تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  5مارس /آذار 0202
من المُق ّرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة ( )EWDDبمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى
مؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم .التي ستتضمن إشارات
فحسب إلى الموارد المتاحة .ولمزيد من المعلومات بشأن جميع برامج الدعم المتاحة ،يرجى زيارة صفحتنا اإللكترونية لموارد
األعمال والعمالة.
عندما ترسل هذه النسخة للترجمة يوم األربعاء 3 ،مارس /آذار ،ستظل مقاطعة أالميدا في المستوى البنفسجي من برنامج عمل
االقتصاد اآلمن بالوالية .في حين أن عدد الحاالت يشهد تحس ًنا ،تذكر مقاطعة أالميدا سكان أوكالند اتباع األسس الخمسة للبقاء

بأمان.






ارتد القناع،
اغسل يديك،
حافظ على مسافة من اآلخرين،
انتظر قبل أن ترى أحباءك،
متى يحين دورك ،للتطعيم؟

اإلعالن عن جوالت جديدة لبرنامج منح مؤسسات األعمال الصغيرة بالوالية
يوم األربعاء ،الموافق 3 ،مارس /آذار ،أعلن مكتب كاليفورنيا لدعم مؤسسات األعمال الصغيرة عن جولة تمويل جديدة لبرنامج
منح إغاثة مؤسسات األعمال الصغيرة بوالية كاليفورنيا جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد.)91-
الجولة الثالثة :مقدمو الطلبات المدرجون بقائمة االنتظار من الجولتين األولى والثانية فقط :الجمعة 5 ،مارس /آذار حتى
الخميس 99 ،مارس /آذار  .0209مقدمو الطلبات المؤهلون :هذه جولة مغلقة تتاح فقط لمقدمي الطلبات المؤهلين ضمن قائمة
االنتظار بالجولتين األولى والثانية .تبلغ قيمة المنح المستحقة 50222 :دوالر أمريكي حتى  050222دوالر أمريكي .إن كنت
ضمن قائمة االنتظار ،لن تحتاج إلى إعادة التقديم .لن تقبل الطلبات الجديدة في هذه الجولة.
الجولة الرابعة :المؤسسات الثقافية غير الربحية فقط :الثالثاء 91 ،مارس /آذار وحتى الثالثاء 03 ،مارس /آذار .0209
مقدمو الطلبات المؤهلون :توجد المؤسسات الثقافية غير الربحية التي تستوفي معايير األهلية فقط على الموقع اإللكتروني
 .CAReliefGrant.comتبلغ قيمة المنح المستحقة 50222 :دوالر أمريكي  050222 -دوالر أمريكي .التفاصيل :تكون
المنح متاحة فقط إلى المؤسسات الثقافية غير الربحية التي لم َّ
تتلق التمويل بالجوالت األولى أو الثانية أو الثالثة .يجب أن
تستكمل المؤسسات الثقافية غير الربحية المؤهلة طل ًبا جدي ًدا حتى إن تقدمت بالفعل خالل الجولتين األولى والثانية.
الجولة الخامسة :قائمة االنتظار ومقدمو الطلبات الجديدة :الخميس 05 ،مارس /آذار حتى األربعاء 39 ،مارس /آذار .مقدمو
الطلبات المؤهلون :مؤسسات األ عمال الصغيرة والمؤسسات غير الربحية ضمن قائمة االنتظار الحالية التي لم يتم اختيارها
بالجوالت األولى أو الثانية أو الثالثة ومقدمو الطلبات الجدد الذين يلبون معايير األهلية المذكورة بالموقع اإللكتروني
 .CAReliefGrant.comتبلغ قيمة المنح المستحقة 50222 :دوالر أمريكي  050222 -دوالر أمريكي .التفاصيل :مقدمو
الطلبات الذين لم يتم اختيارهم الستالم منح بالجوالت األولى ،والثانية ،والثالثة ،وال يحتاجون إلى إعادة التقديم حيث إنهم
سينتقلون تلقائيًا إلى الجولة الخامسة .يحتاج مقدمو الطلبات الجدد إلى التقديم على الموقع اإللكتروني
.CAReliefGrant.com
الجولة السادسة :مقدمو الطلبات ضمن قائمة االنتظار ومقدمو الطلبات الجدد :سيعلن قريبًا عن الموعد .مقدمو الطلبات
المؤهلون :مؤسسات األعمال الصغيرة والمؤسسات غير الربحية ضمن قائمة االنتظار الحالية التي لم يتم اختيارها بالجوالت
األولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ومقدمو الطلبات الجدد الذين يلبون معايير األهلية المذكورة بالموقع
اإللكتروني  .CAReliefGrant.comتبلغ قيمة المنح المستحقة 50222 :دوالر أمريكي  050222 -دوالر أمريكي.
التفاصيل :ال يحتاج مقدمو الطلبات الذين لم يتلقوا منحً ا بالجوالت األولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى إعادة التقديم
وسينتقلون تلقائيًا إلى الجولة السادسة .يحتاج مقدمو الطلبات الجدد إلى التقديم على الموقع اإللكتروني
.CAReliefGrant.com

