تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  15أكتوبر /تشرين أول 2021
قرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة ( )EWDDبمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى
من ال ُم ّ
مؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم .التي ستتضمن إشارات
فحسب إلى الموارد المتاحة .بخصوص المعلومات المتعلقة بامتيازات العمالة والمنح ،والقروض وخدمات الدعم المتاحة،
يرجى زيارة صفحة موارد مؤسسات األعمال والعمالة اإللكترونية .ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر
معلومات جديدة ،ولذلك يُرجى زيارة هذه الصفحة من حين آلخر.
يجب على جميع األفراد في مقاطعة أالميدا ارتداء أقنعة الوجه – بغض النظر عن حالة التلقيح – في األماكن الداخلية ،في
أماكن العمل والمناطق العامة مع استثناءات محدودة .توصي المقاطعة كذلك أن تتيح مؤسسات األعمال أقنعة الوجه لألفراد
عند دخولهم المؤسسة .تقدم األسئلة الشائعة بالمقاطعة الخاصة بتغطية الوجه في األماكن الداخلية وفي أماكن العمل توجيهات
مؤخرا المعايير الخاصة بعدم ارتداء
بشأن مسؤوليات مؤسسات األعمال ،بما في ذلك اشتراطات الالفتات .أصدرت المقاطعة
ً
الكمامات في األماكن الداخلية في المستقبل في حالة تلبية اشتراطات محددة .يرجى العلم أن إنهاء التعليمات المحلية التي
تقضي بارتداء كمامات الوجه في األماكن الداخلية ال يمنع مؤسسات األعمال ،أو المنظمات غير الربحية ،أو الكنائس ،أو
الجهات األخرى التي تتضمن مساحات داخلية عامة من فرض اشتراطاتها الخاصة بتغطية الوجه.
لم تزل اللقاحات تمثل الحماية األفضل ضد فيروس كورونا (كوفيد ،)19-والحد من عدد حاالت دخول المستشفى والوفيات.
نشرت مقاطعة أالميدا إرشادات أصحاب األعمال الخاصة بالتلقيح لمؤسسات األعمال المهتمة بدعم موظفيها في الحصول
على التلقيح.
شاركت مقاطعة أالميدا التوصيات بشأن كيفية االحتفال بعيد القديسين ويوم الموتى بشكل آمن.

الموقع اإللكتروني لدعم مؤسسات األعمال الصغيرة بوالية كاليفورنيا والخطابات اإلخبارية
مؤخرا ،مكتب والية كاليفورنيا لدعم مؤسسات األعمال الصغيرة ( ،)CalOSBAالذي يتبع مكتب الحاكم للتنمية
دشن
ً
االقتصادية لمؤسسات األعمال  - )GO-Biz( ،calosba.ca.govموقعًا إلكترونيًا يربط مجتمع مؤسسات األعمال
الصغيرة بوالية كاليفورنيا والموارد الحساسة من الوالية .ومن الصفحة الرئيسية ،يمكن االشتراك في النشرة اإلخبارية
لمكتب والية كاليفورنيا لدعم مؤسسات األعمال الصغيرة لالطالع على مبادرات الوالية بشأن مؤسسات األعمال الصغيرة.

انقضت فترة الحماية ضد اإلخالء التجاري لعدم سداد اإليجار في  30سبتمبر /أيلول
تمتثل مراسيم مدينة أوكالند بشأن قرار تعليق اإلخالء التجاري المحلي مع أحدث أمر تنفيذي أصدره الحاكم ،الذي انقضى
أجله يوم الخميس الموافق  30سبتمبر /أيلول  2021انتهت في هذا التاريخ ،الحماية ضد منع اإلخالء التجاري لمؤسسات
األعمال الصغيرة والمنظمات غير الربحية بسبب عدم سداد اإليجار .ويمكن أن يستحق سداد اإليجار المتأخر بالكامل استنادًا
إلى خطة السداد أو االتفاق اآلخر الذي تم التفاوض بشأنه فيما بين المستأجر والمالك .يظل سريان تعليق اإلخالء السكني قائ ًما
حتى نهاية إعالن الطوارئ المحلي على النحو المعلن بواسطة مجلس مدينة أوكالند.
من خالل المنح المقدمة من مدينة أوكالند ،استمرت لجنة المحامين للحقوق المدنية بمنطقة خليج سان فرانسيسكو ()LCCR
في تقديم المساعدة بشأن التفاوض على اإليجارات التجارية لمالك مؤسسات األعمال الصغيرة.

