
 2022یولیو/ تموز  22 –البرید اإللكتروني الخاصة بتحدیثات األعمال رسالة 
 

) بمدینة أوكالند یبرز الموارد المتاحة  EWDDھذا تحدیث صادر عن إدارة الشؤون االقتصادیة وتنمیة القوى العاملة (
  لمؤسسات األعمال والمنظمات الشریكة التي تدعمھا.

 
صفحة موارد المتاحة، یرجى زیارة المعلومات المتعلقة بامتیازات العمالة، والمنح، والقروض وخدمات الدعم  لمزید من

ونعمل على تحدیث ھذا الموقع باستمرار عند توفر معلومات جدیدة، ولذلك یُرجى  .اإللكترونیةمؤسسات األعمال والعمالة 
 زیارة ھذه الصفحة من حین آلخر.

 
 أماكن  7في  دقیقة 30حجز موعد دون مقابل لمدة إن احتجت إلى مساعدة شخصیة تتعلق باألعمال التجاریة، تذكر أنھ یمكنك  

 المجاورة. مختلفة لمساعدة األعمال 
 
 

 منح المدینة لتوظیف المعلمین الفنانین 
برنامج منح   لالقتصادیات اإلبداعیة لالنتماء:یولیو/ تموز  25أعلنت مدینة أوكالند أن الطلبات ستكون متاحة یوم اإلثنین، 

. سیقوم ھذا البرنامج لمرة واحدة بتوزیع المنح على المنظمات غیر الربحیة التي تتخذ من والمحفزاتالوظائف والشبكات 
أوكالند مقًرا لھا الستعادة وظائف التدریس للفنانین والتي جرى تقلیصھا أثناء الجائحة. وستُنشر إرشادات البرنامج وطلبات  

یولیو/ تموز، عند فتح  25یوم اإلثنین، الموافق  https://bit.ly/3P4dBUgالحصول على المنحة على الموقع اإللكتروني 
 .2022سبتمبر/ أیلول  22م یوم الخمیس الموافق  5بوابة التقدیم. سیتم قبول الطلبات حتى الساعة 

 
 لمتقدمین:من المقرر عقد ندوتین عبر اإلنترنت حول كیفیة التقدیم، وذلك لمساعدة ا

 ظھًرا  1ظھًرا إلى الساعة  12، من الساعة 2022أغسطس/ آب  18الخمیس  •
 م 5 -4، من الساعة 2022أغسطس/ آب  23الثالثاء  •

 .https://bit.ly/3P4dBUgیمكنك التسجیل في الندوات عبر اإلنترنت على الرابط 
 

لجنة تنافسیة لتحدید المستفیدین من المنحة. لكي تكون مؤھالً للحصول على المنحة، یجب أن یكون   یعتمد البرنامج على عملیة
مقدم الطلب منظمة غیر ربحیة مقرھا أوكالند وتوظف المعلمین الفنانین. من بین المعاییر التي تراجعھا اللجنة فئة المساواة  

غیر الربحیة في أوكالند داخل المجتمعات المتأثرة بالفوارق العرقیة. ال العرقیة التي تسعى إلى توجیھ ھذه المنح إلى المنظمات 
 یلزم مطابقة الدوالر للحصول على المنح.

 
 

 السعي للحصول على تعلیقات بشأن مسودة إرشادات تأجیر مواقف السیارات في مبادرة الشوارع المرنة 
 31یوم األحد تسعى ھیئة النقل في أوكالند إلى على مراجعة عامة وتعلیقات على مسودة إرشادات تأجیر مواقف السیارات حتى 

من  .  وسوف تسري ھذه اإلرشادات بالنسبة لكل العملیات القائمة والمستقبلیة لتأجیر مواقف السیارات بدًءا2022یولیو/ تموز، 
 . مراجعة اإلرشادات ومشاركة مالحظاتك ھنا. یُرجى 2023یولیو/ تموز 

 
 طوال شھر یولیو/ تموز:  ساعات عمل مفتوحة كما یقدم موظفو ھیئة النقل في أوكالند أیًضا 

 م. 3 -  1:30یولیو/ تموز،  26الثالثاء 
 

خالل ساعات العمل المفتوحة ھذه، یمكن لألشخاص المعنیین التواصل مع موظفي ھیئة النقل في أوكالند (عبر اإلنترنت أو  
 المتعلقة بمسودة إرشادات تأجیر مواقف السیارات.عبر مكالمة جماعیة عبر الھاتف) حول األسئلة أو التعلیقات 

