
 في أوكالند!  مؤسسات األعمال الصغيرة أسبوعانطالق 
 يةموسيقحفالت وتجارية ا سوق  مجانية وافتراضية ورش عمل يتضمن 
أعائل  الجمهعر فيحضعر تتضمن الفعلية التي ه عرش عملفي  مؤبسبسات األعمال الصغيرةالتقليدي ل بسوع األإقامة لعدم نظًرا 
شوكة أعكالند ع «كاوعر»مركز ع «إكبسورينستاعن ذا »الموتكرعن في  نظميفمن الُمقّرر أن ،  الحظرأعامر /أيار وبسوب مايع

في  مؤبسبسات األعمال الصغيرةل افتراضًياأبسوعًعا  المتميزةلتمعيل العظائف  «آي بسي إي»صندعق ع «بسكعير»عالناشئة للشركات 
كعرعنا فيرعس جائحة ألزمة عمنابسوة عاجلة ابستجاوات كالمعضععات اختيرت عقد . حزيران/ يونيو  32إلى  32من الفترة 
لمؤبسبستك جذب عمالء جدد الرقمية عالمويعات التركيز على كيفية  حعلد عرش عمل افتراضية حيث بستعق (؛91-)كعفيد المبستجد

، التقنيةاألبسابسيات عغيرها من عالتجارة اإللكترعنية  الرقميالتبسعيق حعل عرش العمل عواإلضافة إلى تجاعز الجائحة ونجاح. ع
ويان كامل يمكنك االطال  على كما . مواشرةترفيهية فعاليات عي اقتراض ةتجاريبسعق جلبسات تدريب فردية ععقد المزمع فمن 

  /https://oaklandfwd.splashthat.comالتالي: المعقع على المجانية واألنشطة 
 

  الصغيرة المشروعات إلدارة التابع الكوارث قرضبرنامج تدشين إعادة 
 حالة في المقدم القرض ورنامج عوعاوة االقتصادية األضرار عن الناجمة الكعارث قرض تدشينالصغيرة  المشرععات أعادت إدارة

وبسوب جائحة فيرعس كعرعنا االقتصادية ر اآلثاأثقلتهم الذين المتقدمين جميع إلى  االقتصادية األضرار عن الناجمة الكعارث
قروض الحصول على مشروعات غير ربحية أخرى و ةصغيرمشروعات بمقدور يكون من الُمقرر أن و .(91-)كعفيدالمبستجد 
اآلثار االقتصادية الناجمة وبسوب جائحة فيرعس كعرعنا المبستجد مما يخفف من  طوارئمنح والفائدة منخفضة األجل طويلة 
 تدعمها. عالمجتمعات التي عمعظفيها ا أعمالهأنشطة على  (91-)كعفيد

 
 قرضتقدمت للحصعل على لمشرععات الصغيرة التي له ينوغي أنالمدينة الصغيرة وإوالغ  المشرععات هذا عقد قامت إدارة

 . الوعاوة اإللكترعنية على اإلنترنتعن طريق الطلب تعيد تقديم أن ذار آ/ مارس  03االقتصادية قول  األضرار عن الناجمة الكعارث
 

  الصغيرة.  المشرععات دارةالتاوعة إلالوعاوة الخاصة ومبساعدات قرعض الكعارث عور الطلب إلكترعنًيا تقديم 

  ا أخذً دعالر أمريكي  93.333منحة مقدمة حتى الطلب الذي يخص آخر المعجعد في أن تضغط على المروع من التأكد
 . (فظعمل كلدعالر أمريكي  9333)الكارثة حلعل قول المعظفين  عددعلى يعتمد المنحة إجمالي االعتوار أن  في

  تحتفظ زلت فما رفض طلوك، تم أع تأخذ القرض أال إذا قررت حتى ، عالدعم الماليللحصعل على أبسر  طريقة هذه
 كمنحة. المقدمة المالية والدفعة 

 
 االقتصادية:  األضرار عن الناجمة الكعارث قرضللحصعل على عمعًما المؤهلعن 

 ( 033عمعًما عن معظفيها ممن يقل عدد مؤبسبسات األعمال الصغيرة  )معظف 

 عالمقاعلعن المبستقلعن عأصحاب األعمال الحرة  المالك العحيدعن للمشرععات 

  التعاعنية المؤبسبسات 

  هـ( 039)د(،  039، ج() 039 – غير الروحيةالمؤبسبسات( 

 الدنيعية أم اجتماعية خدمات كانت تقدم ما إذا عالنظر وغض الدينية  المؤبسبسات  
 

 االقتصادية؟  األضرار عن الناجمة الكعارث ابستعراض ورنامج قرضإلى مبساعدة في هل تحتاج 
 الدعم المحلي: شركاء من ممن يلي ي أتعاصل مع 

