تحديث موارد األعمال -إدارة تطوير مجالي االقتصاد والقوى العاملة  EWDDبتاريخ  16أغسطس 2021
هذه النشرة عبارة عن تحديث ترسله إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة ( )EWDDبمدينة أوكالند إلى مؤسسات
األعمال والمؤسسات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمؤسسات الشريكة التي تدعمهم .وتعد هذه المعلومات مجرد نقاط
بارزة للموارد المتاحة .للحصول على معلومات عن امتيازات العمالة ،والمنح ،والقروض ،وخدمات الدعم المتاحة يرجى
زيارة صفحة "موارد مؤسسات األعمال والعمالة" على اإلنترنت .ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر
معلومات جديدة ،ولذلك يُرجى زيارة هذه الصفحة من حين آلخر.
يتعين على جميع األفراد داخل مقاطعة أالميدا ارتداء الكمامات – بغض النظر عن تلقيهم التطعيم أم ال – عندما يكونوا في
أماكن العمل واألماكن العامة المغلقة ،مع تواجد استثناءات محدودة .توصي المقاطعة أيضًا بأن تعمل مؤسسات األعمال على
توفير الكمامات لألفراد الذين يدخلون إلى مؤسسة العمل .توفر األسئلة الشائعة الخاصة بالمقاطعة الستخدام الكمامات في
األماكن المغلقة و أماكن العمل إرشادات حول مسؤوليات مؤسسات األعمال ،بما في ذلك متطلبات توفير الالفتات.
ال يزال تلقي اللقاحات يعد أفضل عوامل الوقاية ضد فيروس كوفيد  ،19حيث تمنع حدوث معظم الحاالت التي تتطلب دخول
المستشفى والوفيات ذات الصلة .لقد نشرت مقاطعة أالميدا مجموعة أدوات صاحب العمل للتطعيم حتى يتسنى للشركات المهتمة
مساعدة موظفيها في الحصول على التطعيم.
تساعد منصة  Yelpمؤسسات األعمال في اإلعالن عن متطلبات التطعيم الخاصة بها
بالنسبة لألشخاص الذين لديهم تواجد على منصة  ،Yelpتساعد المنصة اآلن مؤسسات األعمال على اإلعالن عن بروتوكوالت
التطعيم الخاصة بها بسمتين مجانيتين جديدتين هما – "مطلوب إثبات التطعيم" و "تم تطعيم الكامل لجميع الموظفين" .سيتمكن
المستخدمون من استخدام هذه السمات لتصفية نتائج عمليات البحث التي يُجرونها .للمساعدة في حماية مؤسسات األعمال التي
قد تواجه رد فعل عنيف جراء سياسات التطعيم التي تفرضها ،تراقب المنصة بشكل استباقي صفحات مؤسسات األعمال على
 Yelpالتي تنشط هاتين السمتين .إلضافة السمة ،يُرجى تسجيل الدخول إلى حساب  Yelp for Businessواتباع الخطوات
التالية:
• يُرجى االنتقال إلى قسم " Business Informationمعلومات مؤسسات األعمال"
• ثم النقر فوق " Addإضافة" (أو " Editتحرير" إذا كان لديك محتوى موجود بالفعل هنا) بجوار
" Amenities and moreالميزات التيسيرية والمزيد"
• يرجي النقر بعد ذلك فوق "نعم" بجوار السمة التي ترغب في تشغيلها
• ومن ثم النقر فوق " Save Changesحفظ التغييرات"
وت ُنصح مؤسسات األعمال أيضًا أن تقوم بمراجعة القوائم األخرى على اإلنترنت (مثل  Googleو  Facebookو
 Instagramوما إلى ذلك) للتأكد أنها تعرض ساعات العمل الحالية .في بعض الحاالت ،ربما لم يتم تحديث قوائم مؤسسات
األعمال التي تم إغالقها مؤقتًا لتعرض ساعات العمل الحالية.
منح ألصحاب مؤسسات األعمال المؤهلين من ذوي الدخول المنخفضة
لقد تم عقد شراكة بين  Renaissance Entrepreneurship Centerو Alameda County-Oakland Community
دوالرا لعدد  60من أصحاب مؤسسات األعمال المؤهلين في
 Action Partnershipلتقديم منح إغاثة قيمة كل منها 1500
ً
أوكالند .يتم تقديم المنح على أساس أسبقية الحضور .للتأهل لتلك المنح ،يجب أن يكون لدى المتقدمين:
• مؤسسة عمل تدير نشاطها في أوكالند ،كاليفورنيا
• الرخصة التجارية لمدينة أوكالند لعام 2021
• البيانات المالية لمؤسسة العمل من  2019أو ( 2020اإلقرارات الضريبية ،وقسائم المدفوعات ،والبيانات المصرفية،
وتقارير نقاط البيع ،والضرائب ربع السنوية)
• دخل األسرة المنخفض إلى المتوسط في  2019أو  2020كما هو موضح بالرسم البياني في صفحة البرنامج على
اإلنترنت.