 
 

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://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
http://www.oaklandca.gov/bizhelp
http://www.oaklandca.gov/bizhelp
https://bit.ly/3P4dBUg
https://bit.ly/3P4dBUg
https://www.oaklandca.gov/resources/draft-flex-streets-parklet-guidelines-for-public-review
https://www.oaklandca.gov/meeting/parklet-guidelines-office-hours-3


 االضطالع بالتعھد المجتمعي
بینما نعمل سویًا لمساعدة مؤسسات األعمال الصغیرة واالقتصاد المحلي على التعافى من الجائحة، تشجع مدینة أوكالند السكان 

ما الذي یجعل یعیدوا اكتشاف مع بعضھم البعض وأن یتواصلوا نحو المجتمع وأن  إعادة التزامھموالعمال بالمدینة على إبداء 
بإنفاق أموالك محلیًا لدعم اقتصاد أوكالند إعادة االلتزام  .بالتعھد المجتمعياالضطالع أوكالند مدینة عظیمة من خالل 

األحداث   ومؤسسات األعمال الصغیرة المتمیزة بھا. یمكن لسكان أوكالند إعادة التواصل وإعادة اكتشاف أوكالند من خالل
 .المجتمعیة القادمة

 
  

ئ المؤقتة بإدارة  معاییر الطواربالنسبة لألشخاص الذین تم التواصل معھم عن قرب ولكن ال تظھر علیھم األعراض، تنص 
أیام بعد آخر تعرض، كما   5إلى  3على خضوعھم لالختبار في غضون مدة من  الصحة والسالمة المھنیة بوالیة كالیفورنیا

أیام. أما من ظھرت علیھ األعراض، فیجب علیھ الخضوع لالختبار  10یجب علیھم ارتداء قناع مناسب لمدة إجمالیة تصل إلى 
. وسیظل االستثناء من العمل أو الحجر متطلبات العزل ومن ثبتت إیجابیة اختباره، فیجب علیھ اتباع  ل.فوًرا وأن یظل في المنز

 البیئات شدیدة الخطورة ومستحبًا لآلخرین.الصحي أمًرا مطلوبًا لبعض العمال والمقیمین المخالطین في 
 
 

 منح مؤسسات األعمال متناھیة الصغر 
الس بوسیتاس لصالح  –منح مكتب كالیفورنیا لدعم مؤسسات األعمال الصغیرة تمویالً إلى منطقة الكلیة المجتمعیة تشابوت  

بغرض تقدیم منح إلى مؤسسات األعمال   برنامج إعانة مؤسسات األعمال متناھیة الصغر ضد فیروس كورونا المستجد
ل الرئیسي للمالك) في مقاطعات أالمیدا، وأمادور، وكونترا كوستا،  متناھیة الصغر (ال تمثل مؤسسة األعمال مصدر الدخ

 وإلدورادو. 
 

 ومؤسسات األعمال الصغیرة المؤھلة ھي: 
 دوالر أمریكي في العام  50,000موظفین وتجني أقل من  5مؤسسات األعمال التي یقل عدد موظفیھا عن  •
 وما زالت قید التشغیل 2019والتي كانت تعمل في  •
 وتضررت جراء قیود الصحة العامة بسبب فیروس كورونا المستجد •
 مصدر العائد الرئیسي لمالك مؤسسة األعمال  وكانت •
 ولم تستلم منح إعانة مؤسسات األعمال الصغیرة بوالیة كالیفورنیا لمواجھة فیروس كورونا المستجد. •

 
 موقع اإللكتروني: أغسطس/ آب. تعرف على المزید على ال  12ستقبل الطلبات حتى الجمعة، 

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

 احصل على إعادة تصمیم مجاني للموقع اإللكتروني لمؤسسة أعمالك الصغیرة مجانًا 
تساعد ھاك ذا ھود العاملین المستقبلیین في مجال التقنیة على تطویر مھاراتھم من خالل تزوید مؤسسات األعمال الصغیرة 
والمشروعات غیر الربحیة بإعادة تصمیم موقعھا اإللكتروني مجانًا. من خالل الموقع اإللكتروني، یمكنك تأسیس وجودك  

