
 2222أيار، / مايو 31 –رسالة البريد اإللكتروني الخاصة بتحديثات األعمال 

 

بمدينة أوكالند يبرز الموارد المتاحة لمؤسسات األعمال ( EWDD)هذا تحديث من إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة 

  .والمؤسسات الشريكة التي تدعمنا

 

صفحة موارد  المتاحة، يرجى زيارةالمعلومات المتعلقة بامتيازات العمالة، والمنح، والقروض وخدمات الدعم لمزيد من 

ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر معلومات جديدة، ولذلك يُرجى  .مؤسسات األعمال والعمالة اإللكترونية

 .زيارة هذه الصفحة من حين آلخر

 

 أماكن  6في  دقيقة 12حجز موعد دون مقابل لمدة إن احتجت إلى مساعدة شخصية تتعلق باألعمال التجارية، تذكر أنه يمكنك  

 .المجاورة مختلفة لمساعدة األعمال 

 

 

 منح مؤسسات األعمال متناهية الصغر

الس بوسيتاس لصالح  –منح مكتب كاليفورنيا لدعم مؤسسات األعمال الصغيرة تمويالً إلى منطقة الكلية المجتمعية تشابوت 

بغرض تقديم منح إلى مؤسسات األعمال  برنامج إعانة مؤسسات األعمال متناهية الصغر ضد فيروس كورونا المستجد

في مقاطعات أالميدا، وأمادور، وكونترا كوستا، ( ال تمثل مؤسسة األعمال مصدر الدخل الرئيسي للمالك)متناهية الصغر 

 .وإلدورادو

 

قل عدد مؤسسات األعمال التي ي)دوالر أمريكي لمؤسسات األعمال متناهية الصغر  00522يوفر هذا البرنامج منًحا بقيمة 

، وما زالت قيد التشغيل، 0202التي كانت تعمل في ( دوالر أمريكي في العام 520222موظفين وتجني أقل من  5موظفيها عن 

ال تؤهل مؤسسات األعمال التي تلقت منح إعانة فيروس . وتضررت جراء قيود الصحة العامة بسبب فيروس كورونا المستجد

 .غيرة بوالية كاليفورنياكورونا المستجد لمؤسسات األعمال الص

 

ويمكن التعرف على المزيد على . آب/ أغسطس 00أيار، وحتى الجمعة، / مايو 01ستقبل الطلبات اعتباًرا من يوم الثالثاء، 

 https://sites.google.com/swccd.edu/clpccd/home :الموقع اإللكتروني

 

 

 منح مؤسسات األعمال في مجال الموسيقى المملوكة للسود والسكان األصليين والملونين

 للفرق الفنية المملوكة والمدارة بواسطة السود والسكان األصليين والملونينمنًحا غير مقيدة " Zoo Labs"ستمنح زو البس 

دوالر  520222و 50222ستتراوح المنح بين . والتي تساهم أعمالهم الموسيقية بشكل إيجابي على البيئة الفنية والثقافية بالمنطقة

 .ستتلقى الفرق المختارة كذلك إرشادات مركزة ودعًما مجتمعيًا. أمريكي

 

 :  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 •

 .ل هذه المؤسسة بالفعلأن يكونوا مستعدين لتدشين مؤسسة أعمال موسيقية أو أن يكون لديهم مث •

 .أن يظهروا أنهم بمنعطف حرج، حيث سيُحدث الحصول على التمويل فارقًا كبيًرا في اإلسراع بنمو عملهم •

 

وقد تم نشر ، أيار عند الظهر ظهًرا/ مايو 32يوم الثالثاء،  اتيةستعقد ندوة إلكترونية معلوملمساعدة مقدمي الطلبات، 

الموعد النهائي  .وهو متاح لمن يريد صائح للتقديموهناك مقطع فيديو يعرض بعض الناالرشادات التوجيهية الخاصة بالمنح  

 .2222حزيران، / يونيو 22للتقديم ظهر األربعاء، 
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https://sites.google.com/swccd.edu/clpccd/home
https://www.cciarts.org/zoo_labs.html?mc_cid=4eabff5d10&mc_eid=51197da141
https://centerforculturalinnovation.secure.nonprofitsoapbox.com/zoolabs2022
https://www.cciarts.org/zoo_labs.html?mc_cid=4eabff5d10&mc_eid=51197da141
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 احصل على إعادة تصميم مجاني لموقع اإلنترنت لمؤسسة أعمالك الصغيرة

العمالة الفنية المستقبلية في تطوير المهارات من خالل تقديم إعادة تصميم " kooH eht kaaH"تساعد مؤسسة هاك ذا هود 

من خالل الموقع اإللكتروني، يمكنك تأسيس . مجاني للموقع اإللكتروني لمؤسسات األعمال الصغيرة والمؤسسات غير الربحية

تتحمل مؤسسات األعمال المسؤولية عن تسجيل . بيع الخدمات أو المنتجاتحضورك اإللكتروني، واكتساب عمالء جدد و

يعرض إعادة تصميم الموقع اإللكتروني . دوالًرا أمريكيًا سنويًا 032النطاق ورسوم استضافة الويب، وتقدر قيمتها عادة بـ 

قم بالتقديم اليوم على . 0200تموز / وليولمؤسسة األعمال الصغيرة في أثناء برنامج هاك ذا هود الصيفي القادم الذي يبدأ في ي

 .heeth//:www.eoooaafh.oaf/8212104الموقع اإللكتروني 

 

 

 االضطالع بالتعهد المجتمعي 

إعادة وسبعين تشجع مدينة أوكالند المقيمين والعمال في مدينة أوكالند على  حيث إننا نشهد ذكرى إنشاء مدينة أوكالند المائة

التعهد ما يجعل مدينة أوكالند عظيمة من خالل تقديم  إلعادة استكشافمع بعضها  ومعاودة االتصالتجاه المجتمع،  االلتزام

يمكن لسكان . إلنفاق أموالك بشكل محلي لدعم اقتصاد أوكالند ومؤسسات األعمال الصغيرة المحبوبةإعادة االلتزام  .المجتمعي

 .الفعاليات المجتمعية القادمة أوكالند من خالل إعادة استكشافو إعادة االتصالأوكالند 

 

 

 مازال مرسوم إثبات التلقيح ساريًا بمدينة أوكالند: تذكير

أيار، لن / مايو 3في حين أن مجلس المدينة قام بإجراء تغييرات على مرسوم إثبات التلقيح بمدينة أوكالند في اجتماعه بتاريخ 

 00وحتى ذلك الوقت، ما زال يجب على األفراد في سن . أيار/ مايو 01القراءة الثانية في تصبح التغييرات بمثابة قانون حتى 

اطلع على التغييرات المقترحة على الموقع . عاًما فأكبر تقديم إثبات تلقيهم اللقاح لدخول المرافق الداخلية في مدينة أوكالند

 www.aoHnolHoo.vag/eonaaHdlolot :اإللكتروني

 

 

 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

  خطة الوالية األذكى"SMARTER" 

 (للمقيمين في مقاطعة أالميدا) تحديد موعد للتلقيح 

  بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميداالمعلومات الخاصة 

 إرشادات صاحب العمل الخاصة بالتلقيح 

  بمقاطعة أالميدامواقع االختبار المجتمعية 

 األسئلة واألجوبة المتعلقة بأقنعة الوجهو توجيهات الوالية الخاصة بالكمامات 

  الهواء في البيئات الداخلية التوجيهات المؤقتة الخاصة بالتهوية، والتنقية وجودة 

 توجيهات بيئة العمل بالمقاطعة 

 أوكالندبمدينة  مبادرة الشوارع المرنة 

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

 

