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:ع��زي القارئ
 
. ير�� االطالع ندوات الح�لة القادمة متاحة للق األعمال مركز وفاق
 
ا � �ال�فورن�ا ر��اردو الرا - الجمعة 4/17/20 الساعة 10 ص�اح�

�� � اض�ة من ق�ل مفوض التأم�� استضافت قاعة المدينة االف��
ة األم��ك�ة ، ومكتب المحافظ لألعمال التجار�ة والتنم�ة االقتصاد�ة ة (GO-Biz) وس�نضم إ� المفوض الرا إدارة األعمال الصغ�� وأغلب�ة األعمال الصغ��
ا مع خروجنا من هذا ال��اء .  الرد ع� الدعوة ع� � قدم�

ة اليوم �اإلضافة إ� ك�ف�ة الم�� ، وس�ناقش خ�ارات التغط�ة لألعمال التجار�ة الصغ��
crb@insurance.ca.gov ق�ل الحدث �

و�� �د اإلل��� � رقم االتصال ع�� ال��
   .لتل��

 
� الصندوق فيونا ما أسهم � B مول S ل R esources أم��

� O wners - 01:00 وحدات ال��
الجمعة، 4/17/20 ��

� ة ال�� �ات الصغ�� ة لبنان�ة مناقشة التحديثات لل�� ة االغلب�ة األعمال الل���ينار التفاعل�ة ح�ث أنها 'ل�� � الصندوق فيونا ما و الصغ�� ـــخ الدولة أم�� تار�ـ
� COVID-19 تأثرت

نامج التعل��� المجا�� � هذا ال��
وتقد�م لمحة عامة عن خ�ارات تم��ل الدولة والف�درال�ة المتاحة لرجال األعمال. انقر هنا لل�سج�ل ��

     .ع� ال��ب
 
ة - الس�ت 18/04 / 20 و 10 �ات الصغ�� � قاعة تاون: الدعم والتضامن لل��

ف جوردون مارس �� التصدي لعواقب AM - 11 AM �� 4 - الم��
� قاعة المدينة هذە

� نواجهها اليوم. انضم إلينا �� اقتصاد�ة لم �سبق لها مث�ل من هذە األزمة الصح�ة العامة هو واحد من أ��� التحد�ات الحاسمة ال��
�
ة وما �مكن أن نفعله �مجتمع لبناء المرونة والتضامن لمواجهة هذە األزمة. وس�نضم إلينا خور�� �ات الصغ�� � المدينة لل��

للتعرف ع� برامج اإلغاثة ��
� مكتب تنم�ة االقتصاد والقوى العاملة

ور�جينا د�ك إندر�زي ، المدير التنف�ذي لمكتب (OEWD) ر�فاس ، نائب مدير التنم�ة االقتصاد�ة للجوار ��
�� تقد�مها هنا . سنع�� األول��ة لألسئلة المثارة ف مار ، ف�� ة للم�� ة. إذا �ان لد�ك أي أسئلة أو أف�ار لدعم األعمال التجار�ة الصغ�� األعمال الصغ��
�ش�ل متكرر. االنضمام عن ط��ق تكب�� / تصغ�� االنضمام ع�� الهاتف: اتصل ع� (669) 900 6833 معرف االجتماع: 929 3470 1339 �لمة المرور:
 # 94122 نقرة واحدة نقال: + 16699006833،، 92934701339 # ،، #، 94122

 

 

 

 
نت SBDC نور�ال ندوات ع�� اإلن��
ا. ال تفوت هذە الفرص ألصحاب

�
� ، من المهم أن تظل متصً� ومحدث ا ، خالل هذا الوقت الح�ج وعدم ال�ق�� ع� الرغم من أن هذا قد تم مشاركته سا�ق�

� لد�ك حول جميع برامج التم��ل المتعلقة �ـ ة عن األسئلة ال�� اء م�ا�� .COVID-19 األعمال لسؤال الخ��
 
ة س�تم استضافة سلسلة من القروض � األسب�ع ح�� نها�ة ebinars ث Q & A المركز الرئ��� لمركز تط��ر منتد�ات صقر األعمال الصغ��

أر�ــع مرات ��
:مايو للجدول التا��

 
ا (را�ط التكب�� ا - 11:30 ص�اح� � واألر�عاء والجمعة 10:30 ص�اح� �ة : االثن�� �    ( ؟h�ps://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602 :اإلنجل��

 
:اإلس�ان�ة: ثور الصورة 10:30 من ص�اح اليوم - 11:30 من ص�اح اليوم (را�ط التق��ب
h�ps://zoom.us/webinar/register/WN_TXpfKIIaQEOrLeVMRnPWsw )   
�
. ملحوظة: �لزم إعادة ال�سج�ل من أجل ال���ينار األس�ا��

 
� ع� NorCal SBDC للحصول ع� معلومات إضاف�ة أو إذا �ان لد�ك أي أسئلة ، �مكن الوصول إ�

و�� �د اإلل��� ع� (833) 275-7232 أو ع�� ال��
loans@asksbdc.com .   
 
 دعم تأث�� األعمال
ـــح العمال ، أو اإلجازة ، �قدم مكتب تنم�ة االقتصاد والقوى العاملة COVID19 إذا كنت تتأثر �عمل � التوقف عن العمل ، أو ���ـ

(OEWD) وتفكر ��
 إ� جنب مع قسم تط��ر التوظ�ف

�
اض�ة يو�� الثالثاء والخم�س لك ولموظف�ك. جن�ا �اء آخ��ن ، س�قدمون معلومات (EDD) جلسات معلومات اف�� و��
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�
ة الحرجة. انقر هنا لل�سج�ل  . حول إعانات ال�طالة وموارد الرعا�ة الصح�ة والخدمات المهن�ة لمساعدتك أنت وموظف�ك خالل هذە الف��

�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

اك �� -h�ps://sfosb.org/subscribe-small إ� ال�قاء ح�� موعد ع� كوفي�ش-19 اإلعالنات والموارد ذات الصلة، و االش��
business-e-news .
 
،تضامنا مع
 
ة � األعمال الصغ��

مكتب موظ��
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