
 2022يوليو/ تموز  29 –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 الويب  المتاحة، يرجى زيارة المعلومات المتعلقة بامتيازات العمالة، والمنح، والقروض وخدمات الدعم  لمزيد من

ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر معلومات جديدة، ولذلك يُرجى زيارة هذه  .الخاصة بموارد األعمال والعمال

 آلخر. الصفحة من حين

 

 أماكن  7في  دقيقة 30حجز موعد دون مقابل لمدة إن احتجت إلى مساعدة شخصية تتعلق باألعمال التجارية، تذكر أنه يمكنك 

 المجاورة. مختلفة لمساعدة األعمال 

 

 

 التغييرات في عدد مرات تكرار رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بالتحديث

اعتباًرا من شهر أغسطس/ آب، سيتغير تواتر رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بالتحديث لمجتمع األعمال. فبدالً من السعي 

ت المناسب حيث يتم اإلعالن عن برامج للحصول على رسائل بريد إلكتروني أسبوعية، فإننا نركز على تقديم إعالنات في الوق

 ومنح جديدة. 

 

 

 إطالق برامج دعم األعمال التجارية المملوكة لألقليات من السود والسكان األصليين واألشخاص الملونين 

تمويل من منحة قدرها مليون دوالر من وكالة التنمية  ب  إطالق برنامجين جديدين لدعم األعمالأعلنت مدينة أوكالند عن 

(. وستدعم نصف األموال برنامًجا تدريبيًا لصغار المقاولين من األقليات  EDAاالقتصادية التابعة لوزارة التجارة األمريكية )

شخاص الملونين. وتتوقع مع دعم الرصيد المتبقي للمساعدة التقنية للشركات الصغيرة المملوكة للسود والسكان األصليين واأل

مقاول بناء صغير خالل العامين المقبلين.  50شركة صغيرة وما يصل إلى  1110هذه البرامج تقديم الخدمات ألكثر من 

ولتحقيق هذه األهداف، أشركت المدينة ثالثة شركاء من المجتمع المحلي موثوق بهم يتمتعون بالخبرة الفنية الالزمة باإلضافة  

 ثقافية واللغوية لمساعدة مجتمع األعمال الصغيرة المتنوع في أوكالند.إلى الكفاءة ال

 

لمساعدة صغار المقاولين من األقليات في المزايدة على عقود المدينة والفوز بها، ستوفر شركة ميريويذر وويليامز لخدمات 

شخاص الملونين. ستعمل المساعدة والتدريب  التأمين خدمات الدعم الفني لشركات البناء المملوكة للسود والسكان األصليين واأل

الفردي في مجال األعمال على إعداد الشركات لمواكبة متطلبات عقود البناء لمشاريع تحسين رأس المال في المدينة. ينبغي  

أو  (510)  740-6922على المقاولين المهتمين بتلقي الدعم االتصال بشركة ميريويذر وويليامز لخدمات التأمين على الرقم 

 .   CTAP@imwis.comي إلى إرسال بريد إلكترون

 

مجلس الوحدة ومؤسسة   -لتعزيز أهداف التنمية االقتصادية واالنتعاش العادلة للمدينة، سيجري موظفون من المنظمات الشريكة 

ع الشركات الصغيرة المملوكة للسود والسكان األصليين تواصاًل شخصيًا م -تنمية المجتمع في المنطقة الثقافية للسود 

واألشخاص الملونين على امتداد القنوات التجارية منخفضة الدخل من شرق أوكالند إلى غربها. ينبغي على الشركات المهتمة  

أو إرسال بريد   0183-470 (510)بتلقي الدعم االتصال بالسيدة/ كارين جوردون براون مع المنطقة الثقافية للسود على الرقم 

أو السيدة/ مايرا شافيز في مجلس الوحدة إلى  ؛karen@blackculturalzone.orgإلكتروني إلى 

mchavez@unitycouncil.org وني أو زيارة الموقع اإللكترwww.unitycouncil.org/biz    . 