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

 .صفحتنا اإللكترونية الخاصة بموارد مؤسسات األعمال والعمالة المتاحة، يرجى زيارةوخدمات الدعم 

 

 

 ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة

https://www.tfaforms.com/4979728
https://www.oaklandca.gov/topics/community-pledge?x-craft-preview=GnftPqqWu8&token=mKa8qX1KVJdNd56tmYITAs_wX2YlHaJ-
https://www.oaklandca.gov/topics/community-pledge?x-craft-preview=GnftPqqWu8&token=mKa8qX1KVJdNd56tmYITAs_wX2YlHaJ-
https://www.oaklandca.gov/topics/community-pledge?x-craft-preview=GnftPqqWu8&token=mKa8qX1KVJdNd56tmYITAs_wX2YlHaJ-
https://www.oaklandca.gov/topics/community-pledge?x-craft-preview=GnftPqqWu8&token=mKa8qX1KVJdNd56tmYITAs_wX2YlHaJ-
https://www.visitoakland.com/events/
http://www.oaklandca.gov/VaxOrdinance
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://covid19.ca.gov/smarter/
https://www.primarybio.com/r/alco-vax-signup
https://www.primarybio.com/r/alco-vax-signup
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://saferatwork.covid19.ca.gov/employer-vaccination-toolkit
https://saferatwork.covid19.ca.gov/employer-vaccination-toolkit
https://covid-19.acgov.org/testing.page?#Community
https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/
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://covid-19.acgov.org/recovery.page?
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


تعرف على القوائم اإلضافية وراجع أحدث اإلضافات على . العمل والندوات اإللكترونية المزمع عقدها فيما يلي أمثلة لورش

and-nonprofits-businesses-for-ources/webinarshttps://www.oaklandca.gov/res- :الموقع اإللكتروني

contractors-independent 
 

  المكتبة في االفتراضية المحاماة خدمات

 األحد أيام ظهر وبعد الخميس، أيام اءومس الثالثاء، أيام مساء

 العامة أوكالند مكتبة

 مجانًا
 

 التدريب على تأسيس مؤسسات األعمال

 م 1 – 6حزيران، / يونيو 2أيار وحتى / مايو 01ست جلسات اعتباًرا من 

 لألعمال التجارية النسائية( AnewAmerica)مركز أنيو أمريكا 

 مجانًا
 

Fundamentos de Mercadotecnia 

 م 2 – 6أيار، / مايو 01الثالثاء، 

 األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا مركز تطوير مؤسسات

 مجانًا

 

وليمة
الربيع
 والثالثين الخامسة السنوية 

 م 5:32 أيار، /مايو 04 األربعاء،

 أوكالند بمدينة تشايناتاون التجارة غرفة

 أمريكيًا دوالًرا 005

 

 الهادي المحيط جزر وسكان آسيوي أصل من لألمريكيين المملوكة الصغيرة األعمال مؤسسات مالك بشأن الخبراء آراء

 ص 00 – 02 أيار، /ايوم 02 الخميس،

 سكور باي إيست

 مجانًا

 

 الصغيرة أعمالك مؤسسة تسويق

 الظهر – ص 02:32 أيار، /مايو 02 الخميس،

 كاليفورنيا شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا

 

  أرباح لتحقيق خطط

 م 8 – 0 أيار، /مايو 02 الخميس،

 سكور باي إيست

 أمريكيًا دوالًرا 03

 

 االفتراضية القانونية الخدمات مقر

 م 6 – 8 أيار، /مايو 02 الخميس،

 المدنية للحقوق المحامين لجنة

 مجانًا

 