•
•

•

تتاح تسجيالت الندوة اإللكترونية بشأن التفاوض في اإليجارات وشرائح العروض التقديمية بعدة لغات.
تقدم استشارات مجانية مباشرة بشأن اإليجارات التجارية من خالل خدمات لجنة المحامين للحقوق المدنية بمنطقة
خليج سان فرانسيسكو القانونية بخصوص برنامج رواد األعمال .يمكنك تقديم الطلب في:
https://lccrsf.org/get-assistance/legal-services-for-entrepreneurs/commercialtenant-legal-assistance/
من المقرر أن تستضيف لجنة المحامين للحقوق المدنية بمنطقة خليج سان فرانسيسكو الندوة اإللكترونية االفتراضية
"تعرف على حقوقك بشأن المستأجرين التجاريين" يوم  20أكتوبر /تشرين أول لمساعدة المالك الذين يواجهون
اإلخالء بمجرد انتهاء قرار تعليق اإلخالء .ومن المزمع كذلك عقد حلقة دراسية شخصية :بمجرد التأكيد ،سيتم
إضافة التفاصيل الخاصة بالحلقة الدراسية الشخصية إلى الصفحة اإللكترونية الخاصة بالندوات اإللكترونية بالمدينة.

يمكن للمستأجرين الذين يسعون إلى معلومات إضافية ودعم أكثر في الوقت الذي تنقضي فيه مدة قرار تعليق اإلخالء التجاري
زيارة الموقع اإللكترونيhttps://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19- :
business-and-worker-resources#eviction-moratorium
منصة اإلعفاء من سداد قروض برنامج حماية الرواتب
تذكر إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية مؤسسات األعمال الصغيرة أنها دشنت منصة مبسطة لتقديم الطلبات
تسمح للجهات المقترضة طبقًا لقروض برنامج حماية الرواتب بقيمة تصل إلى  150,000دوالر أمريكي لتقديم طلب إعفاء
مباشرة إلى إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية .تستطيع الجهة المقترضة تقديم طلب لإلعفاء من قروض برنامج
حماية الرواتب بمجرد استخدام عائدات القرض الذي طلبته الجهة المقترضة أن تطلب اإلعفاء حتى تاريخ استحقاق القرض.
يجب على الجهات المقترضة تقديم طلب اإلعفاء خالل  10أشهر من نهاية فترة التغطية وطبقًا لذلك يجب عليهم إنفاق
المبلغ ،وإال سيتم تحويل قروض برنامج حماية الرواتب تلقائيًا إلى قرض قياسي بفائدة .%1
يرجى المراجعة للتأكد من مشاركة الجهة المقرضة الخاصة بك في اإلعفاء المباشر من خالل إدارة المشروعات التجارية
الصغيرة األمريكية واستخدام منصة إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية في التقديم .وتطابق األسئلة في المنصة
تلك التي طرحت في نموذج إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية رقم  .3508Sبعد التقديم ،يرجى التأكد من
متابعة طلب اإلعفاء الخاص بك.
في حالة عدم مشاركة الجهة المقرضة الخاصة بك في منصة إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية ،يجب عليك
تقديم طلب اإلعفاء من خالل الجهة المقرضة التي تتبعها .ومن الممكن أن توفر الجهة المقرضة التي تتبعها إما نموذج إدارة
المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية رقم  ،3508أو رقم  ،3508EZأو رقم  3508Sأو نموذ ًجا مماثالً لدى الجهة
المقرضة .ومن الممكن للجهة المقرضة التي تتبعها تقديم توجيهات إضافية بشأن كيفية تقديم الطلب ومن الممكن المتابعة من
خالل طلب وثائق إضافية.
ويمكن للجهات المقترضة التي تحتاج إلى المساعدة في طلب اإلعفاء المباشر االتصال بمركز االتصاالت الخاصة باإلعفاء
الذي تخصصه إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية على الرقم  ،)877( 552-2692من اإلثنين إلى الجمعة ،من
الساعة  5ص وحتى  5م .ويمكن لمركز االتصاالت المساعدة فقط في طلبات اإلعفاء المباشر؛ ويجب على الجهات المقترضة
األخرى االتصال مباشرة بالجهة المقرضة التي يتبعونها والمعنية ببرنامج حماية الرواتب.
تستهدف عروض إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية ( )SBAالدفعات المقدمة من قرض التعافي من الكوارث
االقتصادية ( )EIDLبقيمة تصل إلى  15,000دوالر أمريكي.
إن كانت مؤسسة األعمال الخاصة بك أو المؤسسة غير الربحية في منطقة منخفضة الدخل ،فقد تكون مؤهالً لمنحة بقيمة
تصل إلى  15,000دوالر أمريكي في صورة دفعات مقدمة من قرض التعافي من الكوارث االقتصادية .هذه "الدفعات
المقدمة" تشبه المنح ،وال يلزم ردها .ال يلزم أن تكون مؤهالً لقرض أو تقبله الستالم الدفعات المقدمة .تؤهل أغلب مؤسسات
األعمال في أوكالند التي توجد على طريق  I-580بصفتها منطقة منخفضة الدخل.
 .1يمكن الحصول على دفعة مقدمة من منحة التعافي من الكوارث االقتصادية بقيمة تصل إلى  10,000دوالر أمريكي
إن فقدت مؤسسة األعمال أو المؤسسة غير الربحية الكائنة في منطقة منخفضة الدخل أكثر من  30بالمائة من
عائداتها ،وتضم  300موظف أو أقل.

