استمارة تسجيل تاجر جديد
ً
ً
بصفتك تمتلك عمال تجاريا يف منطقة تحسي األعمال التجارية ) Business Improvement District (BIDيف ميتل أفينيو بروكلي Myrtle Avenue
ً
ى
ى
التال لمساعدتنا عىل البقاء عىل اتصال.
الت نقدمها مجاناُ .ي ى
رج ملء النموذج ي
 ،Brooklynسوف تتلق الخدمات والمساعدة ي
ُ
الييد
معلومات االتصال :سوف نستخدم هذه المعلومات لمشاركة معلومات مهمة أو لالتصال بك يف حالة الطوارئ .سوف يضاف ى
ى
ى
ون لتجار منطقة ميتل  ،Myrtleوسوف يجعلك هذا عىل اتصال بالتجار اآلخرين يف منطقة
ون إل قائمة ى
الييد اإللكي ي
اإللكي ي
تحسي األعمال التجارية BID
اسم صاحب العمل التجاري ________________________________________________________________
اسم العمل التجاري ___________________________ عنوان العمل التجاري __________________________
ى
ون _________________________
رقم هاتف العمل التجاري _______________________ عنوان بريدك اإللكي ي
رقم الهاتف المحمول _____________________________________________________________________
معلومات التأجي :هذه المعلومات رسية للغاية ولن تتم مشاركتها مع اآلخرين .نحن نستخدم هذه البيانات للمساعدة عىل معرفة
متوسط اإليجار التجاري يف ميتل أفينيو  Myrtle Avenueومساعدة أصحاب العقارات وأصحاب األعمال التجارية عند توقيع أو
تجديد عقد اإليجار.
تاري خ بدء اإليجار _____________________________ تاري خ انتهاء اإليجار ___________________________
إجمال المساحة بالقدم _________________________
اإليجار الشهري ______________________________
ي
معدل زيادة اإليجار السنوية (بالدوالر أو بالنسبة المئوية) _______________________________________________
أي قسم من ضيبة العقار (بالدوالر أو بالنسبة المئوية) تدفعه؟ ___________________________________________
أي قسم من تقييم منطقة تحسي األعمال التجارية )( (BIDبالدوالر أو بالنسبة المئوية) تدفعه؟ ______________________
ً
االجتماع
عي وسائل التواصل
وسائل التواصل
االجتماع :سوف نضغط عىل عالمة "اتبع" أو "أضف صديقا" عىل حساباتك ى
ي
ي
لعملك التجاري وسوف نروج عروضك للعمالء المحليي.
اسم فيسبوك__________________________________________________________________________ :
اسم المستخدم عىل إنستغرام________________________________________________________________ :
اسم المستخدم عىل ى
تويي___________________________________________________________________ :
رج إعادة هذا النموذج إل:
ُي ى
Chad Purkey
chad@myrtleavenue.org
الهاتف (718) 230-1689 :التحويلة6 :
الفاكس718-230-3674 :
472 Myrtle Avenue, 2nd Fl

ن
تحسي األعمال التجارية ) (BIDن يف ميتل أفينيو Myrtle Avenue
دليل موارد منطقة
كيف يمكننا أن نساعدك؟
ً
ن
تحسي األعمال التجارية ) (BIDمحليا ،نحن موجودون لجعل ميتل أفينيو  Myrtle Avenueوجهة مرحبة وجذابة للعمالء
بصفتنا منطقة
ولمساعدة األعمال التجارية المحلية.
ى
الت نقدمها للعمال التجارية عىل طول ميتل أفينيو  Myrtle Avenueبي فالتبوش أفينيو Flatbush
توفر هذه الحزمة نظرة عامة عىل الخدمات ي
ى
لك
الت تحصلها المدينة من ما ي
 Avenueوكالسون أفنيو  .Classon Avenueيتم دفع مقابل العديد من هذه الخدمات عن طريق تقييم ضيبة األمالك ،و ي
العقارات المحليي بهدف إعادة االستثمار هنا يف منطقتنا التجارية.