ات أو المنتجات. وستكون مؤسسات األعمال مسؤولة عن رسوم تسجیل النطاق اإللكتروني والفوز بعمالء جدد وبیع الخدم
دوالًرا أمریكیًا سنویًا. وھذا العرض بإعادة تصمیم الموقع اإللكتروني لمؤسسة   130واستضافة الویب والتي تبلغ في المعتاد 

. تقدم الیوم على الموقع  2022ولیو/ تموز األعمال الصغیرة متاح في البرنامج الصیفي القادم لھاك ذا ھود والذي سیبدأ في ی
 .https://www.tfaforms.com/4979728اإللكتروني 

 
 

 مصادر إلعادة االفتتاح 
للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد لدعم   موارد تخطیط المدینة إلعادة فتح أنشطة األعمالتفضل بزیارة موقع ویب  
 إعادة الفتح، بما في ذلك: 

http://www.oaklandca.gov/communitypledge
http://www.oaklandca.gov/communitypledge
http://www.oaklandca.gov/communitypledge
https://www.visitoakland.com/events/
https://www.visitoakland.com/events/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/Isolation-and-Quarantine-fs.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/Isolation-and-Quarantine-fs.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/Isolation-and-Quarantine-fs.pdf
https://sites.google.com/swccd.edu/clpccd/home
https://www.tfaforms.com/4979728
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources


 "TERSMARخطة الوالیة األذكى " •
 (للمقیمین في مقاطعة أالمیدا) تحدید موعد للتلقیح •
 بتخطیط التطعیم بمقاطعة أالمیداالمعلومات الخاصة  •
 إرشادات صاحب العمل الخاصة بالتلقیح •
 بمقاطعة أالمیدامواقع االختبار المجتمعیة  •
 األسئلة واألجوبة المتعلقة بأقنعة الوجھ و توجیھات الوالیة الخاصة بالكمامات •
 التوجیھات المؤقتة الخاصة بالتھویة، والتنقیة وجودة الھواء في البیئات الداخلیة   •
 توجیھات بیئة العمل بالمقاطعة •
 بمدینة أوكالند  مبادرة الشوارع المرنة •
 ) 19-المشتركة لإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفیروس كورونا (كوفیدمنصة الوالیة  •

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

 . صفحتنا اإللكترونیة الخاصة بموارد مؤسسات األعمال والعمالة المتاحة، یرجى زیارةوخدمات الدعم 
 
 

 ورش العمل والندوات اإللكترونیة القادمة
والندوات اإللكترونیة المزمع عقدھا. تعرف على القوائم اإلضافیة وراجع أحدث اإلضافات على  فیما یلي أمثلة لورش العمل 

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

 
   المكتبة في االفتراضیة المحاماة خدمات

 األحد  أیام ظھر وبعد الخمیس، أیام ومساء الثالثاء، أیام مساء
 العامة أوكالند مكتبة
 مجانًا 

 
Como estructurar la identidad de su negocio  

 م  9-6یولیو/ تموز، من الساعة  26الثالثاء 
 ات األعمال الصغیرة لذوي األصول اإلسبانیة في كالیفورنیا مركز تطویر مؤسس

 مجانًا 
 

 الدروس المستفادة من تأسیس وإدارة المطاعم 
 ص حتى الظھر  9یولیو/ تموز، من الساعة  27اإلثنین 

 إیست باي سكور 
 دوالًرا أمریكیًا  35

 
 سند الكفالة 
 ص  11إلى  10یولیو/ تموز، من الساعة  27األربعاء 

 مركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة لذوي األصول اإلسبانیة في كالیفورنیا 
 مجانًا 

 
 تسویق مؤسسة أعمالك 

 ص  11:30 - 10یولیو/ تموز، من الساعة  28الخمیس 
 الصغیرة في شمال كالیفورنیا مركز تطویر مؤسسات األعمال 

 مجانًا 
 

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
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
https://www.cahispanicsbdc.org/event/como-estructurar-la-identidad-de-su-negocio/
https://eastbay.score.org/event/lessons-learned-starting-running-restaurants-0
https://www.cahispanicsbdc.org/event/surety-bond-2/
https://www.norcalsbdc.org/event/marketing-your-business-5-copy-copy/