 .2وتوفر كذلك دفعة مقدمة مستهدفة تكميلية أخرى بقيمة  5,000دوالر أمريكي إن فقدت مؤسسة األعمال أو المؤسسة
غير الربحية الخاصة بك الكائنة في منطقة منخفضة الدخل أكثر من  50بالمائة من عائداتها ،وتضم  10موظفين أو
أقل.
يمكن أن تجمع الدفعة المقدمة المستهدفة التكميلية بين منحة التعافي من الكوارث االقتصادية األصلية و /أو الدفعة المقدمة
المستهدفة من منحة التعافي من الكوارث االقتصادية بإجمالي يصل إلى  15,000دوالر أمريكي.
إن لم يسبق لك التقديم في منحة التعافي من الكوارث االقتصادية ،يمكنك التقديم اآلن!
إن سبق لك التقديم في منحة التعافي من الكوارث االقتصادية ،ستتصل إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية بك
وتبلغك بالتفاصيل .إن لم تصلك هذه الرسالة اإللكترونية ،يمكنك االتصال بمركز خدمة العمالء في حاالت الكوارث بإدارة
المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية على الرقم ( 1-800-659-2955الهاتف النصي )1-800-877-8339 :أو
على البريد اإللكتروني  TargetedAdvance@sba.govلطلب دعوة جديدة .تأكد من إدراج رقم إرسال طلبك.
في حين أنه يجب استكمال الطلبات باللغة اإلنجليزية ،توفر إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية وثائق بلغات
مختلفة لمساعدتك على فهم اشتراطات األهلية ،واستكمال الطلبات واإلجابة عن األسئلة الشائعة.
يوفر شركاء دعم مؤسسات األعمال مساعدة مستمرة في تقديم الطلبات.
الحصول على خدمات دعم مؤسسات األعمال في المكتبات المحيطة
سواء كنت تبدأ مؤسسة عمل جديدة أم تتوسع في مؤسستك أم تحتاج فقط إلى دعم مؤسسة األعمال ،طاقم العمل بالمدينة هنا
لمساعدتك .من خالل برنامج مركز مساعدة مؤسسات األعمال عن بعد ( )BACالتجريبي ،سيتاح طاقم العمل الخاص
بالتنمية االقتصادية وتطوير قوة العمل في أوكالند في لقاءات مجدولة لمدة  30دقيقة في خمس مكتبات مختلفة:
• ويست أوكالند (بين كل إثنين وآخر صباحا)
• إيتي فيرست أفينو (بين كل ثالثاء وآخر مساء)
• سيزار إي تشافيز (بين كل أربعاء وآخر مساء)
• غولدن غيت (بين كل خميس وآخر صبا ًحا)
ظهرا)
• إيستمونت (بين كل جمعة وأخرى
ً
هذه اللقاءات المجدولة بالحجز فقط .لتحديد لقاء مجدول ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
 .www.oaklandca.gov/RemoteBACللمساعدة في تحديد لقاء مجدول ،يرجى االتصال بالرقم 238-7398
( .)510إن لم تتمكن من تحديد لقاء مجدول بأحد مواقعنا القريبة ،امأل نموذج طلبنا اإللكتروني وسيتصل بك أحد أفراد طاقم
العمل أو يرسل إليك رسالة إلكترونية خالل يومي عمل.
مصادر إلعادة االفتتاح
تفضل بزيارة موقع ويب موارد تخطيط المدينة إلعادة فتح أنشطة األعمال للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد
لدعم إعادة الفتح ،بما في ذلك:
• تحديد موعد للتلقيح (للمقيمين في مقاطعة أالميدا)
• المعلومات الخاصة بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميدا
• الوالية تتجاوز إطار عمل االقتصاد اآلمن
• توجيهات الوالية الخاصة بالكمامات واألسئلة واألجوبة المتعلقة بأقنعة الوجه
• التوجيهات المؤقتة بخصوص التهوية ،والترشيح ،وجودة الهواء في البيئات الداخلية
• توجيهات بيئة العمل بالمقاطعة