 

 

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://www.oaklandca.gov/news/2022/minority-contracting-bipoc-owned-business-support-programs-launched
mailto:CTAP@imwis.com
mailto:karen@blackculturalzone.org
mailto:mchavez@unitycouncil.org
http://www.unitycouncil.org/biz


 فعالية إسبانية على مستوى الوالية ستقام في أوكالند 

( مؤتمرها CHCCة في كاليفورنيا )أغسطس/ آب، ستعقد غرف التجارة ذات األصول األسباني 13إلى  10في الفترة من 

"كن جزًءا من النجاح" والذي  2022السنوي على مستوى الوالية في أوكالند ماريوت سيتي سنتر. سيكون شعار الفعالية لعام 

يسلط الضوء على سمات المثابرة والتفاني والعزيمة واالصرار التي يتمتع بها أصحاب األعمال الصغيرة المتنوعين في  

ورؤيتهم في السعي لتحقيق أحالمهم وطموحاتهم. يتضمن المؤتمر، باإلضافة إلى قائمة كاملة من ورش العمل   المجموعة

والندوات التعليمية، جلسات رئيسية غنية بالمعلومات، ومعرض أعمال، وحفل لتوزيع الجوائز وغيرها من الفعاليات. لالطالع 

 على الويب. غرف التجارة ذات األصول األسبانية في كاليفورنياع على جدول األعمال الكامل وتفاصيل التسجيل على موق

 

 

 تقدم المدينة منًحا لتوظيف فناني التدريس

 لالقتصاديات اإلبداعية لالنتماء: برنامج منحيوليو/ تموز  25أعلنت مدينة أوكالند أن الطلبات ستكون متاحة يوم اإلثنين، 

الوظائف والشبكات والمحفزات. سيقوم هذا البرنامج لمرة واحدة بتوزيع المنح على المنظمات غير الربحية التي تتخذ من 

التدريس للفنانين والتي جرى تقليصها أثناء الجائحة. وستُنشر إرشادات البرنامج وطلبات أوكالند مقًرا لها الستعادة وظائف 

يوليو/ تموز، عند فتح   25يوم اإلثنين، الموافق  https://bit.ly/3P4dBUgالحصول على المنحة على الموقع اإللكتروني 

 .  2022سبتمبر/ أيلول  22م يوم الخميس الموافق  5الطلبات حتى الساعة  بوابة التقديم. سيتم قبول

 

 من المقرر عقد ندوتين عبر اإلنترنت حول كيفية التقديم، وذلك لمساعدة المتقدمين:

 م 1م إلى الساعة  12، من الساعة  2022أغسطس/ آب  18الخميس  •

 م  5م إلى الساعة   4، من الساعة 2022أغسطس/ آب  23الثالثاء  •

 https://bit.ly/3P4dBUg.يمكنك التسجيل في الندوات عبر اإلنترنت على الرابط 

 

لكي تكون مؤهالً للحصول على المنحة، يجب أن يكون يعتمد البرنامج على عملية لجنة تنافسية لتحديد المستفيدين من المنحة. 

مقدم الطلب منظمة غير ربحية مقرها أوكالند وتوظف فناني التدريس. من بين المعايير التي تراجعها اللجنة فئة المساواة  

بالتباينات العرقية. ال العرقية التي تسعى إلى توجيه هذه المنح إلى المنظمات غير الربحية في أوكالند داخل المجتمعات المتأثرة 

 يلزم مطابقة الدوالر للحصول على المنح.

 

 

 التعليقات المطلوبة على مسودة إرشادات حدائق الرصيف في شوارع فليكس

يوليو/  31األحد، إرشادات حدائق الرصيف حتى يوم   مسودةتسعى هيئة النقل في أوكالند إلى المراجعة العامة والتعليق على 

. 2023اعتباًرا من يوليو/ تموز ستدخل هذه اإلرشادات حيز التنفيذ لجميع حدائق الرصيف الحالية والمستقبلية . 2022تموز 

 .مراجعة اإلرشادات ومشاركة مالحظاتك هنايُرجى 

 

 

 أغسطس/ آب  12قبول طلبات منح األعمال الصغيرة حتى 

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

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

 وإلدورادو. 