سهلت التغييرات الحديثة األمر على مؤسسات األعمال الصغيرة ،والمؤسسات ذات الملكية الفردية للحصول على قروض
برنامج حماية الرواتب
بهدف الوصول إلى مؤسسات األعمال الصغيرة ،توفر إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية فترة حصرية لتقديم
الطلبات لمؤسسات األعمال والمؤسسات غير الربحية التي تضم  02موظ ًفا أو أقل والمؤسسات ذات الملكية الفردية خالل
يوم الثالثاء 9 ،مارس /آذار 0202 ،في تمام الساعة  0م توقيت المحيط الهادي للتقديم في القروض الخاصة ببرنامج حماية
الرواتب ( .)PPPسيمنح ذلك للجهات المقرضة وشركاء المجتمع مزي ًدا من الوقت للعمل مع مؤسسات األعمال الصغيرة لتقديم
طلباتهم ،بينما نضمن كذلك أن يتاح أمام مؤسسات األعمال األكبر المؤهلة لبرنامج حماية الرواتب مزي ًدا من الوقت للتقديم
واستالم الدعم قبل انقضاء مدة البرنامج في  39مارس /آذار.0209 ،
ولتشجيع المشاركة في أثناء فترة تقديم الطلبات الحصرية ،تستضيف إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية مجموعة
خاصة من الندوات اإللكترونية خالل يوم  8مارس /آذار لمؤسسات األعمال الصغيرة المملوكة بواسطة األفراد الملونين،

والنساء ،وقدامى المحاربين ،ومن يعرفون أنفسهم ضمن الجماعات المثلية.
يعد برنامج حماية الرواتب بمثابة قرض صمم لتوفير حافز مباشر لمؤسسات األعمال الصغيرة لالحتفاظ بالعمالة على كشف
الرواتب .وبالنسبة ألغلب الجهات المقترضة ،يبلغ أقصى مبلغ للقرض  005ضعف المتوسط الشهري لتكلفة الرواتب في
 0291أو  0202بحد أقصى  0مليون دوالر أمريكي .وبالنسبة للجهات المقترضة في قطاع خدمات اإلسكان وخدمات
األطعمة ،يبلغ أقصى مبلغ للقرض  301ضعف المتوسط الشهري لتكلفة الرواتب في  0291أو  0202بحد أقصى  0مليون
دوالر أمريكي .تقضي إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية باإلعفاء من سداد القروض في حالة تلبية جميع معايير
االحتفاظ بالموظفين ،وتمت االستفادة من األموال في أوجه االستحقاق.
كما أعلن الرئيس بايدن عن تغييرات إضافية على البرنامج لجعل الحصول على قروض برنامج حماية الرواتب أكثر عدالة.
تتولى إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية ما يلي:





السماح للمؤسسات ذات الملكية الفردية ،والمقاولين المستقلين ،وأصحاب األعمال الحرة باستالم المزيد من الدعم
المالي من خالل تعديل قاعدة التمويل طب ًقا لبرنامج حماية الرواتب لهذه الفئات من مقدمي الطلبات؛
إلغاء التقييد االستثنائي على الوصول إلى برنامج حماية الرواتب لمالك مؤسسات األعمال الصغيرة ممن سبق
إدانتهم بجرائم االحتيال ،تماشيًا مع اقتراح الحزبين بالكونغرس؛
إزالة قيود الوصول إلى برنامج حماية الرواتب بواسطة مالك مؤسسات األعمال الذين كافحوا في سداد دفعات
القروض الطالبية من خالل إزالة القيود في سداد ديون القروض الطالبية بصفتها مان ًعا لألهلية للمشاركة في
برنامج حماية الرواتب؛
ضمان وصول مالك مؤسسات األعمال الصغيرة من غير المواطنين الذين يقيمون بشكل مشروع في الواليات
المتحدة من خالل تحديد جواز استخدامهم رقم تعريف الممول الضريبي ( )ITINلتقديم طلب ببرنامج حماية
الرواتب.

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

دعم بائعي األطعمة بالشوارع
صندوق دعم الجوعى يقدم برنامجً ا جدي ًدا لقروض /المنح لبائعي األطعمة بالشارع ،تحت رعاية ويلز فارغو .يمكن لمقدمي
الطلبات المؤهلين استالم مبلغ بمتوسط  900222دوالر أمريكي تتضمن منحة بقيمة  30122دوالر أمريكي وقرض بقيمة
 80422دوالر أمريكي بفائدة  %3دون رسوم على القرض .يمكن االستعانة بالمبلغ في شراء عربة تدفع باليد ،ودفع رسوم
التصاريح والتراخيص ،وشراء مخزون ،ومعدات ومستلزمات .يمكنك التقديم باستخدام رقم بطاقة الضمان االجتماعي أو رقم

تعريف الممول الضريبي .لمزيد من المعلومات ،يرجى إرسال رسالة إلكترونية على عنوان البريد اإللكتروني
 Meche@feed-hunger.comأو اتصل بالرقم .)495( 533-1919
منح الطوارئ لمشغلي المرافق
كجزء من حزمة المساعدات االقتصادية االتحادية في ديسمبر /كانون أول  ،0202خصص الكونغرس  95مليار دوالر
أمريكي في صورة منح تقدم إلى مشغلي المرافق المغلقة ()SVO؛ وتم تخصيص  0مليار دوالر أمريكي لمقدمي الطلبات من
المشغلين األصغر حجمًا بالمؤسسات التي تضم حتى  52موظ ًفا بدوام كامل .في حين أن مواعيد تقديم الطلبات لم تصدر بعد،
أطلق مكتب مساعدة الكوارث التابع إلدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية صفحة إلكترونية تقدم معلومات وتوجيهات
مبدئية .يجب على مؤسسات األعمال المهتمة االشتراك لالطالع على المستجدات الخاصة بالبرنامج والتسجيل في نظام إدارة
الجوائز على الموقع اإللكتروني .SAM.gov
قد يؤهل مقدمو الطلبات المستحقون لنيل منح مشغلي المرافق المغلقة بقيمة تصل إلى  %45من إجمالي اإليرادات المكتسبة،
بحيث يصل الحد األقصى المتاح للمنحة الواحدة إلى  92ماليين دوالر أمريكية.
تتضمن الكيانات المؤهلة:
 مشغلي أو مروجي مرافق الحفالت
 المنتجين المسرحيين
 مشغلي مؤسسات الفنون المسرحية المباشرة
 مشغلي المتاحف ذات الصلة ،وحدائق الحيوان ،وحدائق األسماك الذين يستوفون معايير محددة
 مشغلي مسارح الصور المتحركة
 وكالء المواهب
االشتراطات األخرى التي يجب وضعها في االعتبار:
 يجب أن يكون المشروع التجاري قيد التشغيل اعتبارً ا من  01فبراير /شباط .0202
 يجب أال يكون مشغل المرفق أو المروج قد تلقى قرض حماية الرواتب في  01ديسمبر /كانون أول  0202أو بعد
ذلك.
تكون هناك فترات ألولوية تقديم الطلبات للمشغلين الذين تكبَّدوا خسائر في العائدات بنسبة  %12أو أكثر وخسائر بنسبة
 %12أو أكثر.
للتفاصيل اإلضافية ،انظر األسئلة الشائعة الخاصة بمنح مشغلي المرافق المغلقة أو يمكنك المراسلة على البريد اإللكتروني
.SVOGrant@sba.gov
يمكنك التقديم في التدريب المجاني الخاص بالتجارة اإللكترونية بحلول  22مارس /آذار
اشترك مكتب كاليفورنيا لدعم مؤسسات األعمال الصغيرة مع مؤسسة إيباي في تدشين برنامج "استعداد كاليفورنيا" أب آند رانينغ
كاليفورنيا .من خالل البرنامج ،سيتم اختيار حتى  322مؤسسة أعمال صغيرة بوالية كاليفورنيا للمشاركة في برنامج التدريب
التفاعلي على التجارة اإللكترونية على مدار ستة أسابيع ،والذي صمم لمساعدتها في التشغيل والنمو على الشبكة اإللكترونية.
من المقرر أن يعرض هذا البرنامج الجديد المجاني تما ًما لمؤسسات األعمال المشاركة موارد تعليمية ،وتوجيهات تفاعلية
والتدريب بين البائعين الذي يحتاجون إليه للتنافس على موقع إيباي.
يتمتع المشاركون بإمكانية وصول كامل إلى مدرسة إيباي للبائعين ،التي تعد منصة إيباي للتعلم اإللكتروني التفاعلي .تعرض
مدرسة البائعين مقررات دراسية للمستوى المبتدئ ومقررات أكثر تقدمًا لمساعدة جميع البائعين في اإلسراع من أعمالهم
والتوسع فيها على موقع إيباي ،بغض النظر عن وقتهم وخبراتهم على المنصة.