•
•
•
•
•
•

إرشادات صاحب العمل الخاصة بالتلقيح
مبادرة الشوارع المرنة بمدينة أوكالند
مواقع االختبار المجتمعية بمقاطعة أالميدا
إرشادات السالمة الصحية من فيروس كورونا (كوفيد)19-للعاملين في مجال األطعمة
يلب " "Yelpتساعد مؤسسات األعمال في اإلعالن عن اشتراطات التلقيح
منصة الوالية المشتركة لإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد)19-

ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة
فيما يلي أمثلة لورش العمل والندوات اإللكترونية المزمع عقدها .تعرف على القوائم اإلضافية وراجع أحدث اإلضافات على
الموقع اإللكترونيhttps://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits- :
and-independent-contractors
أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني المال؟ أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! (الجزء األول)
اإلثنين 18 ،أكتوبر /تشرين أول 3 – 2 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
القمة االقتصادية الخاصة بالوصول إلى سوق وموارد رأس المال لمؤسسات األعمال الصغيرة
اإلثنين 18 ،أكتوبر /تشرين أول 3:30 – 2 ،م
بي جي آند إي ""PG&E
مجانًا
برنامج حماية الرواتب :موعد إعداد طلب اإلعفاء!
الثالثاء 19 ،أكتوبر /تشرين أول 10:30 – 9:30 ،ص
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
!¿Necesita empleados? ¡Soluciones para este desafío de pequeñas empresas
martes, 19 de octubre, 11 a.m. – Noon
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
Beneficios de Préstamos de Daños Económicos Ocasionados por Covid-19 - EIDL
martes, 19 de octubre, 2 – 3 p.m.
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
هل تحتاج إلى موظفين؟ حلول عملية لتحدي مؤسسة األعمال الصغيرة
األربعاء 20 ،أكتوبر /تشرين أول 3:30 – 2:30 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
اعرف حقوقك :اإلخالء التجاري للمستأجرين من مؤسسات األعمال الصغيرة
األربعاء 20 ،أكتوبر /تشرين أول 4 – 3 ،م
لجنة المحامين للحقوق المدنية

