رسالة البريد اإللكتروني الخاصة بتحديثات األعمال –  31مايو /أيار2222 ،
هذا تحديث من إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة ( )EWDDبمدينة أوكالند يبرز الموارد المتاحة لمؤسسات األعمال
والمؤسسات الشريكة التي تدعمنا.
لمزيد من المعلومات المتعلقة بامتيازات العمالة ،والمنح ،والقروض وخدمات الدعم المتاحة ،يرجى زيارة صفحة موارد
مؤسسات األعمال والعمالة اإللكترونية .ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر معلومات جديدة ،ولذلك يُرجى
زيارة هذه الصفحة من حين آلخر.
إن احتجت إلى مساعدة شخصية تتعلق باألعمال التجارية ،تذكر أنه يمكنك حجز موعد دون مقابل لمدة  12دقيقة في  6أماكن
مختلفة لمساعدة األعمال المجاورة.

منح مؤسسات األعمال متناهية الصغر
ً
منح مكتب كاليفورنيا لدعم مؤسسات األعمال الصغيرة تمويال إلى منطقة الكلية المجتمعية تشابوت – الس بوسيتاس لصالح
برنامج إعانة مؤسسات األعمال متناهية الصغر ضد فيروس كورونا المستجد بغرض تقديم منح إلى مؤسسات األعمال
متناهية الصغر (ال تمثل مؤسسة األعمال مصدر الدخل الرئيسي للمالك) في مقاطعات أالميدا ،وأمادور ،وكونترا كوستا،
وإلدورادو.
يوفر هذا البرنامج من ًحا بقيمة  00522دوالر أمريكي لمؤسسات األعمال متناهية الصغر (مؤسسات األعمال التي يقل عدد
موظفيها عن  5موظفين وتجني أقل من  520222دوالر أمريكي في العام) التي كانت تعمل في  ،0202وما زالت قيد التشغيل،
وتضررت جراء قيود الصحة العامة بسبب فيروس كورونا المستجد .ال تؤهل مؤسسات األعمال التي تلقت منح إعانة فيروس
كورونا المستجد لمؤسسات األعمال الصغيرة بوالية كاليفورنيا.
اعتبارا من يوم الثالثاء 01 ،مايو /أيار ،وحتى الجمعة 00 ،أغسطس /آب .ويمكن التعرف على المزيد على
ستقبل الطلبات
ً
الموقع اإللكترونيhttps://sites.google.com/swccd.edu/clpccd/home :

منح مؤسسات األعمال في مجال الموسيقى المملوكة للسود والسكان األصليين والملونين
ستمنح زو البس " "Zoo Labsمن ًحا غير مقيدة للفرق الفنية المملوكة والمدارة بواسطة السود والسكان األصليين والملونين
والتي تساهم أعمالهم الموسيقية بشكل إيجابي على البيئة الفنية والثقافية بالمنطقة .ستتراوح المنح بين  50222و 520222دوالر
أمريكي .ستتلقى الفرق المختارة كذلك إرشادات مركزة ودع ًما مجتمعيًا.
للنظر في طلبات التمويل ،يجب على مقدمي الطلبات:
• أن يكونوا من السود والسكان األصليين والملونين ومن المقيمين في منطقة الخليج
• أن يكون لديهم فريق متماسك يضم فردين أو أكثر ،مع فنان واحد على األقل
• أن يكونوا مستعدين لتدشين مؤسسة أعمال موسيقية أو أن يكون لديهم مثل هذه المؤسسة بالفعل.
كبيرا في اإلسراع بنمو عملهم.
• أن يظهروا أنهم بمنعطف حرج ،حيث سيُحدث الحصول على التمويل فارقًا ً
ظهرا ،وقد تم نشر
لمساعدة مقدمي الطلبات ،ستعقد ندوة إلكترونية معلوماتية يوم الثالثاء 32 ،مايو /أيار عند الظهر
ً
االرشادات التوجيهية الخاصة بالمنح وهناك مقطع فيديو يعرض بعض النصائح للتقديم وهو متاح لمن يريد .الموعد النهائي
للتقديم ظهر األربعاء 22 ،يونيو /حزيران.2222 ،

احصل على إعادة تصميم مجاني لموقع اإلنترنت لمؤسسة أعمالك الصغيرة
تساعد مؤسسة هاك ذا هود " "kooH eht kaaHالعمالة الفنية المستقبلية في تطوير المهارات من خالل تقديم إعادة تصميم
مجاني للموقع اإللكتروني لمؤسسات األعمال الصغيرة والمؤسسات غير الربحية .من خالل الموقع اإللكتروني ،يمكنك تأسيس
حضورك اإللكتروني ،واكتساب عمالء جدد وبيع الخدمات أو المنتجات .تتحمل مؤسسات األعمال المسؤولية عن تسجيل
دوالرا أمريكيًا سنويًا .يعرض إعادة تصميم الموقع اإللكتروني
النطاق ورسوم استضافة الويب ،وتقدر قيمتها عادة بـ 032
ً
لمؤسسة األعمال الصغيرة في أثناء برنامج هاك ذا هود الصيفي القادم الذي يبدأ في يوليو /تموز  .0200قم بالتقديم اليوم على
الموقع اإللكتروني .8212104/oaf.eoooaafh.www//:heeth

االضطالع بالتعهد المجتمعي
حيث إننا نشهد ذكرى إنشاء مدينة أوكالند المائة وسبعين تشجع مدينة أوكالند المقيمين والعمال في مدينة أوكالند على إعادة
االلتزام تجاه المجتمع ،ومعاودة االتصال مع بعضها إلعادة استكشاف ما يجعل مدينة أوكالند عظيمة من خالل تقديم التعهد
المجتمعي .إعادة االلتزام إلنفاق أموالك بشكل محلي لدعم اقتصاد أوكالند ومؤسسات األعمال الصغيرة المحبوبة .يمكن لسكان
أوكالند إعادة االتصال وإعادة استكشاف أوكالند من خالل الفعاليات المجتمعية القادمة.

تذكير :مازال مرسوم إثبات التلقيح ساريًا بمدينة أوكالند
في حين أن مجلس المدينة قام بإجراء تغييرات على مرسوم إثبات التلقيح بمدينة أوكالند في اجتماعه بتاريخ  3مايو /أيار ،لن
تصبح التغييرات بمثابة قانون حتى القراءة الثانية في  01مايو /أيار .وحتى ذلك الوقت ،ما زال يجب على األفراد في سن 00
عا ًما فأكبر تقديم إثبات تلقيهم اللقاح لدخول المرافق الداخلية في مدينة أوكالند .اطلع على التغييرات المقترحة على الموقع
اإللكترونيeonaaHdlolot/vag.aoHnolHoo.www :

مصادر 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:
 خطة الوالية األذكى ""SMARTER
 تحديد موعد للتلقيح (للمقيمين في مقاطعة أالميدا)
 المعلومات الخاصة بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميدا
 إرشادات صاحب العمل الخاصة بالتلقيح
 مواقع االختبار المجتمعية بمقاطعة أالميدا
 توجيهات الوالية الخاصة بالكمامات واألسئلة واألجوبة المتعلقة بأقنعة الوجه
 التوجيهات المؤقتة الخاصة بالتهوية ،والتنقية وجودة الهواء في البيئات الداخلية
 توجيهات بيئة العمل بالمقاطعة
 مبادرة الشوارع المرنة بمدينة أوكالند
 منصة الوالية المشتركة لإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد)02-
التي ستتضمن إشارات فحسب إلى الموارد المتاحة .بخصوص المعلومات المتعلقة بامتيازات العمالة ،والمنح ،والقروض
وخدمات الدعم المتاحة ،يرجى زيارة صفحتنا اإللكترونية الخاصة بموارد مؤسسات األعمال والعمالة.

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
خدمات المحاماة االفتراضية في المكتبة
مساء أيام الثالثاء ،ومساء أيام الخميس ،وبعد ظهر أيام األحد
مكتبة أوكالند العامة
مجانًا
التدريب على تأسيس مؤسسات األعمال
اعتبارا من  01مايو /أيار وحتى  2يونيو /حزيران 1 – 6 ،م
ست جلسات
ً
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
Fundamentos de Mercadotecnia
الثالثاء 01 ،مايو /أيار 2 – 6 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
وليمةالربيع السنوية الخامسة والثالثين
األربعاء 04 ،مايو /أيار 5:32 ،م
غرفة التجارة تشايناتاون بمدينة أوكالند
دوالرا أمريكيًا
005
ً
آراء الخبراء بشأن مالك مؤسسات األعمال الصغيرة المملوكة لألمريكيين من أصل آسيوي وسكان جزر المحيط الهادي
الخميس 02 ،مايو /أيار 00 – 02 ،ص
إيست باي سكور
مجانًا
تسويق مؤسسة أعمالك الصغيرة
الخميس 02 ،مايو /أيار 02:32 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
خطط لتحقيق أرباح
الخميس 02 ،مايو /أيار 8 – 0 ،م
إيست باي سكور
دوالرا أمريكيًا
03
ً
مقر الخدمات القانونية االفتراضية
الخميس 02 ،مايو /أيار 6 – 8 ،م
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا
دشن شاحنة الطعام الخاصة بك :ابدأ عملك الفعلي
اإلثنين 03 ،مايو /أيار 8 – 0 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

مجانًا
ما الذي تكشف عنه ميزانيتك العمومية وبيان دخلك؟
اإلثنين 03 ،مايو /أيار 4 – 6 ،م
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
الندوة اإللكترونية حول بيئة العمل المرنة
الثالثاء 08 ،مايو /أيار 02 ،ص
مكتب كاليفورنيا لبرنامج خدمات الطوارئ عند الزالزل
مجانًا
التملك واالستثمار العقاري لمؤسسات ورواد األعمال الصغيرة
الثالثاء 08 ،مايو /أيار 02:32 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
االستعانة بالتمويل التشاركي لتمويل االبتكارات الحديثة أو مؤسسات األعمال الصغيرة
األربعاء 05 ،مايو /أيار 00:32 – 02 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
ماذا تعرف عن كال سافيرز ""Calsavers؟
األربعاء 05 ،مايو /أيار ،الظهر –  0م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
وسائل مبتكرة لتمويل مؤسسة أعمالك الصغيرة
األربعاء 05 ،مايو /أيار 1:32 – 6 ،م
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
Comenzar un Negocio con Confianza
األربعاء 0 ،يونيو /حزيران 4 – 5:32 ،م
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
مبادئ الملكية الفكرية .اعرف حقوقك!
الخميس 0 ،يونيو /حزيران 00:32 – 02 ،ص
إيست باي سكور
دوالرا أمريكيًا
03
ً
حسنًا ،ترغب في بدء أعمال مؤسسة الطعام
األربعاء 4 ،يونيو /حزيران 4 – 6 ،م
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا

خدمات المحاسبة لمؤسسات األعمال
الخميس 2 ،يونيو /حزيران 00:32 – 2:32 ،ص
إيست باي سكور
دوالرا أمريكيًا
03
ً

