

  .2022مارس/ آذار  31

 

حيث إنه يتعين على كل مؤسسة  قائمة االمتثال مع القانون األمريكي للمعاقينيُوصى حملة تصريح الشوارع المرنة بمراجعة 

  أعمال فردية تحمل مسؤولية ضمان توفير مساحة مخصصة للمعاقين.

 

مضي  ، يقيم طاقم العمل بالمدينة برنامج الشوارع المرنة لتحديد المسار األفضل لل2022خالل الفترة الحالية وحتى مارس/ آذار 

نتواصل مع أصحاب المصلحة عبر البريد اإللكتروني لمشاركة المستجدات والتماس   قدًما، بعد حالة الطوارئ الصحية.

 المدخالت.

 

 

 مصادر إلعادة االفتتاح 

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

 إعادة الفتح، بما في ذلك: 

  )للمقيمين بمقاطعة أالميدا( للتلقيح  احجز موعدًا •

 بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميداالمعلومات الخاصة  •

• State’s Beyond the Blueprint Framework 

 المهنية بوالية كاليفورنيا ( في إدارة الصحة والسالمة  19-المعايير الطارئة المؤقتة لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد •

 وأغطية الوجه  ارتداء الكمامة بالوالية توجيهات األسئلة الشائعة بخصوص •

  التوجيهات الخاصة بأماكن العمل في المقاطعة  •

 أدوات التلقيح الخاصة بصاحب العمل  •

 اطعة أالميدابمقمواقع االختبار المجتمعية  •

 ( 19-لإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيدالمنصة المشتركة بالوالية  •

 

https://www.oaklandca.gov/resources/targeted-and-supplemental-targeted-eidl-advances
https://www.nba.com/warriors/franchisefund
https://wrmsdc.org/
https://wrmsdc.org/
https://www.nba.com/warriors/franchisefund
https://oakland.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=4937147&GUID=A975A6A2-07E0-4539-A10C-41AE98F95D29
https://www.oaklandca.gov/resources/business-use-of-streets-and-sidewalks-initiative
https://cao-94612.s3.amazonaws.com/documents/ADA-Accessibility-Guidelines-for-Businesses-Participating-in-the-OakDOT-FlexStreets-Program-9.1.2020.pdf
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://dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
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://covid-19.acgov.org/testing.page?#المجتمع
https://covid-19.acgov.org/testing.page?#المجتمع
https://covid-19.acgov.org/testing.page?#المجتمع
https://cdph.force.com/SPOT/s/IntakeForm


 

 ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة

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

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

contractors-independent   

 

 

 

 هل مؤسستك مستعدة؟  –والية كاليفورنيا مفتوحة 
 م  2:30 – 1:30يوليو/ تموز،  12اإلثنين، 

 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز
 مجانًا 

 

negocio! su ¡Proteja Digital? Información su de Rescate el por Pagaría¿ 

a.m. 10:30 – 9:30 julio, de 13 Martes, 
 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز
 مجانًا 

 

 الجزء األول من برنامج التدريب على تمويل مؤسسات األعمال الصغيرة 
 الظهر –ص  10:30يوليو/ تموز،  13الثالثاء، 

 الصغيرة في شمال كاليفورنيا مركز تطوير مؤسسات األعمال  
 مجانًا 

 

 المستجدات الخاصة بقروض التعافي من الكوارث 
 الظهر –ص  10:30يوليو/ تموز،  14األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا 
 مجانًا 

 

 األمور القانونية المتعلقة بإعادة افتتاح مؤسسات األعمال الصغيرة بمنطقة خليج سان فرانسيسكو 
 م  1 –يوليو/ تموز، الظهر  14األربعاء، 

 النهضة لريادة األعمال مركز 
 مجانًا 

 

 استراتيجيات التسويق الفعالة للتعامل مع أخطاء العمالء ودعم الوالء 
 م  3 – 1يوليو/ تموز،  14األربعاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )
 مجانًا 

 

 تعرف على المزيد حول األمن اإللكتروني اآلن!   هل يمكنك تحمل سداد فدية مقابل بياناتك؟
    م 3 – 2 تموز، يوليو/ 14 األربعاء،

 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز
 مجانًا 

 

 )الجزء األول(  أنشئ موقعًا بنفسك!  أال يكلفك عدم وجود موقع إلكتروني ماالً؟
 ص  11 –  10يوليو/ تموز،  15الخميس، 

 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز

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://norcalsbdc.zoom.us/webinar/register/WN_YUtgVTDnTSapf_APEr-26A
https://norcalsbdc.zoom.us/webinar/register/WN_YUtgVTDnTSapf_APEr-26A
https://www.eventbrite.com/e/pagaria-por-el-rescate-de-su-informacion-digital-proteja-su-negocio-tickets-157827719959
https://www.eventbrite.com/e/pagaria-por-el-rescate-de-su-informacion-digital-proteja-su-negocio-tickets-157827719959
https://www.norcalsbdc.org/event/norcal-sbdc-finance-center-presents-small-business-financials-bootcamp-pt-1/
https://www.norcalsbdc.org/event/__trashed-5/
https://www.rencenter.org/event/reopening-legal-issues-for-san-francisco-bay-area-small-businesses-7-14-2021/
https://www.acsbdc.org/event/effective-marketing-strategies-to-manage-customer-pitfalls-and-boost-loyalty/
https://www.eventbrite.com/e/157707426157
https://www.eventbrite.com/e/157707426157
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767