مجانًا
كيف تصل إلى األسواق اإللكترونية والشخصية لمؤسسة التجزئة الخاصة بك
األربعاء 20 ،أكتوبر /تشرين أول 8 – 5 ،م
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
بيع منتجاتك بالجملة
األربعاء 20 ،أكتوبر /تشرين أول 9 – 6 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
تمويل مؤسسة أعمالك
الخميس 21 ،أكتوبر /تشرين أول 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
!іYa es hora de solicitar el perdón de su préstamo PPP
Jueves, 21 de octubre, 11 a.m. – Noon
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
مأدبة الغذاء على هامش حفل جوائز األعمال السنوي
الخميس 21 ،أكتوبر /تشرين أول 11 ،ص –  1:30م
غرفة أوكالند لألمريكيين من أصل إفريقي
 100 – 50دوالر أمريكي
!¿Necesita empleados? ¡Soluciones para este desafío de pequeñas empresas
Jueves, 21 de octubre, 2 – 3 p.m.
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
برنامج حماية الرواتب موعد إعداد طلب اإلعفاء!
الخميس 21 ،أكتوبر /تشرين أول 4:30 – 3:30 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
مقر الخدمات القانونية االفتراضية
الخميس 21 ،أكتوبر /تشرين أول 6 – 4 ،م
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا
احتياجات التأمين الضرورية لمؤسسات األعمال الصغيرة
الجمعة 22 ،أكتوبر /تشرين أول 11 – 9 ،ص
إيست باي سكور
مجانًا

قمة التنوع العالمي واالستثمار
الجمعة 22 ،أكتوبر /تشرين أول 10 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
إدارة العمال عن بعد :إرشادات لمالك مؤسسة األعمال الصغيرة
الثالثاء 26 ،أكتوبر /تشرين أول 11 – 10 ،ص
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
رأس المال للتوسع المخصص لمؤسسات األعمال الربحية التي تجاوز عمرها عامين
الثالثاء 26 ،أكتوبر /تشرين أول 10:30 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
االستعانة بالتمويل التشاركي لتمويل االبتكارات الحديثة أو مؤسسات األعمال الصغيرة
األربعاء 27 ،أكتوبر /تشرين أول 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
إدارة العمال عن بعد :إرشادات لمالك مؤسسة األعمال الصغيرة
األربعاء 27 ،أكتوبر /تشرين أول 3 – 2 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
الندوة اإللكترونية حول اإلفالس
األربعاء 27 ،أكتوبر /تشرين أول 4 – 3 ،م
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا
االستعداد للعطالت
األربعاء 27 ،أكتوبر /تشرين أول 6:30 – 4:30 ،م
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
اإلدارة المالية لمؤسسة أعمالك
الخميس 28 ،أكتوبر /تشرين أول 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
قروض التعافي من الكوارث االقتصادية جراء فيروس كورونا (كوفيد :)19-هل هي مناسبة لك؟!
الخميس 28 ،أكتوبر /تشرين أول 11:30 – 10:30 ،ص
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا

خطط لتحقيق أرباح
الخميس 28 ،أكتوبر /تشرين أول 4 – 1 ،م
إيست باي سكور
دوالرا أمريكيًا
23
ً
داخل أوكالند :المستجدات في أوكالند مع العمدة ليبي شاف
الجمعة 29 ،أكتوبر /تشرين أول 10:30 – 9 ،ص
غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية
 15دوال ًرا أمريكيًا
نتائج وتقديم اقتراع نبض أوكالند
الثالثاء 2 ،نوفمبر /تشرين ثاني 10:30 – 9 ،ص
غرفة أوكالند مترو
دوالرا أمريكيًا
35 – 25
ً
إرشادات الموارد البشرية بمقاطعة أالميدا
الثالثاء 2 ،نوفمبر /تشرين أول 3 – 1 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
تسويق مؤسسة أعمالك
الثالثاء 4 ،نوفمبر /تشرين ثاني 11 ،ص –  12:20م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
التأثير الهائل لمؤسسات األعمال الصغيرة في 2021
عصرا
ظهرا حتى 8
الثالثاء 4 ،نوفمبر /تشرين ثاني ،من الساعة 7
ً
ً
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
العودة أقوى :تطوير ورش القيادة بواسطة النساء لصالح النساء
السبت 6 ،نوفمبر /تشرين ثاني 9 ،ص –  2م
مبادرة القيادة العالمية للنساء وكوميركا
مجانًا
كيفية إدارة وتوقع التدفقات النقدية لمؤسسات األعمال الصغيرة
الخميس 11 ،نوفمبر /تشرين ثاني ،الظهر –  2م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
مقر الخدمات القانونية االفتراضية
عصرا
ظهرا حتى 6
الثالثاء 11 ،نوفمبر /تشرين ثاني ،من الساعة 4
ً
ً
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا
Que es Recaudacion de fondos

الثالثاء 16 ،نوفمبر /تشرين ثاني 3 – 1 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا

