انطالق أسبوع مؤسسات األعمال الصغيرة في أوكالند!
يتضمن ورش عمل افتراضية مجانية وسوقا تجارية وحفالت موسيقية
نظرً ا لعدم إقامة األبسوع التقليدي لمؤبسبسات األعمال الصغيرة في عرش عمله الفعلية التي تتضمن حضعر الجمهعر في أعائل
مايع/أيار وبسوب أعامر الحظر  ،فمن المُقرّ ر أن ينظم الموتكرعن في «ذا تاعن إكبسورينس» عمركز «كاوعر» عشوكة أعكالند
للشركات الناشئة ع«بسكعير» عصندعق «آي بسي إي» لتمعيل العظائف المتميزة أبسوععًا افتراضيًا لمؤبسبسات األعمال الصغيرة في
الفترة من  32إلى  32يونيو  /حزيران .عقد اختيرت المعضععات كابستجاوات عاجلة عمنابسوة ألزمة جائحة فيرعس كعرعنا
المبستجد (كعفيد)91-؛ حيث بستعقد عرش عمل افتراضية حعل كيفية التركيز على المويعات الرقمية عجذب عمالء جدد لمؤبسبستك
عتجاعز الجائحة ونجاح .عواإلضافة إلى عرش العمل حعل التبسعيق الرقمي عالتجارة اإللكترعنية عغيرها من األبسابسيات التقنية،
فمن المزمع عقد جلبسات تدريب فردية عبسعق تجارية اقتراضي عفعاليات ترفيهية مواشرة .كما يمكنك االطال على ويان كامل
واألنشطة المجانية على المعقع التاليhttps://oaklandfwd.splashthat.com/ :
إعادة تدشين برنامج قرض الكوارث التابع إلدارة المشروعات الصغيرة
أعادت إدارة المشرععات الصغيرة تدشين قرض الكعارث الناجمة عن األضرار االقتصادية عوعاوة ورنامج القرض المقدم في حالة
الكعارث الناجمة عن األضرار االقتصادية إلى جميع المتقدمين الذين أثقلتهم اآلثار االقتصادية وبسوب جائحة فيرعس كعرعنا
المبستجد (كعفيد .)91-ومن ال ُمقرر أن يكون بمقدور مشروعات صغيرة أخرى ومشروعات غير ربحية الحصول على قروض
طويلة األجل منخفضة الفائدة ومنح طوارئ مما يخفف من اآلثار االقتصادية الناجمة وبسوب جائحة فيرعس كعرعنا المبستجد
(كعفيد )91-على أنشطة أعمالها عمعظفيها عالمجتمعات التي تدعمها.
هذا عقد قامت إدارة المشرععات الصغيرة وإوالغ المدينة أنه ينوغي للمشرععات الصغيرة التي تقدمت للحصعل على قرض
الكعارث الناجمة عن األضرار االقتصادية قول  03مارس  /آذار أن تعيد تقديم الطلب عن طريق الوعاوة اإللكترعنية على اإلنترنت.




تقديم الطلب إلكترعنيًا عور الوعاوة الخاصة ومبساعدات قرعض الكعارث التاوعة إلدارة المشرععات الصغيرة.
التأكد من أن تضغط على المروع المعجعد في آخر الطلب الذي يخص منحة مقدمة حتى  333.93دعالر أمريكي ً
أخذا
في االعتوار أن إجمالي المنحة يعتمد على عدد المعظفين قول حلعل الكارثة ( 9333دعالر أمريكي لكل معظف).
هذه أبسر طريقة للحصعل على الدعم المالي ،عحتى إذا قررت أال تأخذ القرض أع تم رفض طلوك ،فما زلت تحتفظ
والدفعة المالية المقدمة كمنحة.