البوابة اإللكترونية لإلعفاء من سداد قرض برنامج حماية الراتب ()Paycheck Protection Program, PPP
قامت إدارة مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBAبإطالق بوابة تقديم إلكترونية مبسطة للسماح للمقترضين الحاصلين على
قروض من برنامج حماية الراتب تصل إلى  150.000دوالر للتقدم بطلب للحصول على إعفاء مباشرة من خالل إدارة
مؤسسات األعمال الصغيرة ( .)SBAيمكن للمقترض التقدم بطلب لإلعفاء من قرض برنامج حماية الراتب ( )PPPبمجرد
استخدام جميع مبالغ القرض التي يطلب المقترض اإلعفاء منها .يمكن للمقترضين التقدم بطلب لإلعفاء في أي وقت حتى تاريخ
استحقاق القرض.
يُرجى التأكد من معرفة إذا كان ال ُمقرض الخاص بك مشتر ًكا في اإلعفاء المباشر من خالل إدارة مؤسسات األعمال الصغيرة
( )SBAثم استخدام بوابة  SBAاإللكترونية للتقديم .تتطابق األسئلة الموجودة في البوابة اإللكترونية مع األسئلة المطروحة في
النموذج  .SBA 3508Sبعد التقديم ،يُرجى الحرص على متابعة طلب اإلعفاء الخاص بك.
إذا لم يكن ال ُمقرض الذي تتعامل معه مشار ًكا في البوابة اإللكترونية إلدارة مؤسسات األعمال الصغيرة ) ،(SBAفيجب عليك
التقدم بطلب اإلعفاء من خالل ذلك ال ُمقرض .يمكن لل ُمقرض أن يُعطيك إما نموذج  SBA 3508أو نموذج SBA 3508EZ
أو نموذج  SBA 3508Sأو ما يعادلهم من النماذج لديه .يمكن لل ُمقرض الذي تتعامل معه تقديم المزيد من اإلرشادات حول
كيفية تقديم الطلب ويمكنه المتابعة بطلب وثائق إضافية.
يمكن لل ُمقترضين الذين يحتاجون إلى مساعدة فيما يخص اإلعفاء المباشر االتصال بمركز اتصال اإلعفاءات التابع إلدارة
مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBAعلى الرقم  ،)877( 552-2692من االثنين إلى الجمعة ،من الساعة  5صبا ًحا حتى 5
مسا ًء .يمكن لمركز االتصال مساعدة المتقدمين لإلعفاء المباشر فقط؛ يجب على جميع المقترضين اآلخرين االتصال ب ُمقرض
برنامج حماية الراتب ( )PPPمباشرة.
مصادر إلعادة االفتتاح
تفضل بزيارة موقع ويب موارد التخطيط إلعادة فتح أنشطة األعمال للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد لدعم إعادة
الفتح ،بما في ذلك:
• احجز موعدًا ألخذ اللقاح (للمقيمين بمقاطعة أالميدا)
• المعلومات الخاصة بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميدا
• ما بعد إطار المخطط األساسي للوالية ()Beyond the Blueprint Framework
• توجيهات ارتداء الكمامة بالوالية واألسئلة الشائعة بخصوص أغطية الوجه
• التوجيهات الخاصة بأماكن العمل في المقاطعة
• أدوات التلقيح الخاصة بصاحب العمل
• مبادرة الشوارع المرنة في مدينة أوكالند
• مواقع االختبار المجتمعية بمقاطعة أالميدا
• مجموعة أدوات السالمة الصحية من كوفيد  19لعمال األغذية
• المنصة المشتركة لإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد  )19بالوالية
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

قروض الكوارث االقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد  :19هل هم مناسبين لك؟!