حدود منطقة تحسي األعمال التجارية ) (BIDيف ميتل أفينيو Myrtle Avenue
لمحة عن الخدمات
نقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والموارد للعمال التجارية عىل طول ميتل أفينيو  ،Myrtle Avenueوتشمل:
المبادرات المجتمعية
التسويق
 مبادرات ميتل أفينيو  Myrtle Aveللمسنيعي
 اإلدراج يف كتب دليل التسوق وتناول الطعام المطبوعة و ىى
مجان لتدريب وتنمية الشباب ()YEMP
 برنامجاإلنينت
ي
ى
 ىوتويي برامج المنح
االجتماع (فيسبوك
اليوي ج من خالل وسائل التواصل
ي
 منح مالئمة لتحسي واجهة العمل التجاري والكاميات األمنيةوإنستغرام وما إل ذلك)
ورخص مقاىه الرصيف
 رسوم مخفضة عىل الفتات الشارع الوصول إل فرص تسويقية موسمية إضافية أو خاصةعىل مدار السنة
إدارة الساحات العامة
مساعدة األعمال التجارية
 نظافة تكميلية (كنس الرصيف وتفري غ صناديق القمامة) مساعدة قانونية مجانية صيانة ميتل أفينيو بالزا  Myrtle Avenue Plazaوإعداد معرفة وكاالت المدينةى
الفعاليات
عي اإلنينت
 منصة توظيف ى قائمة ى إزالة الغر ىافيت
Myrtle
تل
مي
ف
التجارية
ع
لمشاري
با
إلكيونية
ي
ي
 زراعة أشجار يف الشارع ورعاية األشجار بيانات التأجي التجارية المحلية أضواء وزينة الشوارع يف العطالت -تركيب وصيانة أثاث الشوارع

منطقة تحسي األعمال التجارية ) (BIDيف ميتل أفينيو Myrtle Avenue
hello@myrtleavenue.org | (718) 230-1689 | 472 Myrtle Avenue, 2nd Floor, Brooklyn, NY

موارد مهمة
خدمات المدينة والحكومة
مدينة نيويورك لحلول األعمال
NYC Business Solutions
(347) 296-8021
مركز بروكلي لحلول األعمال
Brooklyn Business Solution Center
9 Bond Street, 5th Floor
Brooklyn, NY 11201
ن
فريق تشي ع األعمال يف مدينة نيويورك
NYC Business Acceleration Team
(212) 618-8810
110 William Street, 2nd Floor
New York, NY 10038

ن ن
المبان يف مدينة نيويورك
إدارة
ي
ن
بروكلي
مكتب مقاطعة
NYC Dept of Buildings
Brooklyn Borough Office
(718) 802-3635
210 Joralemon Street, 8th Floor
ً
ً
مساء ى
مساء ،تستضيف إدارة
وحت الساعة 7
كل يوم ثالثاء ،من الساعة 4
المبان ليلة عمل ألصحاب األعمال التجارية للمقابلة الشخصية مع
ي
المبان.
إدارة
موظق
ي
ي
موظفو رشاكة ميتل أفنيو بر ن
وكلي
Myrtle Avenue Brooklyn Partnership Staff
)(BID + MARP
:
رقم هاتف منطقة تحسي األعمال التجارية )(718) 230-1689 (BID
 ،Meredith Phillips Almeidaالمدير التنفيذي ،تحويلة  6أو
meredith@myrtleavenue.org
 ،Chad Purkeyنائب المدير ،التخطيط وخدمات منطقة تحسي
األعمال التجارية )(BID
تحويلة  1أو chad@myrtleavenue.org
 ،Jennifer Stokesنائب المدير ،ر
واليامج
الرساكات ى
تحويلة  3أو jennifer@myrtleavenue.org
 ،Shaquana Boykinمدير برنامج المجتمعات الصحية ،تحويلة  5أو
shaquana@myrtleavenue.org

سالمة الجوار
ً
اإلبالغ عن الجريمة عند وقوعها مهم جدا .عند
عدم اإلبالغ عن الجريمة ،ال تعرف ر
الشطة أين
ن
تخصص مواردها .ساعد يف الحفاظ عىل أمان ميتل
أفينيو  Myrtle Avenueعن طريق اإلبالغ عن
الجريمة.