المؤهلعن عمعمًا للحصعل على قرض الكعارث الناجمة عن األضرار االقتصادية:
 مؤبسبسات األعمال الصغيرة (ممن يقل عدد معظفيها عمعمًا عن  033معظف)
 المالك العحيدعن للمشرععات عالمقاعلعن المبستقلعن عأصحاب األعمال الحرة
 المؤبسبسات التعاعنية
 المؤبسبسات غير الروحية – ( 039ج)( 039 ،د)( 039 ،هـ)
 المؤبسبسات الدينية وغض النظر عما إذا كانت تقدم خدمات اجتماعية دنيعية أم ال
هل تحتاج إلى مبساعدة في ابستعراض ورنامج قرض الكعارث الناجمة عن األضرار االقتصادية؟
تعاصل مع أي ممن يلي من شركاء الدعم المحلي:
( AnewAmerica واللغتين اإلنجليزية عاإلبسوانية)
لتحديد مععد ،اتصل على الرقم  ،)093( 043-8870الرقم الداخلي  030أع تعاصل والوريد اإللكترعني عور
ivalerio@anewamerica.org
( Alameda County SBDC مبستشارعن متعددع اللغات) عيمكنهم مبساعدة األفراد الذين ال يمتلكعن جهاز حابسعب.
لتحديد مععد ،تفضل وزيارة المعقع اإللكترعني  www.acsbdc.orgأع تعاصل والوريد اإللكترعني عور
 acsbdc@ohlone.eduأع اتصل على الرقم .)093( 4997-095
 طالب الحقعق في ويركلي :يبساعدعن المشرععات الصغيرة في التعرف على محتعى قانعن مكافحة فيرعس كعرعنا
المبستجد عاإلغاثة عاألمن االقتصادي.
 انضم إلى عاحدة من الجلبسات األبسوععية الثالث عور اإلنترنت التي يعقدها مركز تطعير المشرععات الصغيرة في منطقة
شمال كاليفعرنيا حعل القرعض في حالة الكعارث عورنامج حماية الرعاتب من البساعة  93:03إلى البساعة 99:03
صواحً ا في أيام اإلثنين عاألروعاء عالجمعة.



انضم إلى النقاش عور اإلنترنت عالخاص وتحديث مقاطعة أالميدا المتعلق وقرض الكعارث الناجمة عن األضرار
االقتصادية للمشرععات الصغيرة عورنامج حماية الرعاتب من البساعة  0:33إلى البساعة  0:33مبسا ًء .يمكنك التبسجيل
فيhttps://nc.ecenterdirect.com/events/46712 :