 بیعات استراتیجیة مسار الم -التسویق الرقمي 
 یولیو/ تموز، عند الظھر 29اإلثنین 

 باسیفیك كومیونیتي فنتشورز 
 مجانًا 

 
 حفل غرف أوكالند السنوي متعدد الثقافات

 م 7:30 - 5:30أغسطس/ آب،  1اإلثنین 
 شارع كالي 701للثقافة، 

 مجانًا 
 

Licencias y Permisos Comenzando su Negocio:  
 م 9 – 6أغسطس/ آب،  2الثالثاء، 

 مركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا 
 مجانًا 

 
 نظرة عامة على الشھادات الخاصة بالشركات المملوكة للسود 

 ص  11 - 10أغسطس/ آب، من الساعة  4الخمیس 
 مركز نوركال للمساعدة التقنیة في مجال المشتریات 

 مجانًا 
 

 اإلدارة المالیة لمؤسسة أعمالك 
 ص  11:30 - 10أغسطس/ آب، من الساعة  4الخمیس 

 مركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا 
 مجانًا 

 
 إعداد خطة عمل متمیزة 

 ظھًرا 5 - 1أغسطس/ آب،  11 4الخمیس، 
 إیست باي سكور 

 دوالًرا أمریكیًا  35
 

 لعاشر لجوائز الخلیج الشرقي لالبتكار الحفل السنوي ا
 م 8:30 - 5أغسطس/ آب،  4الخمیس 

 شارع تلغراف 1807مسرح فوكس أوكالند، 
 دوالر  150 -دوالر  100

 
 تاریخ التنمیة واالضطراب في أوكالند مدینة ھیال:

 م 7 - 5:30أغسطس/ آب،  4الخمیس 
 17شارع  447وبرودواي، سكاي دیك،  17شقق 

 دوالًرا  25 - دوالر 0
 

 عمل مكتب المحاماة المعني باألعمال التجاریة الوقائیة لرواد األعمال في الجمعة األولى من الشھر مواعید 
 ص 11 -  9:30أغسطس/ آب،  5الجمعة 

 مركز النھضة لریادة األعمال
 مجانًا 

 
 نظرة عامة  الحصول على رأس المال:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNBy4GDcqzV3I2ICKi9d-q3iS9M0pzfdiH36hWotLWTNoJpA/viewform?fbclid=IwAR36zueY3Y1GDMMfKVpkbw3EGbJtyTqKbpJK1ycATqU62E9pkO0ZhwI_HDI
https://www.eventbrite.com/e/annual-oakland-multicultural-chambers-mixer-tickets-381829471227
https://www.norcalsbdc.org/event/comenzando-su-negocio-licencias-y-permisos-spanish-webinar-copy-copy/
https://www.norcalsbdc.org/event/comenzando-su-negocio-licencias-y-permisos-spanish-webinar-copy-copy/
https://humboldtstate.zoom.us/webinar/register/WN_f--ExqZPS-KNz0QzHSPh2w
https://www.norcalsbdc.org/event/financial-management-for-your-business-4-copy-copy/
https://eastbay.score.org/event/writing-compelling-business-plan-5
https://www.eventbrite.com/e/10th-annual-east-bay-innovation-awards-tickets-366141377717
https://www.eventbrite.com/e/10th-annual-east-bay-innovation-awards-tickets-366141377717
https://www.eventbrite.com/e/10th-annual-east-bay-innovation-awards-tickets-366141377717
https://www.eventbrite.com/e/hella-town-oaklands-history-of-development-and-disruption-hybrid-tickets-304155787147
https://www.eventbrite.com/e/hella-town-oaklands-history-of-development-and-disruption-hybrid-tickets-304155787147
https://www.eventbrite.com/e/hella-town-oaklands-history-of-development-and-disruption-hybrid-tickets-304155787147
https://www.eventbrite.com/e/hella-town-oaklands-history-of-development-and-disruption-hybrid-tickets-304155787147
https://rencenter.org/event/first-fridays-preventive-business-law-office-hours-for-entrepreneurs-wbc-8-5-22/
https://rencenter.org/event/first-fridays-preventive-business-law-office-hours-for-entrepreneurs-wbc-8-5-22/
https://rencenter.org/event/first-fridays-preventive-business-law-office-hours-for-entrepreneurs-wbc-8-5-22/
https://www.eventbrite.com/e/access-to-captial-an-overview-east-bay-tickets-387693721357
https://www.eventbrite.com/e/access-to-captial-an-overview-east-bay-tickets-387693721357
https://www.eventbrite.com/e/access-to-captial-an-overview-east-bay-tickets-387693721357
https://www.eventbrite.com/e/access-to-captial-an-overview-east-bay-tickets-387693721357