 

 ومؤسسات األعمال الصغيرة المؤهلة هي:

 دوالر أمريكي في العام  50,000موظفين وتجني أقل من  5مؤسسات األعمال التي يقل عدد موظفيها عن  •

 وما زالت قيد التشغيل 2019والتي كانت تعمل في  •

 وتضررت جراء قيود الصحة العامة بسبب فيروس كورونا المستجد  •

https://www.chcc2022.com/event/1c32c174-86dc-45ec-be3b-06ea4f33d04c/summary
https://bit.ly/3P4dBUg
https://bit.ly/3P4dBUg
https://www.oaklandca.gov/resources/draft-flex-streets-parklet-guidelines-for-public-review


 مصدر العائد الرئيسي لمالك مؤسسة األعمالوكانت  •

 ولم تستلم منح إعانة مؤسسات األعمال الصغيرة بوالية كاليفورنيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد. •

 

  أغسطس/ آب. ويمكن التعرف على المزيد على الموقع اإللكتروني: 12ستقبل الطلبات حتى الجمعة، 

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

 

 

 احصل على إعادة تصميم مجاني للموقع 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  

ات أو المنتجات. وستكون مؤسسات األعمال مسؤولة عن رسوم تسجيل النطاق  اإللكتروني والفوز بعمالء جدد وبيع الخدم

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

. تقدم اليوم على الموقع  2022وليو/ تموز األعمال الصغيرة متاح في البرنامج الصيفي القادم لهاك ذا هود والذي سيبدأ في ي

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

 

 

 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 " •

 )لسكان مقاطعة أالميدا( تحديد موعد للتطعيم •

 على اللقاح في مقاطعة أالميدا التخطيط للحصول معلومات عن  •

 إرشادات صاحب العمل الخاصة بالتلقيح •

 مقاطعة أالميدا  مواقع اختبار مجتمع •

 األسئلة واألجوبة المتعلقة بأقنعة الوجهو توجيهات الوالية الخاصة بالكمامات •

 ة بالتهوية، والتنقية وجودة الهواء في البيئات الداخلية  التوجيهات المؤقتة الخاص •

 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

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

and-nonprofits-businesses-for-https://www.oaklandca.gov/resources/webinars- الموقع اإللكتروني:

contractors-independent 

 

  المكتبة  في االفتراضية المحاماة خدمات

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

 العامة أوكالند  مكتبة

 مجانًا 

 

 حفلة غرف أوكالند السنوية متعددة الثقافات

 م.  7:30 -  5:30أغسطس/ آب،  1اإلثنين 

https://sites.google.com/swccd.edu/clpccd/home
https://sites.google.com/swccd.edu/clpccd/home
https://www.tfaforms.com/4979728
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
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://oaklandlibrary.org/lawyers-in-the-library/?_ga=2.266631943.861166746.1639433881-1648072296.1637174993
https://www.eventbrite.com/e/annual-oakland-multicultural-chambers-mixer-tickets-381829471227


 شارع كالي  701للثقافة، 

 مجانًا 

 

Licencias y Permisos Comenzando su Negocio:  

 م 9 – 6أغسطس/ آب،  2الثالثاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا 

 مجانًا 

 

 إدارة مشروع تجاري ناجح بعد جائحة كورونا

 ص 10أغسطس/ آب، الساعة  4الخميس 

 مشروعات مجتمع المحيط الهادئ

 مجانًا 

 

 نظرة عامة على الشهادات للشركات المملوكة للسود

 ص 11إلى  10أغسطس/ آب، من الساعة  4الخميس 

 مركز نوركال للمساعدة التقنية في مجال المشتريات

 مجانًا 

 

 اإلدارة المالية لعملك التجاري

 ص 11:30إلى الساعة  10أغسطس/ آب، من الساعة  4الخميس 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا 