قروض برنامج حماية الرواتب للمشروعات الصغيرة المملوكة للملونين
في اآلعنة األخيرة ،حصل صندعق الفرص على  93مليعن دعالر أمريكي واإلضافة إلى أرصدة ورنامج حماية الرعاتب من اإلدارة
األمريكية للمشرععات الصغيرة التي تضاعف جهعدها في العثعر على المشرععات الصغيرة المملعكة لألمريكيين من أصعل
إفريقية عالذين لم يتمكنعا من الحصعل على قرعض ورنامج حماية الرعاتب .عهذا القرض غير مبسترد عيهدف إلى المحافظة على
صرف رعاتب المعظفين عالمحافظة على مبستعى الرعاتب لمدة تصل إلى  44أبسوععًا .فإذا كنت قد قلصت عدد معظفيك والفعل،
فهذا القرض يتيح لك الفرصة إلعادة تعيينهم.
لكي تكعن مؤهالً:
 يجب أن يكعن المشرع التجاري في عضعية العمل اعتوارً ا من  90فوراير  /شواط .4343
 أن تكعن مقاعالً مبستقالً أع مال ًكا عحي ًدا للمشرع أع أن يكعن لدى مشرععك التجاري أع مؤبسبستك معظفعن يقيمعن في
العاليات المتحدة األمريكية.
هذا علن يكعن صندعق الفرص قادرً ا على تمعيل المؤبسبسات غير الروحية ععدد من األنشطة المعينة.
لتقديم الطلب ،اتصل على الرقم  )777( 843-0490أع تعاصل والوريد اإللكترعني عور
 ppphelp@opportunityfund.orgأع تفضل وزيارة
https://opportunityfund.venturesgo.com/portal/borrowerapplication
المدينة تنظم السماح بعمليات تجارة التجزئة وتناول الطعام في الهواء الطلق
في يعم الجمعة المعافق  94يعنيع  /حزيران ،أعلنت مقاطعة أالميدا أنه اعتوارً ا من  91يعنيع  /حزيران ،بستخفف أعامر مبسؤعلي
الصحة من القيعد وإعادة فتح المتاحف عتناعل الطعام في المطاعم عالخدمات الدينية عتجارة التجزئة داخل المتاجر عخارجها
عفصعل اللياقة التي تعقد في الهعاء الطلق .عبسعف يتم البسماح وتجارة التجزئة داخل المتاجر عخارجها ،إلى جانب تناعل الطعام في
الهعاء الطلق وبسعة منخفضة لضمان التواعد الفعلي عتنفيذ خطط البسالمة.
ً
تجهيزا لتناعل الطعام عتجارة التجزئة في الهعاء الطلق ،دشنت إدارات المدينة مبادرة الشوارع المرنة لتبسيط إجراءات
ع
التصاريح الخاصة بالتعديات على األرصفة والطرق .عيكمن الهدف في تحفيز اإلنعاش االقتصادي العادل من خالل تيبسير األمر
على تجار التجزئة ،عالمطاعم عمؤبسبسات األعمال األخرى المصرح لها وابستخدام أجزاء أكور من األرصفة عمعاقف البسيارات
عالشعار .
عنشرت – يعم الخميس – التفاصيل المنصعص عليها في هذه الخطعات الموبسطة عالتي ينوغي على المشرععات التجارية اتخاذها
من أجل ابستخدام الرصيف العام أع معاقف البسيارات على جانب الطريق أع الشعار للعفاء واشتراطات التواعد الفعلي التي
عضعتها مقاطعة أالميدا كما هع منصعص عليه في الخطة اإلرشادية للعقاية في معاقع معينة.
يمكنك االطال على التعليمات ذات الصلة على هذا الراوطwww.oaklandca.gov/FlexStreets :
شاركنا كيف أعيد افتتاح مشروعك التجاري في موقع "زيارة أوكالند" على اإلنترنت
دشن معقع "زيارة أعكالند" وعاوة شركاء أعكالند واعتوارها مصدرً ا مجانيا للفنادق عالمطاعم عمحال تجارة التجزئة المحلية عغيرها
من المؤبسبسات التجارية المتعلقة وقطا الضيافة .هذا عيبستقول معقع "زيارة أعكالند" على اإلنترنت حعالي  50.333زيارة شهريًا

عبسعف تتيح وعاوة الشركاء ألي مشرع تجاري لديه حبساب مجاني أن يدشن عجعده اإللكترعني على الوعاوة؛ حيث يمكن
للمشرععات التجارية أن تقعم وما يلي:







إنشاء كتالعج على المعقع
نشر األحداث على صفحة التقعيم الخاصة وها على اإلنترنت ،عهي الصفحة التي تعد األكثر شعوية على معقعها على
العيب لكل من الزعار عالبسكان المحليين
االشتراك في العرعض الترعيجية المجانية؛ مثل أبسوع مطاعم أعكالند ،عواقات الفنادق عما شاوه.
مشاركة التعافي من فيرعس كعرعنا المبستجد :قم وتحديث الكتالعج لتظهر للمبستهلكين كيفية إعادة فتح مشرععك عتعافقك
مع فيرعس كعرعنا المبستجد من خالل مرافق "ابستمرار األعمال" .يوحث المبستهلكعن عن مثل هذه المعلعمات ،حيث
تبسجل صفحة العيب الحالية لمصادر فيرعس كعرعنا المبستجد على معقع "زيارة أعكالند" على اإلنترنت أكثر من بست
دقائق على الصفحة عالتي زارها أكثر من  7.033زائر منذ مارس  /آذار.
فرص لمزيد من التفاعل مع قنعات عبسائل التعاصل االجتماعي عالنشرات اإلخوارية المربسلة على الوريد اإللكترعني
للمبستهلكين عالمتاحة جميعًا على معقع "زيارة أعكالند" على اإلنترنت.

معلعمات تبسجيل الدخعل لألعضاء الجدد عالحاليين :انقر هنا.
انقر هنا للحصعل على تعليمات محددة حعل كيفية تحديث مرافق مشرععك التجاري إلظهار امتثالك مع فيرعس كعرعنا المبستجد.
إذا كان لديك أية أبسئلة حعل وعاوة شركاء أعكالند ،يرجى إربسال وريد إلكترعني إلى .marketing@visitoakland.com