 AnewAmerica ( ة عاإلبسوانيةنجليزياإلواللغتين) 
اإللكترعني عور تعاصل والوريد أع  030الداخلي الرقم ، (093) 043-8870على الرقم اتصل د، عمعلتحديد 

ivalerio@anewamerica.org 

 Alameda County SBDC ( متعددع اللغاتمبستشارعن ) جهاز حابسعبة األفراد الذين ال يمتلكعن مبساعدعيمكنهم . 
أع تعاصل والوريد اإللكترعني عور  www.acsbdc.orgالمعقع اإللكترعني لتحديد مععد، تفضل وزيارة 
acsbdc@ohlone.edu  (093) 4997-095تصل على الرقم اأع . 

  كعرعنا  فيرعس مكافحة قانعنمحتعى التعرف على في المشرععات الصغيرة يبساعدعن  :في ويركليطالب الحقعق
 .االقتصادي عاألمن عاإلغاثةالمبستجد 

  لتي يعقدها مركز تطعير المشرععات الصغيرة في منطقة ا نترنتاإلاألبسوععية الثالث عور  الجلبسات منعاحدة إلى انضم
 99:03البساعة إلى  93:03 البساعة منورنامج حماية الرعاتب عحالة الكعارث القرعض في حعل شمال كاليفعرنيا 

 عالجمعة. عاألروعاء ثنين أيام اإلفي صواًحا 
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  األضرار عن الناجمة الكعارث قرضوالمتعلق أالميدا مقاطعة وتحديث عالخاص اإلنترنت  النقاش عورانضم إلى 

يمكنك التبسجيل . مبساءً  0:33البساعة إلى  0:33البساعة من عورنامج حماية الرعاتب للمشرععات الصغيرة االقتصادية 

  https://nc.ecenterdirect.com/events/46712 في:

 

 

 للملونينمملوكة للمشروعات الصغيرة القروض برنامج حماية الرواتب 

 دارةاإلمن  حماية الرعاتب ورنامج أرصدةواإلضافة إلى دعالر أمريكي مليعن  93على  الفرص صندعق حصل، ةفي اآلعنة األخير

من أصعل لألمريكيين المملعكة الصغيرة  المشرععاتفي العثعر على جهعدها تضاعف التي  الصغيرة األمريكية للمشرععات

المحافظة على هدف إلى يعمبسترد غير القرض عهذا الرعاتب.  حماية يتمكنعا من الحصعل على قرعض ورنامجعالذين لم فريقية إ

، والفعل معظفيكقلصت عدد قد كنت فإذا أبسوعًعا.  44لمدة تصل إلى  الرعاتبالمحافظة على مبستعى المعظفين عاتب عصرف ر

 إلعادة تعيينهم. يتيح لك الفرصة فهذا القرض 

 

 مؤهالً: تكعن لكي 

 4343/ شواط فوراير  90اعتواًرا من عضعية العمل في التجاري المشرع  يكعن  نيجب أ . 

  ن يقيمعن في عمعظفمؤبسبستك التجاري أع مشرععك أن يكعن لدى أع عحيًدا للمشرع  مالًكا أع مبستقالً مقاعالً أن تكعن

 العاليات المتحدة األمريكية. 

 

 معينة. عدد من األنشطة العغير الروحية المؤبسبسات تمعيل قادًرا على  صندعق الفرصهذا علن يكعن 

 

( أع تعاصل والوريد اإللكترعني عور 777) 843-0490الرقم اتصل على لتقديم الطلب، 

ppphelp@opportunityfund.org أع تفضل وزيارة 

https://opportunityfund.venturesgo.com/portal/borrowerapplication  

 

 في الهواء الطلق  الطعاموتناول ة ئزجتجارة التبعمليات السماح المدينة تنظم 

علي ؤمبسأعامر يعنيع / حزيران، بستخفف  91أنه اعتواًرا من أالميدا ة عمقاطأعلنت / حزيران، يعنيع  94الجمعة المعافق في يعم 

 هاعخارجالمتاجر داخل تجارة التجزئة الدينية ععالخدمات المطاعم في  الطعامعتناعل فتح المتاحف وإعادة من القيعد الصحة 