 مجانًا 

 

 كتابة خطة عمل مقنعة 

 م 5 - 1أغسطس/ آب،  4الخميس، 

 إيست باي سكور

 دوالًرا أمريكيًا 35

 

 مقر الخدمات القانونية االفتراضية

 م 6 - 4أغسطس/ آب،  4الخميس، 

 لجنة المحامين للحقوق المدنية 

 مجانًا 

 

 الحفل السنوي العاشر لجوائز الخليج الشرقي لالبتكار 

 م  8:30 - 5أغسطس/ آب،  4الخميس 

 شارع تلغراف  1807مسرح فوكس أوكالند، 

 دوالر 150 -دوالر  100

 

 تاريخ التنمية واالضطراب في أوكالند  مدينة هيال:

 م  7 - 5:30أغسطس/ آب،  4الخميس 

 17شارع  447وبرودواي، سكاي ديك،  17شقق 

 دوالًرا أمريكيًا 50 – 25

 

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

 ص  11 -  9:30أغسطس/ آب،  5الجمعة 

 مركز النهضة لريادة األعمال 



 مجانًا 

 

 نظرة عامة الحصول على رأس المال:

 م 7 – 6أغسطس/ آب،  6اإلثنين، 

 AnewAmericaمركز أعمال المرأة في 

 جانًا م

 

Fundamentos de un Plan de Negocio 

 م 9 – 6أغسطس/ آب،  9الثالثاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا 

 مجانًا 

 

 إعداد الميزانية والتوقعات

 ص 10أغسطس/ آب، الساعة  11الخميس 

 مشروعات مجتمع المحيط الهادئ

 مجانًا 

 

 فهم تكلفة الغذاء

 م 4 – 2أغسطس/ آب،  15اإلثنين، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا 

  مجانًا 

 

 التملك واالستثمار العقاري لمؤسسات ورواد األعمال الصغيرة 

 ص حتى الظهر 10:30أغسطس/ آب، من الساعة  16الثالثاء 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا 

 مجانًا 

 

Cómo Financiar su Negocio 

 م 9 – 6أغسطس/ آب،  16الثالثاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا 

 مجانًا 

 

 رأس المال الخاص بالتوسع لمؤسسات األعمال المربحة التي يتجاوز عمرها عامين

 الظهر –ص  10:30أغسطس/ آب،  17األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا 

 مجانًا 

 

 األمور القانونية المتعلقة بتدشين الشركات الصغيرة الناشئة 

 ص حتى الظهر 9أغسطس/ آب، من الساعة  18الخميس 

 إيست باي سكور

 دوالًرا أمريكيًا 35

 

 (DBEكيفية الحصول على اعتماد مؤسسة األعمال المحرومة )

 ص 11 – 10مايو/ أيار،  18الخميس، 

 مركز نوركال للمساعدة التقنية في مجال المشتريات

 مجانًا 



 

 التعّرف على العملية -البحث عن مصادر األموال 

 م  3:30م إلى  1أغسطس/ آب، من الساعة  23الثالثاء 

 إيست باي سكور

 دوالًرا أمريكيًا 23

 

Entendiendo su Reporte de Crédito y Pasos para Reparar su Crédito 

 م 9 – 6أغسطس/ آب،  23الثالثاء، 

 ا مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورني

 مجانًا 

 

ara Su NegocioComo Conseguir un Préstamo p 

miércoles, 24 de agosto, 4 – 5:30 p.m. 

César E. Chávez Branch Library, 3301 East 12th Street #271 

 مجانًا 

 

Una Visión Acceso al Capital: 

 ظهًرا 7 - 6سطس/ آب، أغ 11 25الخميس، 

 AnewAmericaمركز أعمال المرأة في 

 جانًا م

 

Fundamentos de mercadotécnica 

 م 9 – 6أغسطس/ آب،  30الثالثاء، 

 مركز تطوير األعمال الصغيرة اإلسبانية في كاليفورنيا

 مجانًا 




