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ة مكتب األعمال الصغ��

نت ة وندوات ع�� اإلن�� الموض�ع: 11/22 لجنة األعمال الصغ��

:اإلعالنات

� 22 نوفم�� 2021 الساعة 4:30 مساًء ة - االثن�� اجتماع لجنة األعمال الصغ��

� سان فرا�س�سكو
ة �� � (SBC) انضم إ� لجنة األعمال الصغ��

ة �� � تؤثر ع� األعمال التجار�ة الصغ�� �عات ال�� امج وال��� � اجتماعها الدوري للتعرف ع� ال��
��

� يتضمن :سان فرا�س�سكو. جدول أعمال يوم االثن��

طة - تنظ�م القنب األعمال - BOS # 211030 الملف  قانون ال��
��� دا�جست  �ــــع ، ال��� ��� ، ال��� توض�ح�ة وث�قة (ق): مراجعة ال���

ة ان�ة مكتب األعمال الصغ�� � FY21-22 ، تحد�ث م��
نامج األعمال القد�م � ل�� ات���  خطة ال�س��ق اإلس��

نامج األعمال القد�م  � ل�� ات��� المس�ندات الداعمة: خطة ال�س��ق اإلس��
 

 SFGovTV: h�p://sfgovtv.org/ch2live شاهد ال�ث الم�ا�� ع�

ة بتعليق عام مكتوب ع� أي من األمور المذكورة أعالە ، ير�� اإلرسال إ�  و�د لجنة األعمال الصغ�� � أو االنضمام إ� االجتماع ، sbc@sfgov.org ل��
، �

� لالستماع إ� االجتماع ع�� مؤتمر صو�� للتعليق العام. للتعليق العام ، اتصل �ـ 415-655-0001 ؛ رمز الوصول: 2499793 5471. اضغط ع� # مرت��
ا لالنضمام إ� قائمة االنتظار    .اطلب * 3 عندما تكون مستعد�

امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��

ة - 11/23 @ 1 س�ساعدك ورشة العمل هذە ع� التعرف ع� �عض مفاه�م ، SF LGBT �ستض�فها مركز PMأساس�ات اإلدارة المال�ة لألعمال الصغ��
� قدرتك ع� االستعداد للصع��ات المال�ة غ�� المتوقعة ، والحصول ع� اإلدارة المال�ة لألعمال التجار�ة ، وفهم خ�ارات التم��ل الخاصة �ك ، وتحس��
� ر�حيتها. سجل هنا كتك وتحس��  .مهارات ل��ادة إيرادات ��

 
 PMدعنا نصلح ورشة عمل التدق�قات والتعد�ل ع� موقع ال��ب الم�ا�� - 11/23 @ 2

نت ، أو إذا كنت تخطط للق�ام �ذلك ، انضم إ� هذە الندوة ع�� ال��ب� هناك 400 مليون موقع �شط هناك ،  إذا كنت ت�يع منتجات / خدمات ع�� اإلن��
ة � �ستض�فها مركز تط��ر األعمال الصغ�� المكونات ، (SFSBDC) و�تم إ�شاء اآلالف من المواقع الجد�دة �ل يوم. �ستض�ف هذە الندوة ع�� ال��ب ، ال��
العمل�ة لتج��ة المستخدم ، وم�ان تطبيق إ�داعك ، ور�ط أصولك الرقم�ة �الس�ا�ة ، وك�ف �مكنك تقي�م موقع و�ب معطل و�صالحه. �عد التأ�د من أن
ا �الغ األهم�ة لنجاحك. ح�� أ�سط مش�الت موقع ال��ب �مكن أن ت�� حركة المرور ا أمر� � محر�ات ال�حث جاهز� موقع ال��ب الخاص �ك �عمل وأن تحس��
.والمب�عات الخاصة �ك. سجل هنا

� المناسب لعملك - 11/30 @ 1
 PMاخت�ار اله��ل القانو��

ا�ة مع SF LGBT �ستض�فه مركز  � ذلك ك�ف�ة عملها ، Aharoni Business Law، PC �ال��
س�ناقش هذە الورشة األنواع الرئ�س�ة ل��انات األعمال ، �ما ��

�ات ذات المسؤول�ة ا�ات العامة وال�� � ع� المل��ة الفرد�ة وال�� ك�� وك�ف�ة إعدادها ، وك�ف�ة الحفاظ ع� االمتثال ، وك�ف�ة اخت�ار األفضل لك. س�كون ال��
ا. سجل هنا � ط�ح أسئلتك حول أنواع ال��انات األخرى أ�ض�

دد �� �ات ، ول�ن ال ت�� .المحدودة وال��

 ق�ل التوقيع ع� هذا اإل�جار - 12/6 @ 6 مساًء
ا معقد وم��ك ، و�ضغط عل�ك الوس�ط للتوقيع اآلن - ل�ن انتظر� ق�ل التوقيع ع� عقد اإل�جار واالنتقال إل�ه ، هناك العد�د  نموذج اإل�جار المطب�ع مس�ق�

SF من أجزاء المكتب أو البيع �التجزئة أو أي عقد إ�جار تجاري آخر �مكنك و�جب عل�ك التفاوض مع المالك ل��ادة احتماالت نجاح عملك. �استضافة من
Community Business Law Center ، عقود اإل�جار التجار�ة النموذج�ة �

ة ع� فهم التفاص�ل الدق�قة �� س�ساعدك محا�� األعمال والعقارات ذو الخ��
ات الصع��ات المال�ة أو التعامل مع المالك غ�� العامل. س�غطيون � �مكن أن �ساعد خالل ف�� � العقارات التجار�ة ال�� وط اإل�جار وقوان�� � ع� �� ك�� ، مع ال��
ا عمل�ة تجد�د عقد اإل�جار أو تعد�له أو تعد�له خالل دورة االنحدار االقتصادي. سجل هنا .أ�ض�

 PMكن رئ�سك الخاص - 12/8 @ 1
 � � العالم ، من الت�ال�ف المرتفعة والمخاطر الشد�دة و�ناء أساس مت��

� وادي الس�ل�كون ، عاصمة التكنولوج�ا ��
تعرف ع� ك�ف�ة �دء عمل تجاري صغ�� ��

� �ستض�فها نت ، ال�� � هذە الندوة ع�� اإلن��
نظرة ع� أهدافك الشخص�ة وما إذا �ان �دء عمل تجاري ، SFSBDC و���ة تحت�ة للم�افأة المحتملة. ستل��

�
� تحق�قها. س�تضمن الموضوعات: أنواع مختلفة من اله�ا�ل التجار�ة ، وك�ف وم�� ت�دأ عملك الخاص ، Silicon Valley صغ�� ��

�مكن أن �ساعدك ��
� ، و�دارة المخاطر ، والم��د. سجل هنا ائب ، والتأم�� .وأهم�ة نموذج العمل / خطة العمل ، وأ�حاث السوق ، واله�ا�ل القانون�ة ، وال��

ا � - 12/10 @ 9:30 ص�اح�
� يوم الجمعة الثا��

 ساعات العمل المكت��ة لقانون العمل الوقا��
� المعقد والم��ك ح�� يتمكن SF انضم إ� مركز قانون األعمال التابع لمجتمع 

� الجمعة الثان�ة من �ل شهر لتتعلم ك�ف�ة التنقل ع�� النظام القانو��
�ائه �� و��

� اليوم
ة بنجاح وال�قاء ع� ق�د الح�اة واالزدهار. ال�سج�ل المسبق مطلوب �حلول الساعة 4:00 مساًء �� مجتمعك من إطالق األعمال التجار�ة الصغ��

 .السابق ، وستكون المساحة محدودة. سجل هنا: سجل هنا
ً

 ك�ف ت�دأ وتن�� عم�
ا - 12/17 @ 1  � إ�شاء PMاس�شار��

� الذين يرغبون �� � ورجال األعمال والمهني�� �ات االس�شار�ة الفرد�ة والمتخصصة والمدر��� نامج مثا�� لل�� هذا ال��
� استضافتها ا لسنوات ، فإن ورشة العمل هذە ال�� ا جد�دة لبناء عالمتك SFSBDC ط��قهم إ� النجاح. سواء كنت ت�دأ أو كنت مس�شار�

�
ستعلمك طرق

.التجار�ة ، وجذب العمالء ، وتع��ز المصداق�ة ، وز�ادة اإليرادات ، وخلق فرص جد�دة. سجل هنا
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