
أبريل/ نيسان،  29 –ورش عمل مجانية في أثناء أسبوع مؤسسات األعمال الصغيرة وموارد مؤسسات األعمال األخرى 

2022 

 

 

 ندوات إلكترونية مجانية، وورش عمل، ومعرض الموارد المخطط في أسبوع مؤسسات األعمال الصغيرة

، ستحتفل مدينة أوكالند بأسبوع مؤسسات األعمال الصغيرة مع أكثر من اثنتي  2022مايو/ أيار  7حتى  1خالل الفترة من  

األعمال الصغيرة ورواد األعمال. يمكنك االطالع عشرة ورشة عمل افتراضية وشخصية وأنشطة أخرى تقدم لمالك مؤسسات 

س المال مروًرا  من تدبير رأ. www.oaklandca.gov/SBWوني على الجدول الكامل وروابط التسجيل على الموقع اإللكتر

اإللكترونية التعليمية وورش العمل المقدمة بواسطة   بمفاوضات اإليجار التجاري وحتى التسويق اإللكتروني، صممت الندوات

المؤسسات الشريكة لمساعدة مؤسسات األعمال بمدينة أوكالند على االزدهار في حين يتعافى االقتصاد بعد الجائحة. سيتم توفير  

سبوع معرض الموارد الذي  ندوات إلكترونية محددة باللغات الكانتونية، والماندرين، واإلسبانية، والفيتنامية. وتضم عروض األ

يبرز خدمات الدعم المتاحة وورشة العمل بشأن مؤسسات األعمال القائمة الناجحة. وباإلضافة إلى األماكن على مدار العام، تم 

 مايو/ أيار، في أثناء معرض الموارد.  2إضافة مكان منبثق خاص لبرنامج مساعدة مؤسسات األعمال المحيطة يوم االثنين، 

 

 أماكن  6في  دقيقة 30حجز موعد دون مقابل لمدة إلى مساعدة شخصية تتعلق باألعمال التجارية، تذكر أنه يمكنك  إن احتجت

 المجاورة. مختلفة لمساعدة األعمال

 

 

 مازال مرسوم إثبات التلقيح ساريًا بمدينة أوكالند تذكير: 

عاًما فأكثر إظهار إثبات التلقيح للدخول إلى العديد من المرافق الداخلية في مدينة  12ما زال يتوجب على األفراد في سن 

سات األعمال أوكالند. ويتاح مرسوم الطوارئ الذي أصدره مجلس المدينة، واألسئلة الشائعة، ونموذج البروتوكول لمؤس

ما زال المرسوم ساريًا حتى يعلن . www.oaklandca.gov/VaxOrdinance والتفاصيل األخرى على الموقع اإللكتروني:

 مجلس المدينة انتهاء حالة الطوارئ المحلية أو يتخذ إجراًء إللغاء القانون الحالي.

 

 

 ( بشأن الجرعات المعززة الثانية CDCتتماشى مقاطعة أالميدا مع توصيات مركز مكافحة العدوى ) 

لجميع األفراد فوق سن الخمسين، واألفراد الذين    التوصيات التي تقضي بالحصول على جرعة معززة ثانيةتدعم مقاطعة أالميدا 

سون آند جونسون الذين تلقوا بالفعل جرعة معززة  عاًما، وجميع األفراد الذين تلقوا لقاح جون 12يعانون من نقص المناعة فوق 

واحدة. ومع ذلك، لم يتم التصريح حتى اآلن بالجرعات المعززة الثانية لبقية فئات السكان. يرجى االتصال بمقدم خدمات  

تحقة من  الرعاية الصحية أو سلسلة الصيدليات المحلية ألخذ جرعتك المعززة. تتاح الجرعات المعززة الثانية للفئات المس

. وسنواصل تحديد األولويات لتحديد المواعيد لألفراد غير الملقحين، وضعاف المواقع المدعومة من المقاطعةالسكان في 