الثالثاء  17أغسطس/آب 10:30 – 9:30 ،صبا ًحا
AnewAmerica Women’s Business Center
مجانا
الحوار المجتمعي لمعالجة التشرد :تطوير استراتيجيات ناجحة
الثالثاء  17أغسطس/آب ،من الساعة  11 – 10صبا ًحا
غرفة أوكالند التجارية
مجانا
نظرة عامة عن اإلعفاء المباشر المقدم من برنامج حماية الراتب ،PPP -
الثالثاء  17أغسطس 10:30 ،صبا ًحا – الظهر
NorCal SBDC
مجانا
هل أنت في حاجة إلى موظفين؟! حلول عملية لهذا التحدي الذي تواجهه مؤسسات األعمال الصغيرة
األربعاء  18أغسطس/آب ،من  10:30حتى  11:30صبا ًحا
AnewAmerica Women’s Business Center
مجانا
كيفية اختيار منصة التجارة اإللكترونية الخاصة بك
األربعاء  18أغسطس/آب ،من الساعة  11صبا ًحا –  30 :12بعد الظهر
Shasta-Cascade SBDC
مجانا
تحقيق العدالة في إيست باي  :A Just East Bay -من االستجابة للتحول
ظهرا
الخميس 19 ،أعسطس/آب،
ً
East Bay Community Foundation
مجانا
التوظيف وتنمية األفراد كجزء من التعافي من فيروس كوفيد 19
الخميس 19 ،أغسطس/آب  10 – 9 ،صبا ًحا
Pacific Community Ventures
مجانا
أال يكلفك "عدم" امتالكك لموقع ويب أمواالً؟ يمكنك إنشاء موقع بنفسك! (الجزء )1
الخميس  19أغسطس/آب 3 –2 ،مسا ًء
AnewAmerica Women’s Business Center
مجانا
العيادة القانونية االفتراضية المقدمة من مشروع الخدمات القانونية لرواد األعمال Legal Services For Entrepreneurs -
)(LSE
الخميس  19أغسطس/آب 6 – 4 ،مسا ًء
Lawyers’ Committee for Civil Rights
مجانا

برنامج حماية الراتب :حان الوقت لتجهيز طلب اإلعفاء الخاص بك!
الجمعة  20أغسطس/آب ،من  1:30حتى  2:30بعد الظهر
AnewAmerica Women’s Business Center
مجانا
العودة إلى العمل :تحديث كوفيد 19
الثالثاء  24أغسطس/آب ،من الساعة  1حتى  3بعد الظهر
NorCal SBDC
مجانا
(en Español(Cómo financiar su negocio
الثالثاء  24أغسطس/آب ،من الساعة  6حتى  9مسا ًء
NorCal SBDC
مجانا
االحتياجات الواجب معرفتها للتأمين على مؤسسات األعمال الصغيرة
األربعاء 25 ،أغسطس/آب 11 – 9 ،صبا ًحا
East Bay SCORE
دوالرا
15
ً
تمويل مؤسسات األعمال الصغيرة 101
األربعاء 25 ،أغسطس/آب ،من  10:30صبا ًحا حتى الظهر
NorCal SBDC
مجانا
تسويق خدماتك في أوقات األزمات
األربعاء  25أغسطس/آب ،من الساعة  1حتى  3مسا ًء
Alameda County SBDC
مجانا
تعرف على األمن السيبراني "اآلن"!
هل يمكنك تحمل دفع فدية من أجل بياناتك اإللكترونية؟ ّ
األربعاء 25 ،أغسطس/آب ،من  1:30حتى  2:30مسا ًء
AnewAmerica Women’s Business Center
مجانا
هل أنت في حاجة إلى موظفين؟! حلول عملية لهذا التحدي الذي تواجهه مؤسسات األعمال الصغيرة
الخميس  26أغسطس/آب 2 –1 ،مسا ًء
AnewAmerica Women’s Business Center
مجانا
قروض الكوارث االقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد  :19هل هم مناسبين لك؟!
الخميس  26أغسطس/آب ،من  3:30حتى  4:30مسا ًء
AnewAmerica Women’s Business Center
مجانا

السيدات السود في مؤسسات األعمال :النمو والتأثير والمجتمع
الخميس 26 ،أغسطس/آب والجمعة 27 ،أغسطس/آب
CEO’s Making Waves
دوالرا
من  47إلى 197
ً
برنامج منحة اإلغاثة بوالية كاليفورنيا :كن على استعداد للجولة المفتوحة التالية!
اإلثنين  30أغسطس/آب ،من الساعة  3حتى  4مسا ًء
AnewAmerica Women’s Business Center
مجانا
برنامج منحة اإلغاثة بوالية كاليفورنيا :كن على استعداد للجولة المفتوحة التالية!
الثالثاء  31أغسطس/آب 10:30 ،ص –  11:30صبا ًحا
AnewAmerica Women’s Business Center
مجانا
تخطيط نشاط مؤسسة عملك
الخميس ،سبتمبر/أيلول من  10 ،9صبا ًحا إلى الظهر
NorCal SBDC
مجانا
القمة االفتراضية لألسبوع الوطني لمؤسسات األعمال الصغيرة 2021
االثنين 13 ،سبتمبر/أيلول  -األربعاء  15سبتمبر/أيلول 8 ،صبا ًحا  3 -مسا ًء
إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية ()SBA
مجانا
مقدمة في نشاط أعمال المطاعم للناطقين باللغة اإلسبانية
ظهرا
األربعاء 15 ،سبتمبر11 ،من صبا ًحا إلى 12:30
ً
Alameda County SBDC
مجانا
اإلستخدام العادل الئتمان مؤسسات األعمال الصغيرة
ظهرا
1
حتى
الخميس 14 ،أكتوبر/تشرين األول ،من  10صبا ًحا
ً
بنك االحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو Federal Reserve Bank of San Francisco -
مجانا