تتضمن امتيازات البرنامج األخرى:
 وصول حصري إلى ست ندوات إلكترونية أسبوعية ،يقودها مستشار تنمية متخصص
 تدريب من بائع إلى بائع؛  022ملتحق دون مقابل في الشهر
 اشتراك لمدة  12يومًا بمتجر إيباي الرئيسي عند "التخرج"
" مجموعة المبتدئين" للبائع التي تتضمن مستلزمات عديدة للبدء في البيع اإللكتروني بشكل فوري.
يفتح الباب أمام تقديم الطلبات حتى تمام الساعة  99:51مساء يوم الخميس الموافق  99مارس /آذار .0209 ،يبدأ البرنامج على
مدار ستة أسابيع في األسبوع الذي يبدأ في  01مارس /آذار.

تدشن المدينة منصة مجانية للتدريب على الوظائف
دشنت لجنة تطوير قوة العمل بمدينة أوكالند منصة إلكترونية من دون مقابل للتدريب على المهارات تعرضها مؤسسة ميتريكس
ليرنينغ .يساعد االلتحاق بالمقررات الدراسية سكان مدينة أوكالند على تحسين مجموعة مهاراتهم المتنوعة ،ونيل شهادات
مهنية ،وبدء سيرتهم المهنية الجديدة أو االرتقاء في السلم الوظيفي .تعرض ميتريكس ليرنينغ أكثر من  50222مقرر دراسي
تقدم أكثر من  982شهادة مهنية ،مع فصول إلكترونية باللغات اإلنجليزية ،واإلسبانية والصينية الكانتونية .تسمح المقررات
الدراسية ،التي تقدم على مدار الساعة وتسير حسب وتيرة المتدرب ،للمستخدمين بحضور الفصل الدراسي في الموعد
المناسب لهم .تتاح موارد هذا التدريب ألي من سكان مدينة أوكالند أو مالك األعمال .يمكنك التسجيل على الموقع
اإللكترونيhttps://oakland.metrixlearning.com/ :