 ل. المناعة، وللجرعات المعززة األولى. تتاح فقط الجرعات المعززة الثانية على أساس أولوية الوصو

 

 

 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:

 "SMARTERخطة الوالية األذكى " •

 )للمقيمين في مقاطعة أالميدا( تحديد موعد للتلقيح •

 تخطيط التطعيم بمقاطعة أالميدابالمعلومات الخاصة  •

 إرشادات صاحب العمل الخاصة بالتلقيح •

 بمقاطعة أالميدا مواقع االختبار المجتمعية  •

http://www.oaklandca.gov/SBW
http://www.oaklandca.gov/bizhelp
http://www.oaklandca.gov/bizhelp
http://www.oaklandca.gov/bizhelp
http://www.oaklandca.gov/bizhelp
http://www.oaklandca.gov/VaxOrdinance
http://www.oaklandca.gov/VaxOrdinance
http://www.oaklandca.gov/VaxOrdinance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://covid19.ca.gov/smarter/
https://www.primarybio.com/r/alco-vax-signup
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://saferatwork.covid19.ca.gov/employer-vaccination-toolkit
https://covid-19.acgov.org/testing.page?#Community


 األسئلة واألجوبة المتعلقة بأقنعة الوجهو توجيهات الوالية الخاصة بالكمامات •

 ية وجودة الهواء في البيئات الداخلية  التوجيهات المؤقتة الخاصة بالتهوية، والتنق •

 توجيهات بيئة العمل بالمقاطعة  •

 بمدينة أوكالند  مبادرة الشوارع المرنة •

 (19-المشتركة لإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد منصة الوالية  •

 

المعلومات المتعلقة بامتيازات العمالة، والمنح، والقروض التي ستتضمن إشارات فحسب إلى الموارد المتاحة. بخصوص 

 .صفحتنا اإللكترونية الخاصة بموارد مؤسسات األعمال والعمالةالمتاحة، يرجى زيارةوخدمات الدعم 

 

 

 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-ndependenti 

 

  المكتبة  في االفتراضية المحاماة خدمات

 األحد  أيام ظهر وبعد  الخميس، أيام ومساء الثالثاء، أيام ساءم

 العامة أوكالند  مكتبة

 مجانًا 

 

 الصغيرة  األعمال مؤسسات أسبوع وفعاليات العمل وورش اإللكترونية الندوات

 متعددة أوقات أيار، مايو/ 7 – 1

 الشركاء  من مجموعة

 مجانًا 

 

Negocio su Financiar Cómo 

 مساء 9 – 6 أيار، مايو/  3 الثالثاء،

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

   الصغيرة األعمال  مؤسسة بتدشين المتعلقة القانونية األمور

 الظهر   – ص 9 أيار، مايو/ 5 الخميس،

 سكور باي إيست

 أمريكيًا دوالًرا 23

 

  أعمالك مؤسسة تسويق

 ص  11:30 – 10 أيار، مايو/ 5 الخميس،

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

  الشهر من األولى الجمعة في األعمال لرواد  الوقائية التجارية باألعمال المعني المحاماة مكتب عمل مواعيد 

 ص 11  – 9:30 أيار، مايو/ 6 الجمعة،

 األعمال  لريادة النهضة مركز

 مجانًا 

 

Equilibrio de Punto tu Calcula  

https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Face-Coverings-QA.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://www.oaklandca.gov/resources/business-use-of-streets-and-sidewalks-initiative
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/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
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://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
https://oaklandlibrary.org/lawyers-in-the-library/?_ga=2.266631943.861166746.1639433881-1648072296.1637174993
http://www.oaklandca.gov/sbw
https://www.norcalsbdc.org/event/como-financiar-su-negocio-spanish-webinar-2-copy/
https://score.tfaforms.net/17?EventID=a105a000005qnfN&origination=https%3A//eastbay.score.org/take-workshop-18&_gl=1*14ba05w*_ga*Njc2MDAxMTcxLjE2MzgzMDUzMzA.*_ga_JDKRHEG2B3*MTY0OTcxOTE5MC4xMi4xLjE2NDk3MTkyNDcuMA..&_ga=2.147931006.875676707.1649719191-676001171.1638305330
https://www.norcalsbdc.org/event/marketing-your-business-5-copy/
https://rencenter.org/event/first-fridays-preventive-business-law-office-hours-for-entrepreneurs-wbc-5-6-22/
https://rencenter.org/event/calcula-tu-punto-de-equilibrio-wbc-5-9-22/


