
  2021مايو/ أيار  7إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة   – تحديث موارد األعمال 

( بمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى EWDDمن الُمقّرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة ) 

التي ستتضمن فحسب إلى  مؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم.

صفحة موارد مؤسسات األعمال والعمالة للمعلومات عن جميع برامج الدعم المتاحة، يرجى زيارة  الموارد المتاحة.

 .اإللكترونية

 

إن كنت تعاني من أية أعراض أو خالطت أحد األشخاص المؤكد إصابتهم  .إتاحة اللقاحاتال تزل الفحوصات مهمة حتى بعد 

  .مواقع االختبار بالمجتمع(، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمقاطعة أالميدا للتعرف على 19-بفيروس كورونا )كوفيد

 

، وستظل المقاطعة في ذات المستوى إلى إطار عمل االقتصاد اآلمن بالواليةفي  في المستوى البرتقالي ال تزال مقاطعة أالميدا

  الحاالت المعدَّلة إحصائيًا في اليوم الحد الالزم لالنتقال إلى المستوى التالي. أن ينخفض عدد 

 

 لمساعدتنا في التقدم، يرجى االستمرار في اتباع األسس الخمسة للبقاء بأمان: 

 ارتد القناع،  •

 اغسل يديك، •

 حافظ على مسافة التباعد، •

 انتظر قبل أن ترى أحباءك، •

 عندما يحين دورك، توجه للتلقيح. •

 

 

 إرشادات الوالية الجديدة لألشخاص الحاصلين على اللقاح، أغطية الوجه 

استخدام أغطية و لألشخاص الحاصلين على التلقيح الكاملأصدرت إدارة الصحة العامة بوالية كاليفورنيا إرشادات محدثة 

ألشخاص الحاصلين على التلقيح ل ال يزال ارتداء أغطية الوجه إلزاميًا في األماكن الداخلية، مع استثناءات محدودة. .الوجه

الكامل، ال يلزم ارتداء أغطية الوجه في األماكن الخارجية، فيما عدا عند حضور فعاليات خارجية مزدحمة مثل عروض  

وفي حين أن األمر غير ملزم،  الحفالت المباشرة، والمواكب، والمعارض، والمهرجانات، والفعاليات الرياضية أو ما شابه ذلك. 

عة أالميدا بشدة المقيمين الحاصلين على اللقاح باالستمرار في ارتداء الكمامات في األماكن العامة، بما في ذلك  توصي مقاط

  األماكن الخارجية.

 

 

  قدم اآلن في منح تمويل إعادة تشغيل المطاعم

مليار دوالر أمريكي في صورة منح لخدمات  28,6يوفر البرنامج مبلغ  .منح تمويل إعادة تشغيل المطاعمتقبل اآلن طلبات 

المطاعم، وشاحنات األطعمة، والمخابز، وموردي األطعمة، ومصانع  بما في ذلك،  –األطعمة المستقلة أو مؤسسات المشروبات 

( والتي لم تطرح أسهمها  2020مارس/ آذار،  13موقعًا أو أقل )اعتباًرا من  20التي تضم  –الجعة، والحانات، وغرف التذوق 

  للتداول العام. 

 

معلومات  وفي حين يجب تقديم الطلبات باللغة اإلنجليزية أو اإلسبانية، وفرت إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية 

 لمساعدتك على فهم اشتراطات األهلية، وملء الطلبات واإلجابة عن األسئلة الشائعة.  لغة مختلفة 30من  بأكثر

 

تعرف على قائمة للندوات اإللكترونية القادمة  يعرض العديد من الشركاء المحليين جلسات دولية لمؤسسات األعمال في أوكالند.

fund-revitalization-https://www.oaklandca.gov/resources/restaurant- على الموقع اإللكتروني:

webinars-rant#helpfulg   

 

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://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/testing.page?#المجتمع
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/press-release-2021.03.30.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/press-release-2021.03.30.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/press-release-2021.03.30.pdf
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-Public-Health-Recommendations-for-Fully-Vaccinated-People.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/restaurant-revitalization-fund
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/restaurant-revitalization-fund#section-header-20
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/restaurant-revitalization-fund#section-header-20
https://www.oaklandca.gov/resources/restaurant-revitalization-fund-grant#ندوات إلكترونية مفيدة
https://www.oaklandca.gov/resources/restaurant-revitalization-fund-grant#ندوات إلكترونية مفيدة


  5يمكنك كذلك االتصال بخط المساعدة لمركز اتصاالت إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية، الذي يعمل من الساعة 

  تتاح المساعدة بعدة لغات.  (.844) 279-8898مساًء، توقيت المحيط الهادي، على الرقم  5صباًحا وحتى 

 

 

 تيسر مبادرة الشوارع المرنة من استخدام الممرات الجانبية، وساحات االنتظار الستخدامات مؤسسات األعمال 

تشجع الحانات أو مؤسسات األعمال األخرى التي تستعين بالممرات الجانبية المجاورة، أو ساحات االنتظار، أو الحارات  

تم التنازل عن جميع   .مبادرة الشوارع المرنة الخاصة بالمدينةى المرورية المجاورة في توفير مقاعد خارجية أن تطلع عل

تظار، وكذا اإلغالق الرسوم والسماح باستخدام مؤسسات األعمال للممرات العامة، بما في ذلك الممرات الجانبية، وساحات االن

ستستفيد مؤسسات األعمال التي تمد عملياتها إلى ساحات االنتظار الخاصة والمناطق   الكلي أو الجزئي للشارع بالكامل.

