دايتون في مرحبًا
مركز اإلبداع بأوھايو
تشتھر دايتون باإلخوة رايت و أول ماكينة لتسجيل المدفوعات النقدية ,ولكن يعتبر مجتمعنا اليوم وطنًا لتكنولوجيا الطيران و الصناعات
الحديثة و الموارد الطبيعية الوفيرة و التراث الثقافي الغني و مستوى معيشي ينافس أي مدينة في البالد.
يكرس مكتب التنمية اإلقتصادية بمدينة دايتون جھوده لمساعدة مشروعك على اإلزدھار في أوھايو ،بغض النظر عن المجال التي يلھمك
لتحقيق أحالمك .ندعوك إلستكشاف صفحتنا الجديدة و اإلتصال بنا لمعرفة كيف يمكن لفريقنا مساعدة شركتك على النمو.
ن

مكتب التنمية اإلقتصادية بمدينة دايتون متواجد لمساعدة مشروعك على النجاح .ھل تفكر في اإلنتقال الى دايتون؟ سوف نساعدك على جعل
عملية إنتقالك سلسة من البداية الى النھاية .إذا كنت تعمل حاليًا في دايتون ،فعندنا برامج
وخدمات تساعدك على النمو .إتصل بأحد أعضاء فريقنا لمعرفة كيف يمكننا مساعدة شركتك اليوم!

العنوان اإللكتروني

تليفون

الفريق اإلداري

EDInfo@daytonohio.gov

(937) 333-3600

Shelley Dickstein,
Assistant City Manager

EDInfo@daytonohio.gov

(937) 333-3634

Timothy S. Downs,
Deputy Director

Karen.Lachey@daytonohio.gov

(937) 333-3634

Karen Lachey,
Executive Secretary

Jill.Bramini@daytonohio.gov

(937) 333-3828

Jill Bramini,
Budget Technician

العنوان اإللكتروني

الھاتف

فريق التطوير

Mary.Faulkner@daytonohio.gov

(937) 333-3817

Mary Faulkner

Lila.Ivanovska@daytonohio.gov

(937) 333-3624

Lila Ivanovska

Rebecca.Jantonio@daytonohio.gov

(937) 333-3689

Rebecca Jantonio

Keith.Klein@daytonohio.gov

(937) 333-3812

Keith Klein

Christopher.Lipson@daytonohio.gov

(937) 333-3820

Christopher Lipson

Veronica.Morris@daytonohio.gov

(937) 333-3912

Veronica Morris

Amy.Walbridge@daytonohio.gov

(937) 333-3813

Amy Walbridge

الخدمات و البرامج صفحة

مرحبًا في دايتون،
حيث تزدھر المشاريع
يتخذ مكتب التنمية اإلقتصادية إسلوب فعال لجذب المشاريع إلى دايتون و اإلحتفاظ بھا ھُنا .تقديم البرامج و الخدمات المساعدة لك ٍل من
المشاريع الكبيرة و الصغيرة يساعد جميع الشركات على النمو و اإلزدھار.
نحن نقدم البرامج و الخدمات التالية لمجتمع أصحاب المشاريع في دايتون:

المساعدة على إختيار الموقع لكال من المشاريع الجديدة و المشاريع التي ترغب بالتوسع
المساعدة في الحصول على التصاريح و عملية مراجعة الخطط
التنسيق مع الشركاء الماليين للوصول الى وسائل تمويل مادي فعالة
اإلحالة الى شركاء و ھيئات محلية تقدم خدمات مجانية أو منخفضة التكلفة
خلق مواقع جاھزة للعمل من خالل براون فيلد إلعادة اإلنشاء – مثل تك-تاون
المساعدة في مجاالت التطوير العقاري و التجميع في الموقع
ضم العقارات التجارية لتحسين خدمات المدينة
 ....و أكثر من ذلك!

عالقات = نتائج
من خالل تطوير العالقات التجارية طويلة المدى ،نخلق الفرص بإستمرار لتحقيق التنمية اإلقتصادية .في  ،2011تقابل فريقنا مع ما يقرب
من  300مشروع لتقييم إحتياجاتھم للنمو .نتج عن ھذه اإلجتماعات أن ساعدت مدينة دايتون على:

اإلحتفاظ بما يقرب على  1300وظيفة
خلق أكثر من  300وظيفة جديدة
تأمين  15مليون دوالر لتمويل مشاريع غير محلية

.باألفراد االتصال كيفية عن معلومات على للحصول للتواصل معنا ،اتصل ب  (303)333-3634أو إنقر ھنا