 م  8 – 6 أيار، مايو/  9 االثنين،

 األعمال  لريادة النهضة مركز

 مجانًا 

 

 عقودك  على تعرف

 مساء  4 – 3 أيار، مايو/ 10 الثالثاء،

 المدنية  للحقوق المحامين لجنة

 مجانًا 

 

Crédito su Reparar para Pasos y Crédito de Reporte su Entendiendo  

 مساء  9 – 6 أيار، مايو/ 10 الثالثاء،

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

   أعمالك لمؤسسة المالية  اإلدارة

 ص  11:30 – 10 أيار، مايو/ 12 الخميس،

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

  الصغيرة األعمال لمؤسسات عليها التعرف يجب التي التأمين احتياجات

 ص 11 – 9 أيار، مايو/ 13 الجمعة،

 كورس باي إيست

 أمريكيًا دوالًرا 23

 

  الصغيرة أعمالك مؤسسة تسويق

 الظهر – ص 10:30 أيار، مايو/ 19 الخميس،

 ورنيا كاليف شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

   أرباح لتحقيق خطط

 م 4 – 1 أيار، مايو/ 19 الخميس،

 سكور باي إيست

 أمريكيًا دوالًرا 23

 

 االفتراضية القانونية الخدمات مقر

 م 6 – 4 أيار، مايو/ 19 الخميس،

 المدنية  للحقوق المحامين لجنة

 مجانًا 

 

 الفعلي عملك ابدأ بك: الخاصة الطعام شاحنة دشن

 م 4 – 2 أيار، مايو/ 23 نين،اإلث

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

 دخلك؟  وبيان العمومية ميزانيتك عنه تكشف الذي ما

 م 8 – 6 أيار، مايو/ 23 اإلثنين،

https://lccrsf.org/event/know-your-contracts/
https://www.norcalsbdc.org/event/entendiendo-su-reporte-de-credito-y-pasos-para-reparar-su-credito-spanish-webinar-2-copy/
https://www.norcalsbdc.org/event/financial-management-for-your-business-4-copy/
https://eastbay.score.org/event/must-know-insurance-small-businesses-4
https://www.norcalsbdc.org/event/norcal-sbdc-finance-center-presents-marketingforyoursmallbusiness/
https://eastbay.score.org/event/planning-profit-4
https://lccrsf.org/event/lse-virtual-legal-clinic-clinica-legal-virtual-de-sle-3/
https://www.norcalsbdc.org/event/starting-a-food-truck-where-the-rubber-meets-the-road/
https://www.norcalsbdc.org/event/starting-a-food-truck-where-the-rubber-meets-the-road/
https://rencenter.org/event/office-hours-what-do-your-balance-sheet-and-income-statement-tell-you-wbc-5-23-22/


 األعمال  لريادة النهضة مركز

 مجانًا 

 

 الصغيرة  األعمال  ورواد  لمؤسسات العقاري واالستثمار التملك

 الظهر – ص 10:30 أيار، مايو/ 24 الثالثاء،

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

  الصغيرة األعمال ؤسساتم أو الحديثة االبتكارات لتمويل التشاركي بالتمويل االستعانة

 ص  11:30 – 10 أيار مايو/ 25 األربعاء،

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

https://www.norcalsbdc.org/event/norcal-sbdc-finance-center-presents-marketingforyoursmallbusiness-copy/
https://www.norcalsbdc.org/event/norcal-sbdc-finance-center-presents-ca-relief-grant-new-rounds-789-copy-2-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy/