الموارد الالزمة إلعادة االفتتاح
تفضل بزيارة موقع ويب موارد تخطيط المدينة إلعادة فتح أنشطة األعمال للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد لدعم
إعادة الفتح ،بما في ذلك:
 نموذج إشعار صاحب العمل بالتطعيم في مقاطعة أالميدا
 الملصقات الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة للسماح بالدخول والخاصة بإدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميدا
 توجيهات الفحص في المقاطعة ألرباب العمل بعدة لغات
 توجيهات التقييم الذاتي للعاملين بعدة لغات
 الفتات دليل إعادة االفتتاح بواسطة غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية ،باالشتراك مع أوكالنديش
" "Oaklandishوالمجلس االستشاري للتعافي االقتصادي ،بأربع لغات.
 نموذج اإلبالغ عن حاالت فيروس كورونا (كوفيد )91-في بيئة العمل وتفاصيل االتصال بإدارة الصحة العامة بمقاطعة
أالميدا



المعلومات الخاصة بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميدا

الدعم المستمر لمؤسسات األعمال
يمكن مراجعة قائمة بالموارد المحدثة ،بما في ذلك المعلومات الخاصة بامتيازات العاملين والمنح وخدمات دعم األعمال
الصغيرة ،والمؤسسات غير الربحية والمقاولين المستقلين ،من الصفحة اإللكترونية لموارد مؤسسات األعمال والقوى العاملة بمدينة
أوكالند؛ علمًا بأن الموقع يخضع للتحديث دوريًا إلتاحة المزيد من المعلومات ،لذلك يرجى مراجعة الموقع باستمرار.
 استكمال استبيان بيانات تأثير جائحة فيروس كورونا على أنشطة األعمال ،إذ إنه مسار المدينة المُخصص لطلب المساعدة
المباشرة ألنشطة األعمال.
 يُرجى مراجعة استبياننا الموجز الخاص بإعادة تشغيل األعمال والتعافي لمساعدة المدينة على قياس تأثيرات جائحة
فيروس كورونا (كوفيد )91-على أنشطة أعمالك والموارد الالزمة لمساعدتك.

ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة
فيما يلي أمثلة لورش العمل والندوات اإللكترونية المزمع عقدها .تعرف على القوائم اإلضافية وراجع أحدث اإلضافات على
الموقع اإللكترونيhttps://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-:
independent-contractors
المنتدى التفاعلي لبرنامج حماية الرواتب 0209 2-0

Cada lunes y miércoles, 6 – 9 p.m.
غرفة التجارة لذوي األصول اإلسبانية في كاليفورنيا
Sin Costo Alguno
سلسلة من  90ورشة عمل لرواد األعمال من أصول إسبانية

Cada martes hasta el 20 de Abril, 6 – 9 p.m.
غرفة التجارة الالتينية بمنطقة أوكالند الحضرية
Sin Costo Alguno
برنامج حماية الرواتب الجديد ()PPP

االثنين 8 ،مارس /آذار 99 ،صباحً ا – الظهر
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجا ًنا
سلسلة تعافي مؤسسات األعمال :كيف سيؤثر قرض التعافي من الكوارث االقتصادية على أنشطة أعمالي؟

الثالثاء 1 ،مارس /آذار 92 – 1 ،ص.
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجا ًنا
)El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP
El Martes, 9 de Marco, 2 – 3 p.m.
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجا ًنا
استمرار تنفيذ جميع األعمال إلكترونيًا – بسبب الجائحة ،الجزء الثالث

الثالثاء 1 ،مارس /آذار 5 – 3 ،م.
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجا ًنا
يجب التعرف على احتياجات التأمين لمؤسسات األعمال الصغيرة

 92مارس /آذار 92 ،صباحً ا – الظهر
إيست باي سكور
 95دوالرً ا أمريكيًا
تحديثات قروض اإلغاثة من الكوارث وحاالت القوة القاهرة

األربعاء 92 ،مارس /آذار 92:32 ،صباحً ا – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجا ًنا

االستعداد الضريبي ألصحاب مؤسسات األعمال الصغيرة :استعد!