911
عندما ترى ارتكاب جريمة أو إذا كانت لديك حالة
طوارئ ،فاتصل بالرقم .911

أمثلة شائعة لحاالت االتصال بالرقم :911
 ررسب الكحوليات يف الساحات العامة الرسقة العنف استالم فاتورة مزيفة احتيال الرسامي (عندما ينجح أو ال) تجارة المواد غي رالمرسوعة
311
إذا كان هناك مصدر إزعاج تريد اإلبالغ عنه أو تحتاج
لتقديم شكوى ليست ذات صلة بجريمة ،فاتصل
بالرقم .311

الدائرة الثامنة والثمانون 88th Precinct
للتحدث إل ر
الرسطة المحلية حول موضوع غي
طاريء ،اتصل بالدائرة الثامنة والثمانون عىل الرقم
 .(718) 636-6511أو اتصل بموظف تنسيق
ً
المنطقة (( )NCOاعتبارا من أكتوبر :)2017

التجار بي كلينتون  Clintonوكالسون ،Classon
االتصال ب:
الضابط (917) 861-9381 ،O’Neill
الضابط (917) 684-1641 ،Perez-Coyle

التجار بي كلينتون  Clintonوبرنس ، Prince
االتصال ب:
الضابط (917) 561-4699 ،John
الضابط (929) 375-9890 ،Lewis
المجتمع للدائرة الثامنة
يستضيف المجلس
ً ي
ً
والثمانون اجتماعا مجتمعيا يوم الثالثاء الثالث من كل
ً
مساء.
شهر الساعة 7
اتصل بالرقم  (718) 636-6511لتأكيد موقع
االجتماع.

كيف يمكننا أن نساعدك؟

جهة االتصال
Chad Purkey
نائب المدير ،التخطيط وخدمات
منطقة تحسي األعمال التجارية )(BID
 (718) 230-1689تحويلة 1
chad@myrtleavenue.org

دليل التسوق والمطاعم
ً
ً
تجاريا ف ميتل أفينيو  ،Myrtle Avenueأنت مدرج ف دليل التسوق والمطاعم السنوي .يجري توزي ع ر
أكي من  20000نسخة يف
بصفتك تمتلك عمال
ي
ي
ى
الت
جميع أنحاء ي
الح كل عام ،مما يوفر وسيلة سهلة للمقيمي والزائرين إليجاد عملك التجاري .عىل مدار العام نشارك يف عدد من الجهود التسويقية ي
تستهدف مستهلكي أو فعاليات معينة (عىل سبيل المثال ،دليل هدايا العطالت ،وعروض العودة إل المدرسة ،وما إل ذلك).
اليوي ج عي ر
ر
اإلنينت
ًر
ً
ً
وحوال  10000متابع عىل الشبكات االجتماعية ( @MyrtleAveBklynعىل
لدينا حاليا  25000زائرا سنويا يتصفحون www.myrtleavenue.org
ي
ً
ً
ى
وتويي وإنستغرام) .نعزز باستمرار المنتجات والعروض والفعاليات من  175عمال تجاريا ضمن نطاق منطقة تحسي األعمال التجارية ) (BIDيف
فيسبوك
ميتل أفينيو .Myrtle Avenue
ُ ّ
حدث موقعك الشخص وصفحاتك عىل مواقع التواصل االجتماع .فهذا ُي ّ
سهل علينا التواصل ى
ر
واليوي ج لك وبالطبع لتسهيل
نشء وت
ي
ي
ي
نوص بشدة بأن ت ي
ُ
لعملك التجاري .إذا كنت ترغب ف المساعدة ف إنشاء تواجدك عي ى
اإلنينت ،في ىج إخبارنا بذلك .نحن هنا للمساعدة.
عمالئك
إيجاد
ى
ي
ي
خصومات الالفتات اإلعالنية
ً
عي ميتل أفينيو  Myrtle Avenueفرصا إعالنية سنوية .اتصل بمنطقة تحسي األعمال التجارية
توفر الفتات الشوارع المثبتة عىل عواميد إضاءة الشوارع ى
) (BIDللتعرف عىل األسعار المخفضة الخاصة المتاحة لتجار ميتل .Myrtle
ن
الرسامي
التواصل مع
عىل مدار العام هناك العديد من الفرص للتواصل مع الفعاليات الفنية المحلية أو الفناني لعرض العمل أو استضافة فعالية داخل عملك التجاري .توفر هذه
واليامج فرصة لجذب عمالء جدد وتسويق نفسك للسكان المحليي.
الفعاليات ى
الفعاليات الخاصة السنوية
ُ
رج اإلطالع عىل طلبات المشاركة اإلضافية يف الفرص التسويقية عىل مدار السنة.
باإلضافة إل العطالت الشائعة ،ي ى
ميتل أفينيو  Myrtle Avenueالمالئم للمسن ن
ي
ً
ى
الييدي 11205؟ بما أنه تحدد يف اآلونة األخية أن منطقتنا مالئمة
وأكي يقيمون يف الرمز ً ى
هل تعلم أن هناك  6000من المسني يياوح أعمارهم  62عاما ى
مليمون بجعل ميتل أفينيو  Myrtle Avenueسهل التنقل ر
للمسني ،نحن ى
وأكي جذبا للمسني ،مع المناسبات والفعاليات المناسبة للمسني .إذا كنت
ُ
ترغب يف تقديم خصم للمسني أو استضافة فعالية ،في ىج االتصال بنا.

