تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  24سبتمبر /أيلول 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 .بشأن المعلومات ذات الصلة 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  ،وفي
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
بشأن مسؤوليات مؤسسات األعمال ،بما في ذلك اشتراطات الالفتات.
ال تزال 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.

منح كومكاست رايز بقيمة  10آالف دوالر أمريكي لمؤسسات األعمال الصغيرة بمدينة أوكالند – االفتتاح في  1أكتوبر/
تشرين أول!
يوفر صندوق كومكاست رايز لالستثمار 100منحة بقيمة  10,000دوالر أمريكي لمساعدة مؤسسات األعمال الصغيرة
بمدينة أوكالند المملوكة للملونين على النمو بينما تجتاز الجائحة .تبدأ فترة تقديم الطلبات في  1أكتوبر /تشرين أول وتنتهي
في  14أكتوبر /تشرين أول .يجب أن تكون مؤسسات األعمال المؤهلة قيد التشغيل ألكثر من  3سنوات وتضم ما بين  1و25
موظفًا .تستضيف الغرف التجارية بمدينة أوكالند جلسات المعلومات في  1و 8أكتوبر /تشرين أول؛ ويمكنك االطالع على
روابط التسجيل في قوائم الندوات اإللكترونية الحقًا في الرسالة اإللكترونية الماثلة أو على الموقع اإللكتروني هنا.

منح الوالية لمؤسسات األعمال الصغيرة التي تتراوح قيمتها بين  5آالف و 25ألف دوالر أمريكي – قبول الطلبات حتى 30
سبتمبر /أيلول
حتى  30سبتمبر /أيلول ،ستقبل الجولة التاسعة من برنامج منح إغاثة مؤسسات األعمال الصغيرة بوالية كاليفورنيا جراء
جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-الطلبات الجديدة .تتراوح المنح بين  5,000و 25,000دوالر أمريكي استنادًا إلى
اإليرادات السنوية على النحو المحدد في أحدث إقراراتك الضريبية .من المقرر النظر في مقدمي الطلبات المدرجين ضمن
قائمة االنتظار من الجوالت السابقة في هذه الجولة وال يلزمهم إعادة التقديم .يرجى مراجعة قوائم الندوات اإللكترونية في
الرسالة اإللكترونية الماثلة وعلى الموقع اإللكتروني للتعرف على ورش العمل المستقبلية ومساعدتك في التقدم للمنح.

والية كاليفورنيا تدشن منصة متخصصة لمؤسسات األعمال الصغيرة
أعلن مكتب دعم مؤسسات األعمال الصغيرة بوالية كاليفورنيا ( ،)CalOSBAأحد فروع مكتب الحاكم المعني بالتنمية
االقتصادية ( ،)GO-Bizعن تدشين الموقع اإللكتروني  - calosba.ca.govوهو الموقع اإللكتروني الذي يربط بين
مجتمع مؤسسات األعمال الصغيرة بوالية كاليفورنيا مع الموارد المهمة من الوالية .يعد إبراز البرامج التي تساعد
مجموعات مؤسسات األعمال الصغيرة التي تفتقر إلى الخدمات من الناحية التاريخية بمثابة مكون مهم للموقع اإللكتروني
لمكتب دعم مؤسسات األعمال الصغيرة بوالية كاليفورنيا.

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 يوم اثنين وآخر صبا ًحا)
• إيتي فيرست أفينو (بين كل يوم ثالثاء وآخر مساء)
• سيزار إي تشافيز (بين كل يوم أربعاء وآخر مساء)
• غولدن غيت (بين كل يوم خميس وآخر صباحا)
ظهرا)
• إيستمونت (بين كل يوم جمعة وآخر
ً
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.
تستهدف عروض إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية " "SBAالدفعات المقدمة من قرض التعافي من الكوارث
االقتصادية " "EIDLبقيمة تصل إلى  15,000دوالر أمريكي.
إن كانت مؤسستك لألعمال أو المؤسسة غير الربحية في منطقة منخفضة الدخل ،قد 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 تحت 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 لديك 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 ،ستتواصل إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية معك
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.

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
• 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
الندوة اإللكترونية الخاصة بمنحة إعانة والية كاليفورنيا
اإلثنين 27 ،سبتمبر /أيلول 11 – 10 ،ص
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
التملك واالستثمار العقاري لمؤسسات ورواد األعمال الصغيرة
الثالثاء 28 ،سبتمبر /أيلول 10:30 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
!¿Pagaría por el Rescate de su Información Digital? ¡Proteja su negocio
Martes, 28 de septiembre, 1 – 2 p.m.
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
منح إعانة كاليفورنيا (اللغة الفيتنامية)
الثالثاء 28 ،سبتمبر /أيلول 3 – 2 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
داخل أوكالند :التحديثات الخاصة بقوة الواجب رفيعة المستوى للضرائب على الرخصة التجارية
الخميس 30 ،سبتمبر /أيلول 10 – 9 ،ص
غرفة أوكالند للتجارة
دوالرا أمريكيًا
15
ً

اإلدارة المالية ألعمالك
الخميس 30 ،سبتمبر /أيلول 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
منحة إعانة كاليفورنيا (لغة الماندرين)
الخميس 30 ،سبتمبر /أيلول 3 – 2 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
الوصول إلى رأس المال
الخميس 30 ،سبتمبر /أيلول 7 – 5:30 ،م
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
فعالية كابيتال كونيكشنز  13بمنطقة الخليج :تصور أنفسنا الجديدة
الجمعة 1 ،أكتوبر /تشرين أول 9 ،ص –  4م
تحالف تنمية المجتمع
دوالرا أمريكيًا
35
ً
الندوة اإللكترونية لدعم طلبات منح كومكاست رايز
الجمعة 1 ،أكتوبر /تشرين أول ،الظهر –  1م
غرف أوكالند
مجانًا
منتدى التنمية االقتصادية :التحديث الخاص بسياسة األراضي الصناعية
األربعاء 6 ،أكتوبر /تشرين أول 3:30 – 2 ،م
غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية
مجانًا
التسويق اإللكتروني
الخميس 7 ،أكتوبر /تشرين أول 3 – 1 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
مقر الخدمات القانونية االفتراضية
الخميس 7 ،أكتوبر /تشرين أول 6 – 4 ،م
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا
الندوة اإللكترونية لدعم طلبات منح كومكاست رايز
الجمعة 8 ،أكتوبر /تشرين أول ،الظهر –  1م
غرف أوكالند
مجانًا
تخطيط أعمالك

الخميس 14 ،أكتوبر /تشرين أول 10 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
الوصول العادل إلى الحصول على ائتمان مؤسسات األعمال الصغيرة
الخميس 14 ،أكتوبر /تشرين أول 10 ،ص –  1م
البنك االحتياطي االتحادي في سان فرانسيسكو
مجانًا
مقر الخدمات القانونية االفتراضية
الخميس 21 ،أكتوبر /تشرين أول 6 – 4 ،م
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا
داخل أوكالند :المستجدات في أوكالند مع العمدة ليبي شاف
الجمعة 29 ،أكتوبر /تشرين أول 10 – 9 ،ص
غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية
مجانًا
إرشادات الموارد البشرية بمقاطعة أالميدا
الثالثاء 2 ،نوفمبر /تشرين ثاني 3 – 1 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا

