
  2022مايو/ أيار  6 –رسالة البريد اإللكتروني الخاصة بتحديثات األعمال 

 

( بمدينة أوكالند يبرز الموارد المتاحة EWDDهذا تحديث صادر عن إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة )

  لمؤسسات األعمال والمنظمات الشريكة التي تدعمها.

 

صفحة موارد  المتاحة، يرجى زيارة المتعلقة بامتيازات العمالة، والمنح، والقروض وخدمات الدعم  المعلوماتلمزيد 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 30حجز موعد دون مقابل لمدة إن احتجت إلى مساعدة شخصية تتعلق باألعمال التجارية، تذكر أنه يمكنك  

 المجاورة. مختلفة لمساعدة األعمال 

 

 

 منح لمؤسسات األعمال الموسيقية المملوكة للسود، والسكان األصليين، واألفراد الملونين 

منًحا غير مقيدة إلى الفرق الفنية المكونة من السود، والسكان األصليين، واألفراد الملونين أو التي يقودها  ستمنح زو البز  

ممن تساهم مؤسساتهم الموسيقية في الفنون والمشهد الثقافي في   السود، والسكان األصليون، واألفراد الملونون في منطقة الخليج

دوالر أمريكي.  كما ستحصل الفرق المختارة   50000دوالر أمريكي إلى  5000ستتراوح المنح من . المنطقة بطرق إيجابية

 على إرشادات مركزة ودعم مجتمعي.  

 

 من أجل أخذهم في الحسبان فيما يتعلق بهذا التمويل، يجب على المتقدمين:    

 أن يكونوا من السود، والسكان األصليين، واألفراد الملونين المقيمين في منطقة الخليج   •

 أن يكون لديهم فريق ثابت يتكون من فردين أو أكثر ومن بينهم فنان واحد كعضو على األقل.  •

 أن يكونوا مستعدين لتدشين مؤسسة أعمال موسيقية أو أن يكون لديهم مثل هذه المؤسسة بالفعل.  •

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

 

كما نشرت اإلرشادات التوجيهية الخاصة أيار ظهًرا،  /مايو 10يوم الثالثاء  ندوة إلكترونية معلوماتيةلمساعدة المتقدمين، ستعقد 

يونيو/   22آخر موعد للتقديم ظهر األربعاء وهو متاح لمن يريد.  فيديو يعرض بعض النصائح للتقديموهنالك أيًضا  بالمنح

 . 2022حزيران 

 

 

 أعد تصميم الموقع اإللكتروني لمؤسسة أعمالك الصغيرة مجانًا 

تساعد هاك ذا هود العاملين المستقبليين في مجال التقنية على تطوير مهاراتهم من خالل تزويد مؤسسات األعمال الصغيرة  

والمشروعات غير الربحية بإعادة تصميم موقعها اإللكتروني مجانًا.  من خالل الموقع اإللكتروني، يمكنك تأسيس وجودك  

مات أو المنتجات.  وستكون مؤسسات األعمال مسئولة عن رسوم تسجيل النطاق  اإللكتروني والفوز بعمالء جدد وبيع الخد 

دوالًرا أمريكيًا سنويًا.  وهذا العرض بإعادة تصميم الموقع اإللكتروني لمؤسسة   130واستضافة الويب والتي تبلغ في المعتاد 

.  قم بالتقديم اليوم على  2022ي يوليو/ تموز األعمال الصغيرة متاح في البرنامج الصيفي القادم لهاك ذا هود والذي سيبدأ ف

 .https://www.tfaforms.com/4979728الموقع 

 

 

 االضطالع بالتعهد المجتمعي 

نحو  إبداء إعادة التزامهم ألوكالند، تشجع مدينة أوكالند المقيمين والعمال في أوكالند على   170الـ بينما نحتفل بعيد الميالد 

ما الذي يجعل أوكالند مدينة عظيمة من خالل يعيدوا اكتشاف مع بعضهم البعض وأن   ومعاودة التواصلالمجتمع وأن 
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بإنفاق أموالك محليًا لدعم اقتصاد أوكالند ومؤسسات األعمال الصغيرة المتميزة إعادة االلتزام . بالتعهد المجتمعياالضطالع 

   .األحداث المجتمعية القادمةالل من خأوكالند إعادة اكتشاف وإعادة التواصل بها.  يمكن لسكان أوكالند  

 

 

 تذكير: مازال مرسوم إثبات التلقيح ساريًا بمدينة أوكالند 

مايو/  3في الوقت الذي استحدث فيه مجلس المدينة تعديالت على مرسوم إثبات التلقيح بمدينة أوكالند في اجتماعه الذي عقد في 

مايو/ أيار.  وحتى ذلك الوقت، ما يزال يجب على األفراد في  17أيار، فلن تتحول التعديالت إلى قانون حتى يُعاد تنقيحه في 

عاًما فأكثر إظهار إثبات التلقيح للدخول إلى العديد من المرافق الداخلية في مدينة أوكالند. ويتاح مرسوم الطوارئ الذي   12سن 

  نة، واألسئلة الشائعة، ونموذج البروتوكول لمؤسسات األعمال والتفاصيل األخرى على الموقع اإللكتروني:أصدره مجلس المدي

www.oaklandca.gov/VaxOrdinance . وسيتضمن تحديث مستقبلي تلك التفاصيل الخاصة بالقانون الجديد بمجرد

 تمريره.  