كيف يمكننا أن نساعدك؟

جهة االتصال
Jennifer Stokes
نائب المدير ،ر
واليامج
الرساكات ى
 (718) 230-1689تحويلة 3
jennifer@myrtleavenue.org
معرفة الوكاالت الحكومية
نحن نساعد تجار منطقة تحسي األعمال التجارية ) (BIDيف ميتل أفينيو  Myrtle Avenueعىل معرفة وكاالت المدينة وغيها من الوكاالت الحكومية بما
يف ذلك التواصل مع إدارة خدمات األعمال التجارية الصغية يف مدينة نيويورك  ،NYC Department of Small Business Servicesوكتابة خطابات
دعم إل هيئة ر
المجتمع  ،Community Board 2 2واإلحالة إل فريق
المرسوبات الكحولية يف والية نيويورك  NYS Liquor Authorityوالمجلس
ي
ترسي ع األعمال التجارية  ،Business Acceleration Teamوهذا يمكن أن يساعد عىل التنسيق بي وكاالت المدينة ويوفر الوقت للعمال التجارية
ى
الت تسع لالنفتاح.
الجديدة ي
المساعدة القانونية المجانية
ى
بروكي للمحاماة  ،Goodwin Procter law firmيمكن للمكتب تقديم مساعدة قانونية للمرة األول للتجار
من خالل ررساكة مع مكتب غودوين
المتواجدين داخل نطاق منطقة تحسي األعمال التجارية ) (BIDيف ميتل أفينيو  .Myrtle Avenueيجب عىل التجار تقديم طلب للبدء يف هذه العملية.