 م 7 – 6طس/ آب، أغس 6اإلثنین، 
 ) لألعمال التجاریة النسائیةAnewAmericaمركز أنیو أمریكا ( 

 مجانًا 
 

Fundamentos de un Plan de Negocio 
 م 9 – 6طس/ آب، أغس 9الثالثاء، 

 مركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا 
 مجانًا 

 
 2022ومعرض غرف التجارة ذات األصول اإلسبانیة في كالیفورنیا مؤتمر  

 أغسطس/ آب 13إلى  10من 
 مركز أوكالند للمؤتمرات 

 دوالر  300 -دوالر  250
 

 فھم تكلفة الغذاء
 م 4 – 2أغسطس/ آب،  15اإلثنین، 

 مركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا 
  مجانًا 

 
 التملك واالستثمار العقاري لمؤسسات ورواد األعمال الصغیرة

 ص حتى الظھر 10:30أغسطس/ آب، من الساعة  16الثالثاء 
 مركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا 

 مجانًا 
 

Cómo Financiar su Negocio 
 م 9 – 6غسطس/ آب، أ 16الثالثاء، 

 مركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا 
 مجانًا 

 
 رأس المال الخاص بالتوسع لمؤسسات األعمال المربحة التي یتجاوز عمرھا عامین

 الظھر  –ص  10:30أغسطس/ آب،  17األربعاء، 
 مركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا 

 مجانًا 
 

Legal Issues of Small Business Startup 
 الظھر  -ص  9أغسطس/ آب، من الساعة  18الخمیس 

 إیست باي سكور 
 دوالًرا أمریكیًا  35

 
 )DBEكیفیة الحصول على اعتماد مؤسسة األعمال المحرومة (

 ص  11 - 10أغسطس/ آب، من الساعة  18الخمیس 
 المشتریات مركز نوركال للمساعدة التقنیة في مجال 

 مجانًا 
 

 التعّرف على العملیة -البحث عن مصادر األموال 
 م  3:30 - 1أغسطس/ آب، من الساعة  23الثالثاء 

https://www.norcalsbdc.org/event/fundamentos-de-un-plan-de-negocio-y-mercadotecnia-spanish-webinar-copy-copy/
https://www.chcc2022.com/event/1c32c174-86dc-45ec-be3b-06ea4f33d04c/summary
https://www.chcc2022.com/event/1c32c174-86dc-45ec-be3b-06ea4f33d04c/summary
https://www.norcalsbdc.org/event/understanding-food-cost-august2022/
https://www.norcalsbdc.org/event/owninginvesting-august2022/
https://www.norcalsbdc.org/event/como-financiar-su-negocio-spanish-webinar-2-copy-copy/
https://www.norcalsbdc.org/event/expansioncapital-august-2022/
https://eastbay.score.org/event/legal-issues-small-business-startup-3
https://www.sba.gov/event/1450
https://eastbay.score.org/event/finding-money-sources-learn-about-process-0


 إیست باي سكور 
 دوالًرا أمریكیًا  23

 
Entendiendo su Reporte de Crédito y Pasos para Reparar su Crédito 

 م 9 – 6أغسطس/ آب،  23الثالثاء، 
 سات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا مركز تطویر مؤس

 مجانًا 
 

Una Visión Acceso al Capital: 
 ظھًرا 7 - 6أغسطس/ آب،  11 25الخمیس، 

 ) لألعمال التجاریة النسائیةAnewAmericaمركز أنیو أمریكا ( 
 مجانًا 

 
 

https://www.norcalsbdc.org/event/entendiendo-su-reporte-de-credito-y-pasos-para-reparar-su-credito-spanish-webinar-2-copy-copy/
https://www.eventbrite.com/e/acceso-al-capital-una-vision-general-tickets-387702948957
https://www.eventbrite.com/e/acceso-al-capital-una-vision-general-tickets-387702948957

