ر
ر
اإللكتونية
المحاضات
سلسلة
عت برنامج Zoom
ر
 23مارس  ،2021من  11:00قبل الظهر إىل  12:30بعد الظهر
التحضي لالئتمان ورأس المال ى
(حت يف ظل الجائحة)
كيفية
ر

ّ
المساهمي لالستفادة من رأس المال ى
حيث يمكن ر
حت يف ظل األزمات.
للشكات التجارية تعلم أفضل الممارسات من مؤسسات الودائع الخاصة باألقليات من
ر

ً
عرصا
 22إبريل  ،2021من  11:00قبل الظهر إىل 2:30
ى
والمهنيي الشباب
ملتحق M/WBES
زيادة مطالب التنوع يف مجالس اإلدارة :موجهة إىل
ر
ي

ّ
تعلم كل ما يلزم ليصبحوا مدراء لمجالس اإلدارة ف ر
الشكات العامة.
والمهنيي الشباب
حيث يمكن ألصحاب األعمال التجارية
ر
ي

 12مايو  ،2021من  11:00قبل الظهر إىل  12:30بعد الظهر
كيفية تطبيق نهج مدير التنوع
ّ
ى
الت يتبعونها  -وحيث يمكن
حيت يمكن للمؤسسات والكليات /الجامعات والوكاالت يف ّ مدينة نيويورك تعلم كيفية تفعيل التنوع يف صلب طريقة العمل ي
للطالب تعلم كيفية القيام بالعمل عىل الوجه المطلوب.

 9يونيو  ،2021من  11:00قبل الظهر إىل  12:30بعد الظهر
ى
كيفية زيادة فرص أساليب ر
لملتحق  :M/WBESموجهة إىل الوكاالت يف مدينة نيويورك
الشاء
ي

ّ
ى
واضعي التنوع نصب أعينهم.
للمشييات
ظق M/WBEومدير التنوع تعلم كيفية التخطيط
حيث يمكن
ر
ي
لمسؤوىل العقود يف الوكاالت يف مدينة نيويورك ،ومو ي

ً
 14يونيو  ،2021من  10:00صباحا إىل  11:30قبل الظهر
متخصصي بالمعاش التقاعدي لمرحلة ما بعد مرض كوفيد
عالقات استثمارية مع مستشارين
ر
الملتحقي ف جامعة  M/WBEأن ّ
المتخصصي بالمعاش التقاعدي يف مدينة نيويورك.
يتعرفوا ويبنوا عالقات مع المستشارين
حيث يمكن لمديري االستثمار
ر
ر ي

 4أغسطس  ،2021من  9:30قبل الظهر إىل  2:00ع ً
رصا
ممارسة أعمال تجارية مع مكتب الرقابة المالية
ّ
مباشة من خالل مكتب الرقابة المالية عىل الفرص المتاحة للخدمات المهنية والقانونية والخدمات ُ
ّ
تعرف ر
المثىل والعقود الخاصة بالبضائع ،وتعلم أفضل
ى
بالمشييات عىل أيدي الرواد يف مجاالتهم يف .M/WBE
الممارسات المتعلقة

ّ
تذكر واحفظ هذا التاري خ:
ديسمت 2021
ر

والملتحقي يف M/WBE
الناشئي
المؤتمر السنوي للمديرين
ر
ر

ّ
التنفيذيي وكبار ر
العموم
الشكاء ومديري المحافظ االستثمارية ممن يعملون يف األسهم العامة والدخل الثابت
نشجع بشدة حضور كل من المديرين
نحن
ر
ي
ً
واألسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية وصناديق التحوط والعمليات االئتمانية البديلة والمؤسسات االستثمارية المستهدفة اقتصاديا ،باإلضافة إىل
التجاريي.
المضاربي والوسطاء
ر
ر
ى
ون إىل
يمكنك الرد عىل الدعوة من خالل زيارة  http://Comptrollerdiversity.eventbrite.comأو إرسال رسالة بريد إلكي ي
َ
َ
 .diversity@comptroller.nyc.govستتوفر ترجمة فورية ر
مباشة للغات اإلسبانية واألوردية والبنغالية والروسية والصينية والعر ِبية والفرنسية
ى
يومي عىل األقل من موعد كل محاضة.
والكانتونية والكورية والنيبالية والهاييتية
المحىل .يرىح طلب خدمات اليجمة الفورية عند الرد عىل الدعوة وقبل ر
ي
قد ّ
ً
ى
ى
الت قد تطرأ خالل جائحة مرض كوفيد .19-ال
توفيها أثناء هذه المحاضات تبعا
الت يتم ر
ر
ر
لقواني الطوارئ والموارد والعوامل األخرى ي
تتغي المعلومات ي
.
نستطيع إخطارك بشأن هذه التطورات ى
يرىح مراجعة المواقع المتعلقة بمرض كوفيد 19-التابعة للواليات المتحدة ووالية نيويورك ومدينة نيويورك
لالطالع عىل أحدث المعلومات.

ّ
للتعرف عىل المدينة
احصل عىل مساعدة
ى
للمشييات والموارد يف المدينة ،يمكنك تحديد موعد مع مكتب
إذا كنت صاحب عمل تجاري وتحتاج إىل مساعدة يف البحث عن فرص
الرقابة المالية عي إرسال رسالة ى
إلكيونية إىل .diversity@comptroller.nyc.gov
ى
يرىح إرسال رسالة ى
الناخبي وتحتاج إىل مساعدة فيما يخص الشكاوى أو االستفسارات حول الخدمات الحكومية ،ى
إلكيونية إىل
إذا كنت من األعضاء
ر
المجتمع للرقابة المالية عىل العنوان .action@comptroller.nyc.gov
مركز العمل
ي