 الفعلي عملك ابدأ :بك الخاصة الطعام شاحنة دشن

 م 8 – 0 أيار، /مايو 03 اإلثنين،

 كاليفورنيا شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

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
https://www.eventbrite.com/e/business-foundation-training-east-bay-6-sessions-may-2022-tickets-324411843557
https://www.eventbrite.com/e/business-foundation-training-east-bay-6-sessions-may-2022-tickets-324411843557
https://www.norcalsbdc.org/event/fundamentos-de-mercadotecnia/
https://oaklandchinatownchamber.square.site/
https://readytalk.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1544485&tp_key=168a6a5552&sti=speakerhttps://score.tfaforms.net/17?EventID=a105a000005qnfN&origination=https%3A//eastbay.score.org/event/legal-issues-small-business-startup-2&_gl=1*1srvjij*_ga*MTY5MjY3NTI0LjE2MjUyNTA2NDI.*_ga_JDKRHEG2B3*MTY1MTI1NzgxNC43MC4xLjE2NTEyNTgwMTYuMA..&_ga=2.258116105.2045611464.1651257814-169267524.1625250642
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/


 مجانًا

 

 دخلك؟ وبيان العمومية ميزانيتك عنه تكشف الذي ما

 م 4 – 6 أيار، /مايو 03 اإلثنين،

 األعمال لريادة النهضة مركز

 مجانًا

 

 الندوة اإللكترونية حول بيئة العمل المرنة

 ص 02أيار، / مايو 08الثالثاء، 

  الزالزل عند الطوارئ خدمات لبرنامج كاليفورنيا مكتب

 مجانًا

 

 الصغيرة األعمال ورواد لمؤسسات العقاري واالستثمار التملك

 الظهر – ص 02:32 ر،أيا /مايو 08 الثالثاء،

 كاليفورنيا شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز 

 مجانًا

 

  الصغيرة األعمال مؤسسات أو الحديثة االبتكارات لتمويل التشاركي بالتمويل االستعانة

 ص 00:32 – 02 أيار، /مايو 05 األربعاء،

 كاليفورنيا شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا

 

 ؟"Calsavers" سافيرز كال عن تعرف ماذا

 م 0 – الظهر أيار، /مايو 05 األربعاء،

 كاليفورنيا شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا

 

 الصغيرة أعمالك مؤسسة لتمويل مبتكرة وسائل

 م 1:32 – 6 أيار، /مايو 05 األربعاء،

 األعمال لريادة النهضة مركز

 مجانًا

 

Confianza con Negocio un Comenzar 

 م 4 – 5:32 حزيران، /يونيو 0 األربعاء،

 األعمال لريادة النهضة مركز

 مجانًا

 

 !حقوقك اعرف .الفكرية الملكية مبادئ

 ص 00:32 – 02 حزيران، /يونيو 0 الخميس،

 سكور باي إيست

 أمريكيًا دوالًرا 03

 

  الطعام مؤسسة أعمال بدء في ترغب حسنًا،

 م 4 – 6 حزيران، /يونيو 4 األربعاء،

 األعمال لريادة النهضة مركز

 مجانًا

https://rencenter.org/event/office-hours-what-do-your-balance-sheet-and-income-statement-tell-you-wbc-5-23-22/
https://usc.zoom.us/webinar/register/WN_jyuruhjhR3CMpAuarL6xhw
https://usc.zoom.us/webinar/register/WN_jyuruhjhR3CMpAuarL6xhw
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/
https://www.norcalsbdc.org/event/what-is-calsavers/
https://rencenter.org/event/creative-ways-to-fund-your-small-business-sbdc/
https://rencenter.org/event/comenzar-un-negocio-con-confianza-wbc-6-1-2022/
https://eastbay.score.org/event/intellectual-property-basics-know-your-rights-1
https://eastbay.score.org/event/intellectual-property-basics-know-your-rights-1
https://rencenter.org/event/so-you-want-to-start-a-food-business/


 

 األعمال لمؤسسات المحاسبة خدمات

 ص 00:32 – 2:32 حزيران، /يونيو 2 الخميس،

 سكور باي إيست

 أمريكيًا دوالًرا 03

https://eastbay.score.org/event/business-accounting-11