 مجانًا 
 

¿Su Negocio está  LISTO? --California está ABIERTA  

Jueves, 15 de julio, 11 a.m. – Noon 
 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز

Gratis 
 

 تعرف على المزيد حول األمن اإللكتروني اآلن!   هل يمكنك تحمل سداد فدية مقابل بياناتك؟
 ص  11:30 – 10:30 تموز، يوليو/ 19 اإلثنين،

 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز
 مجانًا 

 

 هل مؤسستك مستعدة؟  –والية كاليفورنيا مفتوحة 
 ص  11 – 10 تموز، يوليو/ 20 الثالثاء،

 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز
 مجانًا 

 

 

 الجزء الثاني من برنامج التدريب على تمويل مؤسسات األعمال الصغيرة 
 الظهر –ص  10:30يوليو/ تموز،  20الثالثاء، 

 الصغيرة في شمال كاليفورنيا   مركز تطوير مؤسسات األعمال
 مجانًا 

 

 الندوة اإللكترونية بخصوص التعاقدات الحكومية
 ص 11يوليو/ تموز،  20الثالثاء، 

 إدارة الخدمات العامة األمريكية
 مجانًا 

 

 )الجزء األول(   أنشئ موقعًا بنفسك!  أال يكلفك عدم وجود موقع إلكتروني ماالً؟
 م  3 – 2يوليو/ تموز،  21األربعاء، 

 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز
 مجانًا 

 

 مؤسسة األعمال الصغيرة، االبتكار، والوضع الطبيعي الجديد
 م 3 – 1يوليو/ تموز،  22الخميس، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )
 مجانًا 

 

negocio! su ¡Proteja  Digital? Información su de Rescate el por Pagaría¿ 

p.m. 3 – 2 julio, de 22 Jueves, 
 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز
 مجانًا 

 

 الجزء الثالث من برنامج التدريب على تمويل مؤسسات األعمال الصغيرة 
 الظهر –ص  10:30يوليو/ تموز،  27الثالثاء، 

 األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا مركز تطوير مؤسسات 

https://www.eventbrite.com/e/california-esta-abierta-su-negocio-esta-listo-tickets-157825597611
https://www.eventbrite.com/e/157707426157
https://www.eventbrite.com/e/157707426157
https://www.eventbrite.com/e/california-is-open-is-your-business-ready-tickets-157703291791
https://www.eventbrite.com/e/california-is-open-is-your-business-ready-tickets-157703291791
https://www.norcalsbdc.org/event/norcal-sbdc-finance-center-presents-small-business-financials-bootcamp-pt-2/
https://gsa.zoomgov.com/webinar/register/WN_EAAdhvhAQgmt2Q7kQfI9pA
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.acsbdc.org/event/small-business-innovation-and-the-new-normal/
https://www.eventbrite.com/e/pagaria-por-el-rescate-de-su-informacion-digital-proteja-su-negocio-tickets-157827719959
https://www.eventbrite.com/e/pagaria-por-el-rescate-de-su-informacion-digital-proteja-su-negocio-tickets-157827719959
https://www.norcalsbdc.org/event/norcal-sbdc-finance-center-presents-small-business-financials-bootcamp-pt-3/


 مجانًا 
 

 المستجدات الخاصة بقروض التعافي من الكوارث 
 الظهر –ص  10:30يوليو/ تموز،  28األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا 
 مجانًا 

 

 موارد مؤسسات األعمال الصغيرة المملوكة من األقليات
 م  3 –  1أغسطس/ آب،  4األربعاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )
 مجانًا 

 

 دليل إدارة الموظفين لمؤسسات األعمال الصغيرة والمؤسسات غير الربحية 
 ظهًرا 12:30 -صباًحا  10 - 2021أغسطس / آب،  11األربعاء، 

 إيست باي سكور 
 ريكيًا دوالًرا أم 40

 

 )الجزء األول(   أنشئ موقع بنفسك!  أال يكلفك عدم وجود موقع إلكتروني ماالً؟
 م  5:30 – 4:30آب، أغسطس/  11األربعاء، 

 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز
 مجانًا 

 

 المراجعة عبر اإلنترنت  ييلب وجوجل ومواقعإدارة السمعة عبر اإلنترنت: 
 ظهًرا   3 - 1أغسطس/ آب،  11 12الخميس، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )
 مجانًا 

 

https://www.norcalsbdc.org/event/norcal-sbdc-finance-center-presents-disaster-relief-loan-updates/
https://www.acsbdc.org/event/minority-owned-small-business-resources/
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?llr=xdwxhscab&oeidk=a07ei4guk4k3aec4c26
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.acsbdc.org/event/online-reputation-management-yelp-google-online-review-sites/
https://www.acsbdc.org/event/online-reputation-management-yelp-google-online-review-sites/