في  الطعامتناعل ها، إلى جانب عخارجوتجارة التجزئة داخل المتاجر عبسعف يتم البسماح . الهعاء الطلقالتي تعقد في اللياقة عفصعل 

 خطط البسالمة. تنفيذ عفعلي الالتواعد لضمان منخفضة الهعاء الطلق وبسعة 

 

لتبسيط إجراءات  الشوارع المرنة مبادرة المدينةإدارات دشنت عتجارة التجزئة في الهعاء الطلق،  الطعامتجهيًزا لتناعل ع

عيكمن الهدف في تحفيز اإلنعاش االقتصادي العادل من خالل تيبسير األمر  التصاريح الخاصة بالتعديات على األرصفة والطرق.

ابستخدام أجزاء أكور من األرصفة عمعاقف البسيارات وعلى تجار التجزئة، عالمطاعم عمؤبسبسات األعمال األخرى المصرح لها 

 عالشعار .

 

ها ذاتخاعات التجارية عالتي ينوغي على المشرعالموبسطة خطعات هذه العليها في المنصعص تفاصيل ال –ميس خاليعم  –عنشرت 

التي التواعد الفعلي واشتراطات للعفاء ار  عشال أع الطريق جانب على بسياراتال قفامع أع العام الرصيفدام خمن أجل ابست

 . الخطة اإلرشادية للعقاية في معاقع معينةعليه في كما هع منصعص أالميدا ة عمقاطعضعتها 

 

  www.oaklandca.gov/FlexStreetsعلى هذا الراوط: صلة لذات االتعليمات يمكنك االطال  على 

 

 على اإلنترنت  أوكالند"زيارة "في موقع التجاري  كمشروعافتتاح أعيد  كيفشاركنا 

اواعتوارها مصدًرا  وعاوة شركاء أعكالند معقع "زيارة أعكالند"دشن  غيرها تجارة التجزئة المحلية ععمحال عالمطاعم  للفنادق مجاني 

شهرًيا زيارة  50.333حعالي معقع "زيارة أعكالند" على اإلنترنت هذا عيبستقول الضيافة. وقطا  المتعلقة التجارية المؤبسبسات من 
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حيث يمكن  ؛الوعاوةعلى ه اإللكترعني عجعديدشن لديه حبساب مجاني أن تجاري ألي مشرع  وعاوة الشركاء عبسعف تتيح 

 للمشرععات التجارية أن تقعم وما يلي: 

 

 على المعقع كتالعج  إنشاء 

 على معقعها على شعوية التي تعد األكثر الصفحة عهي اإلنترنت، على اوه الخاصة التقعيم صفحة على األحداث نشر 

 المحليين  عالبسكان الزعار من لكل العيب

 شاوه الفنادق عما عواقات أعكالند، مطاعم أبسوع  مثل ؛المجانية الترعيجية العرعض في االشتراك.  

  فتح مشرععك عتعافقك إعادة كيفية للمبستهلكين كتالعج لتظهرال وتحديث قمفيرعس كعرعنا المبستجد: التعافي من مشاركة 

 حيث ،المعلعمات مثل هذه عن المبستهلكعن يوحث". ابستمرار األعمال"مرافق  من خالل فيرعس كعرعنا المبستجد  مع

 بست من أكثر اإلنترنتمعقع "زيارة أعكالند" على  مصادر فيرعس كعرعنا المبستجد علىلالحالية  العيب صفحةتبسجل 

  .ذارآ/  مارس منذ زائر 7.033أكثر من التي زارها ع الصفحة على دقائق

 اإللكترعني الوريدالمربسلة على  اإلخوارية عالنشرات االجتماعيالتعاصل  عبسائل قنعاتمع التفاعل  من لمزيد فرص 

 معقع "زيارة أعكالند" على اإلنترنت. على عالمتاحة جميًعا ين لمبستهلكل

 

 .انقر هناعالحاليين:  الجدد لألعضاء الدخعل تبسجيل معلعمات

 

 امتثالك مع فيرعس كعرعنا المبستجد.  إلظهارمرافق مشرععك التجاري تحديث كيفية حعل  ةددانقر هنا للحصعل على تعليمات مح

 

 . marketing@visitoakland.comإلى  إلكترعني وريد إربسال يرجى أعكالند، شركاء وعاوة حعل أبسئلة أية لديك كان إذا
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