 

 

 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 •

 بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميداالمعلومات الخاصة  •

 إرشادات صاحب العمل الخاصة بالتلقيح •

 بمقاطعة أالميدا مواقع االختبار المجتمعية  •

 األسئلة واألجوبة المتعلقة بأقنعة الوجهو توجيهات الوالية الخاصة بالكمامات •

 التوجيهات المؤقتة الخاصة بالتهوية، والتنقية وجودة الهواء في البيئات الداخلية   •

 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 والعمالة المتاحة، يرجى زيارةوخدمات الدعم 

 

 

 ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة

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

and-nonprofits-businesses-for-ebinarshttps://www.oaklandca.gov/resources/w- الموقع اإللكتروني:

contractors-independent 

 

  المكتبة  في االفتراضية المحاماة خدمات

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

 العامة أوكالند  مكتبة

 مجانًا 

 

 أشياء ينبغي أن تعرفها حول الضرائب الفيدرالية ومؤسستك أعمالك! 

 الظهر.   – ص  11مايو/ أيار،  9اإلثنين، 

 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaأنيو أمريكا )مركز 

 مجانًا 

 

https://www.oaklandca.gov/topics/community-pledge?x-craft-preview=GnftPqqWu8&token=mKa8qX1KVJdNd56tmYITAs_wX2YlHaJ-
https://www.visitoakland.com/events/
http://www.oaklandca.gov/VaxOrdinance
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://covid-19.acgov.org/vaccines
https://saferatwork.covid19.ca.gov/employer-vaccination-toolkit
https://covid-19.acgov.org/testing.page?#Community
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://www.oaklandca.gov/resources/business-use-of-streets-and-sidewalks-initiative
https://cdph.force.com/SPOT/s/IntakeForm
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https://oaklandlibrary.org/lawyers-in-the-library/?_ga=2.266631943.861166746.1639433881-1648072296.1637174993
https://www.eventbrite.com/e/things-you-should-know-about-federal-taxes-and-your-business-east-bay-tickets-327509117587


Equilibrio de Punto tu Calcula 

 م  8 – 6 أيار، مايو/  9 اإلثنين،

 األعمال  لريادة النهضة مركز

  مجانًا 

 

 الرقمية الثورة لكارهي اإللكتروني  بالبريد  التسويق

 م 1 – ص  11 أيار، مايو/ 10 الثالثاء،

 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 اتمؤسس 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،

 سكور باي إيست

 أمريكيًا دوالًرا 23

 

 التدريب على تأسيس مؤسسات األعمال

 م.  7 – 6يونيو/ حزيران،  9مايو/ أيار حتى  17ست جلسات من 

 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )

 مجانًا 

 

   35  الـ السنوية الربيع وليمة

  م  5:30 أيار، مايو/ 18 األربعاء،

   أوكالند  في الصينية  بالبلدة التجارة رفةغ

 أمريكيًا  دوالًرا 125

 

  الصغيرة أعمالك مؤسسة تسويق

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

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

   أرباح لتحقيق خطط

https://rencenter.org/event/calcula-tu-punto-de-equilibrio-wbc-5-9-22/
https://rencenter.org/event/email-marketing-for-haters-wbc-5-10-22/
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.eventbrite.com/e/business-foundation-training-east-bay-6-sessions-may-2022-tickets-324411843557
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https://eastbay.score.org/event/planning-profit-4


 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 اإلثنين،

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

   دخلك؟ وبيان العمومية ميزانيتك عنه تكشف الذي ما

  م 8 – 6 أيار، مايو/ 23 اإلثنين،

 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 كزمر

 مجانًا 

 

  الصغيرة مالاألع مؤسسات أو الحديثة االبتكارات لتمويل التشاركي بالتمويل االستعانة

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

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

 الصغيرة لألعمال مؤسستك لتمويل مبتكرة وسائل

 م  7:30 – 6 أيار، مايو/ 25 ،األربعاء

 األعمال  لريادة النهضة مركز

 مجانًا 

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/
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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://rencenter.org/event/creative-ways-to-fund-your-small-business-sbdc/