 . oaklandca.gov/flexstreetsالخارجية الخاصة األخرى من إجراءات التصريح الميسرة الواردة على الموقع اإللكتروني 

 

 

م في منصة منح مشغلي المرافق المغلقة التابعة إلدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية    قد ِّ

من المقرر أن  متاحة.  (SVOGبرنامج منح مشغلي المرافق المغلقة )منصة إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية 

 .ية وغير الربحية مليار دوالر أمريكي في صورة منح تقدم لمشغلي المرافق المغلقة من المؤسسات الربح  15يوزع البرنامج 

% من إجمالي عائدات المرفق، ويقدر الحد األقصى لقيمة 45من الممكن أن يستحق مقدمو الطلبات المؤهلون منًحا تعادل 

 50مليار دوالر أمريكي لمقدمي الطلبات المؤهلين التي تضم حتى  2تم تخصيص  ماليين دوالر أمريكي. 10المنحة الواحدة بـ 

أو أرسل رسالة إلكترونية على  األسئلة الشائعة، أو اقرأ قائمة مراجعة الطلباتراجع  أسئلة؟لديك أيةهل موظفًا بدوام كامل. 

  SVOGrant@sba.govالعنوان اإللكتروني 

 

 

  تصادي لمدينة أوكالندشاركنا أفكارك بشأن التعافي االق

نعمل بشكل استباقي على إعداد خطة التعافي االقتصادي لمساعدة مؤسسات األعمال الصغيرة على إعادة االفتتاح واالزدهار  

 (. 19-بينما تتجاوز مدينة أوكالند جائحة فيروس كورونا )كوفيد

 

 وتقييم وتأييد األفراد مثلك.لتحقيق النجاح، يجب إعداد استراتيجيات وخطط التنمية االقتصادية من خالل المساهمات العامة، 

للتأكد من وصول صوت أصحاب المصلحة الرئيسين بالمجتمع وكجزء من هذا الجهد، نطالبك بتقديم تقييم صريح من خالل 

  .استكمال استبيان موجز

 

تقييم المجتمع، سنصدر تقريًرا بشأن المعلومات المستمدة ونعلن عن خطة التعافي االقتصادي النهائية في صيف  بعد تجميع

2021 . 

 

 

 مايو/ أيار  31الموعد النهائي لطلبات قروض برنامج حماية الرواتب هو  تذكير: 

حافز مباشر لمؤسسات األعمال الصغيرة لالحتفاظ بالعمالة على كشف  بمثابة قرض صمم لتوفير  برنامج حماية الرواتبيعد 

 2019ضعف المتوسط الشهري لتكلفة الرواتب في  2,5لغ أقصى مبلغ للقرض وبالنسبة ألغلب الجهات المقترضة، يب .الرواتب 

وبالنسبة للجهات المقترضة في قطاع خدمات اإلسكان وخدمات األطعمة، يبلغ   مليون دوالر أمريكي.  2بحد أقصى  2020أو 

 ون دوالر أمريكي.ملي 2بحد أقصى  2020أو  2019ضعف المتوسط الشهري لتكلفة الرواتب في  3,6أقصى مبلغ للقرض 

يير االحتفاظ في حالة تلبية جميع معا  باإلعفاء من سداد القروضستقضي إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية 

 بالموظفين، وتمت االستفادة من األموال في أوجه االستحقاق.

 

 لجعل الحصول على قروض برنامج حماية الرواتب أكثر عدالة. تغييرات إضافية على البرنامجكما أعلن الرئيس بايدن عن 

 تتولى إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية ما يلي: 

https://www.oaklandca.gov/resources/business-use-of-streets-and-sidewalks-initiative
https://www.oaklandca.gov/resources/business-use-of-streets-and-sidewalks-initiative
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/shuttered-venue-operators-grant
https://www.sba.gov/document/support-shuttered-venue-operators-grant-application-checklist
https://www.sba.gov/document/support-faq-regarding-shuttered-venue-operators-grant-svog
mailto:SVOGrant@sba.gov
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_recovery_survey__april_2021
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/paycheck-protection-program
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/paycheck-protection-program
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/paycheck-protection-program
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/paycheck-protection-program/ppp-loan-forgiveness
https://www.sba.gov/page/covid-19-guidance-resources#section-header-3