برامج المنح
جهة االتصال
Chad Purkey
مدير برنامج مبادرة الساحات العامة
 (718) 230-1689تحويلة 1
chad@myrtleavenue.org
ُ
رج مالحظة أن تمويل المنح محدود ومتاح عىل أساس أولوية التقديم كل عام.
ي ر
ن
تحسي واجهات األعمال التجارية
ُ
الينامج للمساعدة يف تركيب الفتات
يتوفر عدد محدود من المنح المطابقة لمساعدة األعمال التجارية يف تحسي واجهاتها .يف معظم األحيان يستخدم هذا ى
جديدة .يختلف مقدار التمويل ،ويتوقف هذا عىل نطاق العمل وحيازة العمل التجاري .اتصل بمكتب منطقة تحسي األعمال التجارية ) (BIDلطلب التقديم
عىل منحة.
الكاميات األمنية
لزيادة السالمة يف ميتل أفينيو  ،Myrtle Avenueتتوفر منح مطابقة بنسبة  ،٪50تصل إل  1000دوالر ،لمساعدة التجار عىل تركيب كاميات أمنية عىل
واجهة األعمال التجارية.
رخصة مقىه الرصيف
تتوفر منح مطابقة لمساعدة المطاعم عىل إنشاء مقاه مرخصة عىل الرصيف .المنح المطابقة بنسبة  ،٪50وتصل إل  1000دوالر ،يمكنها أن تساعد يف
التكاليف المرتبطة بالحصول عىل رخصة مقىه الرصيف من المدينة.

كيف يمكننا أن نساعدك؟
الساحات العامة
جهة االتصال
Chad Purkey
مدير برنامج مبادرة الساحات العامة
 (718) 230-1689تحويلة 1
chad@myrtleavenue.org
النظافة ومزروعات الشوارع
نتعاقد مع صندوق دو  The Doe Fundلخدمات النظافة والصيانة التكميلية يف منطقة تحسي األعمال التجارية ) (BIDيف ميتل أفينيو Myrtle
ً
 .Avenueهذا الفريق من العمال الذين يرتدون زيا أزرق يجمع القمامة وأكياس المهمالت سبعة أيام يف األسبوع .نتعهد بأعمال أخرى للتجميل مثل زراعة
ً
ً ى
ى
والت يبلغ عددها
افيت ووضع سالل المهمالت .نضع أيضا ونعمل عىل صيانة صدادات ومقاعد األشجار المصممة خصيصا ي
الزهور وري األشجار وإزالة الغر ي
ر
أكي من  90يف ميتل أفينيو .Myrtle Avenue
بالزا ميرتل أفنيو MYRTLE AVENUE PLAZA
بالزا ميتل أفنيو  MYRTLE AVENUE PLAZAالجديدة واحة للمشاة بمساحة  25000قدم مرب ع ف ميتل أفينيو  Myrtleبي هول ى
سييت Hall Street
ي
ى
لحال سوف يتم استبداله ب  42شجرة ونبتة وأنواع مختلفة
وإيمرسون بليس  Emerson Placeيف كلينتون هيل  .Clinton Hillجزء من الطريق
األسفلت ا ي
ي
ى
ونيمجها بالموسيق العادية والرقص وغيها من
من المقاعد الثابتة والمتنقلة وأماكن للفعاليات وغيها من وسائل الراحة .سوف نحافظ عىل منطقة البالزا ى
الفعاليات ،ر
وننشء مساحة عامة جديدة تجذب الناس إل ميتل أفينيو .Myrtle Avenue
ي

المبادرات المجتمعية
جهة االتصال
Jennifer Stokes
نائب المدير ،ر
واليامج
الرساكات ى
 (718) 230-1689تحويلة 3
jennifer@myrtleavenue.org
برنامج تدريب وتنمية الشباب )YOUTH ENTREPRENEURSHIP & MENTORING PROGRAM (YEMP
يربط برنامج تدريب وتنمية الشباب ) YOUTH ENTREPRENEURSHIP & MENTORING PROGRAM (YEMPالمراهقي المحليي بالفرص المتاحة
يف المنطقة المجاورة من خالل تعريفهم عىل ريادة األعمال والعمالة الصيفية مع أصحاب األعمال التجارية المحلية يف ميتل أفينيو .Myrtle Avenue
يحصل الطالب عىل اإلرشاد من أصحاب األعمال التجارية يف أماكن انتسابهم وتدفع منطقة تحسي األعمال التجارية ) (BIDمكافآت الطالب.
الينامج يف عام  ،2006شارك ما يقرب من  200طالب من سن  18-14سنة.
منذ بدء ى