األربعاء 92 ،مارس /آذار 99 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجا ًنا
برنامج حماية الرواتب الجديد ()PPP

األربعاء 92 ،مارس /آذار 3:32 – 0:32 ،مسا ًء
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجا ًنا
)El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP
El Jueves, 11 de Marco, Noon – 1 p.m.
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجا ًنا
فنانون في مهمة :اعرض أعمالك الفنية في عالم افتراضي:

الخميس 99 ،مارس /آذار 0 – 9 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجا ًنا
احتفظ بعمالئك واكسب عمالء جد ًدا في أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد)91-

الجمعة 90 ،مارس /آذار ،الظهر –  9مسا ًء
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجا ًنا
إعادة افتتاح مؤسسات األعمال بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد – )91-فهم اإلجراء وإدارته – الخليج الشرقي

السبت 93 ،مارس /آذار 99 ،صباحً ا – الظهر
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجا ًنا
التجارة اإللكترونية للمطاعم  -الجزء األول ::التسويق الذي سيلتهم العمالء!

االثنين 95 ،مارس /آذار 99 ،صباحً ا – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجا ًنا
برنامج حماية الرواتب الجديد ()PPP
االثنين 95 ،مارس /آذار 99 ،صباحً ا – الظهر
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجا ًنا
إعادة افتتاح مؤسسات األعمال بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد – )91-فهم اإلجراء وإدارته – الخليج الشرقي

الثالثاء 91 ،مارس /آذار 99 – 92 ،صباحً ا
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجا ًنا
لجنة التأثير على المجتمع :قوة الشراكات

الثالثاء 91 ،مارس /آذار 99:32 – 92 ،صباحً ا
غرفة أوكالند مترو
مجا ًنا
فيروس كورونا (كوفيد :)91-سلسلة الندوات اإللكترونية بخصوص تطوير المواقع اإللكترونية والتحسين  -الجزء الثاني

الخميس 98 ،مارس /آذار 3 – 9 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجا ًنا
احتفظ بعمالئك واكسب عمالء جد ًدا في أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد)91-

الخميس 98 ،مارس /آذار 4 – 3 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجا ًنا
Cultivando clientes y consiguendo otros nuevos durante COVID-19
Mediodía – Viernes, 19 de Marco, 11 a.m.
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجا ًنا
المعرض االفتراضي للوظائف الصناعية

الجمعة 91 ،مارس /آذار 5 – 0 ،مسا ًء
كليات المجتمع بمنطقة الخليج واتحاد المصنعين بمنطقة الخليج ""AMBayArea
مجا ًنا
التجارة اإللكترونية للمطاعم  -الجزء الثاني :التسويق الذي سيلتهم العمالء!

االثنين 00 ،مارس /آذار 99 ،صباحً ا – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجا ًنا
ساعة التسويق الرقمية :أساليب التسويق الرقمي تزام ًنا مع مواصلتك التغير والتعافي

األربعاء 04 ،مارس /آذار 92 – 1 ،ص.
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجا ًنا
احتفظ بعمالئك واكسب عمالء جد ًدا في أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد)91-

األربعاء 04 ،مارس /آذار 99:32 – 92:32 ،ص
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجا ًنا
تحديثات قروض اإلغاثة من الكوارث وحاالت القوة القاهرة

األربعاء 04 ،مارس /آذار 92:32 ،صباحً ا – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجا ًنا
فيروس كورونا (كوفيد :)91-التخطيط الذهني لمؤسسة أعمالك الصغيرة

األربعاء 04 ،مارس /آذار 5 – 3 /م.

مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجا ًنا
Cultivando clientes y consiguendo otros nuevos durante COVID-19
El Jueves, 25 de Marco 3:00 – 4:00 p.m.
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجا ًنا
إعادة افتتاح مؤسسات األعمال بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد – )91-فهم اإلجراء وإدارته – الخليج الشرقي

الجمعة 01 ،مارس /آذار 3:32 – 0:32 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجا ًنا
فيروس كورونا (كوفيد :)91-دليل المستأجرين التجاريين

األربعاء 39 ،مارس /آذار 5 – 3 /م.
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجا ًنا
فيروس كورونا (كوفيد :)91-دليل أعمال الرعاية الشخصية

الخميس 00 ،أبريل /نيسان 5 – 3 ،مسا ًء
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجا ًنا