  ذات الملكية الفردية، والمقاولين المستقلين، وأصحاب األعمال الحرة باستالم دعم مالي أكبر السماح للمؤسسات  •

 من خالل تعديل معادلة تمويل برنامج حماية الرواتب لهذه الفئات من مقدمي الطلبات؛ 

 من وصول مالك مؤسسات األعمال الصغيرة ممن تم إدانتهم بشكل مسبق بجرائم خالف االستبعادتقييد  حذف •

 االحتيال إلى برنامج حماية الرواتب، تماشيًا مع اقتراحات الحزبين بالكونغرس؛

حذف قصر الوصول إلى برنامج حماية الرواتب بواسطة مالك مؤسسات األعمال الذين كافحوا في سداد دفعات  •

للمشاركة في  حذف التقصير في سداد ديون القروض الطالبية بصفتها مانعًا لألهلية القروض الطالبية من خالل 

 برنامج حماية الرواتب؛ 

الذين يقيمون بشكل مشروع في الواليات المتحدة  ضمان وصول مالك مؤسسات األعمال الصغيرة من غير المواطنين •

 ( لتقديم طلب ببرنامج حماية الرواتب.ITINمن خالل تحديد جواز استخدامهم رقم تعريف الممول الضريبي )

 

لمؤسسات األعمال بوالية كاليفورنيا بتجنب سداد ضرائب الوالية على   قانون صدر حديثًا بالواليةمن المقرر أن يسمح 

 القروض المعفاة من برنامج حماية الرواتب االتحادي وخصم تكاليف المصروفات التي سددت هذه القروض لفائدتها. 

 

لبات الجديدة من  في حين أن غالبية األموال قد استنفدت، ستقبل إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية الط

أداة مطابقة الجهة تعرف على المؤسسة المالية المحلية المشاركة من خالل استخدام   (. CFIالمؤسسات المالية المحلية )

 .قائمة الجهات المقرضة المحلية المشاركة أو رة األمريكية المقرضة التابعة إلدارة المشروعات التجارية الصغي

 

 

 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: 

  من والية كاليفورنيا  التوجيهات الصناعية •

  )للمقيمين بمقاطعة أالميدا( احجز موعدًا للتلقيح  •

 بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميدا المعلومات الخاصة  •

 بعدة لغات  توجيهات الفحص في المقاطعة ألرباب العمل  •

  بعدة لغات لتقييم الذاتي للعاملينتوجيهات ا •

 والخاصة بإدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميدا الملصقات الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة للسماح بالدخول  •

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

"Oaklandish  .والمجلس االستشاري للتعافي االقتصادي، بأربع لغات "  

 بمقاطعة أالميدامواقع االختبار المجتمعية  •

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

 

 

 الدعم المستمر لمؤسسات األعمال 

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

الصفحة اإللكترونية لموارد مؤسسات األعمال والقوى العاملة الصغيرة، والمؤسسات غير الربحية والمقاولين المستقلين، من 

ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر معلومات جديدة، ولذلك يُرجى زيارة هذه الصفحة من حين  . بمدينة أوكالند؛

  آلخر.

 

 

 ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة 

https://www.gov.ca.gov/2021/04/29/governor-newsom-signs-bill-giving-small-business-a-6-2-billion-tax-cut/
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/lender-match
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/lender-match
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/lender-match
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/lender-match
https://docs.google.com/document/d/1-rOTa6-xy2THorTLTUug1jaC-xDXrmYzfjZYQ8zZVNc/edit
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/#الإرشادات – على مستوى الولاية
https://www.primarybio.com/r/alco-vax-signup
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
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/covid19-assets/docs/outreach/mask-required-for-entry-poster-all-languages-2020.07.22.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/outreach/mask-required-for-entry-poster-all-languages-2020.07.22.pdf
https://chambermaster.blob.core.windows.net/userfiles/UserFiles/chambers/1392/CMS/Aly/English.pdf
https://covid-19.acgov.org/testing.page?#المجتمع
https://cdph.force.com/SPOT/s/IntakeForm
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


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 

 

  (19-األسئلة واألجوبة المباشرة الخاصة بالتحديثات األسبوعية الخاصة بفيروس كورونا )كوفيد

 صباًحا  10:30األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 دون مقابل

 

  نبذة عن البرنامج –منح تمويل إعادة تشغيل المطاعم 

 الظهر  –صباًحا  11مايو/ أيار،  10اإلثنين، 

  ئيةالنسا  التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

   

Descripción del Fondo para la Revitalización de los Restaurantes 

Martes, 11 de Mayo, 11 a.m. – Noon 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

     

Descripción gene -El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP)  

p.m. 2 – 1 Mayo, de 11 Martes, 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) ريكا أم أنيو مركز

   مجانًا 

 

 تحديثات قروض اإلغاثة من الكوارث وحاالت القوة القاهرة 

  ظهًرا–صباًحا  10:30مايو/ أيار،  12األربعاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

  نبذة عن البرنامج –منح تمويل إعادة تشغيل المطاعم 

 م  3 – 2مايو/ أيار،  12األربعاء، 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

 

  نبذة عن البرنامج –منح تمويل إعادة تشغيل المطاعم 

  ص  10:30 – 9:30مايو/ أيار،  13الخميس، 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) ا أمريك أنيو مركز

  مجانًا 

 

Descripción del Fondo para la Revitalización de los Restaurantes 

Martes, 13 de Mayo, 10 – 11 a.m. 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

 

 استراتيجيات التسويق الفعالة للتعامل مع أخطاء العمالء ودعم الوالء  

 م  3 – 1مايو/ أيار،  13الخميس، 

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://www.eventbrite.com/e/restaurant-revitalization-fund-program-overview-tickets-152441997117
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.eventbrite.com_e_152443802517&d=DwMF-g&c=6ZboKdJzR8nZOqwBjhPnCw&r=XRE8Ixt8LF17K2oLyK-K7UXgWLYf76a5Ko8R3LBIIXg&m=hp461-506NR5nuAXp-VmvvvSkvpn9Z6f8X8b5kbZaQ8&s=Yukj8tjCg1wAUgecVRpnYueGFN4pZ7v0qq1bk08zAJE&e=
https://www.eventbrite.com/e/el-nuevo-programa-de-proteccion-de-cheques-de-pago-ppp-descripcion-gene-tickets-142789646677
https://www.acsbdc.org/events/norcal-sbdc-finance-center-presents-disaster-relief-loan-updates-caseforce-7
https://www.eventbrite.com/e/restaurant-revitalization-fund-program-overview-tickets-152441997117
https://www.eventbrite.com/e/restaurant-revitalization-fund-program-overview-tickets-152441997117
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.eventbrite.com_e_152443802517&d=DwMF-g&c=6ZboKdJzR8nZOqwBjhPnCw&r=XRE8Ixt8LF17K2oLyK-K7UXgWLYf76a5Ko8R3LBIIXg&m=hp461-506NR5nuAXp-VmvvvSkvpn9Z6f8X8b5kbZaQ8&s=Yukj8tjCg1wAUgecVRpnYueGFN4pZ7v0qq1bk08zAJE&e=
https://www.acsbdc.org/events/effective-marketing-strategies-manage-pitfalls-and-boost-loyalty


 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

Descripción del Fondo para la Revitalización de los Restaurantes 

Martes, 13 de Mayo, 2 – 3 p.m. 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

 

 كيف تنفذ أعمالك بشكل افتراضي 

 مساء  5 –  3مايو/ أيار،  18الثالثاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

 منح تمويل إعادة تشغيل المطاعم

 ظهًرا –صباًحا  10:30مايو/ أيار،  19األربعاء، 

  مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا 

 مجانًا

 

 أنماط التسويق الكبرى تلبي جميع احتياجات مؤسسات األعمال 

  مساءً  2 – 1مايو/ أيار،  20الخميس، 

 إيست باي سكور

 دوالرات أمريكية  10

 

 كيف تشتري مؤسسة أعمال إلكترونية؟

 م  3 – 1مايو/ أيار،  20الخميس، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

 تحديثات قروض اإلغاثة من الكوارث وحاالت القوة القاهرة 

 الظهر - ص 10:30مايو/ أيار،  26األربعاء، 

  مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا 

 مجانًا

 

 توجيهات الموارد البشرية بمقاطعة أالميدا 

 مساء  5 - 3مايو/ أيار،  27الخميس، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.eventbrite.com_e_152443802517&d=DwMF-g&c=6ZboKdJzR8nZOqwBjhPnCw&r=XRE8Ixt8LF17K2oLyK-K7UXgWLYf76a5Ko8R3LBIIXg&m=hp461-506NR5nuAXp-VmvvvSkvpn9Z6f8X8b5kbZaQ8&s=Yukj8tjCg1wAUgecVRpnYueGFN4pZ7v0qq1bk08zAJE&e=
https://www.acsbdc.org/events/how-make-your-business-virtual-1
https://www.acsbdc.org/events/norcal-sbdc-finance-center-presents-restaurant-revitalization-fund-2
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?llr=xdwxhscab&oeidk=a07ehq8oi6j8b939193
https://www.acsbdc.org/events/how-buy-online-business
https://www.acsbdc.org/events/norcal-sbdc-finance-center-presents-expansion-capital-profitable-business-more-2-years-old-0
https://www.acsbdc.org/events/alameda-county-hr-guidelines-1

