
  2021أبريل/ نيسان  16إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة   – تحديث موارد األعمال 

( بمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى EWDDمن الُمقّرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة ) 

التي ستتضمن إشارات  مؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم.

صفحة موارد مؤسسات األعمال والعمالة للمعلومات عن جميع برامج الدعم المتاحة، يرجى زيارة  فحسب إلى الموارد المتاحة.

 .اإللكترونية

 

إن كنت تعاني من أعراض أو خالطت أحد األشخاص المؤكد إصابتهم  .إتاحة اللقاحاتال تزل الفحوصات مهمة حتى بعد 

مواقع  و مواقع التحليل بالمجتمع(، يرجى زيارة الصفحة اإللكترونية لمقاطعة أالميدا للتعرف على 19-بفيروس كورونا )كوفيد

  .التحليل المتنقلة

 

من المحتمل أن تظل المقاطعة في   .إطار عمل االقتصاد اآلمن بالواليةفي  في المستوى البرتقالي ال تزال مقاطعة أالميدا

الي لبضعة أسابيع إضافية؛ حيث إن عدد الحاالت في اليوم تتجاوز الحد الالزم لالنتقال إلى المستوى التالي المستوى البرتق

  األصفر، األقل تقييدًا.

 

 لمساعدتنا في التقدم، يرجى االستمرار في اتباع األسس الخمسة للبقاء بأمان: 

 ارتد القناع،  •

 اغسل يديك، •

 حافظ على مسافة من اآلخرين،  •

 انتظر قبل أن ترى أحباءك، •

 عندما يحين دورك، توجه للتلقيح. •

 

 

  شاركنا آراءك بشأن التعافي االقتصادي لمدينة أوكالند 

نعمل بشكل استباقي على إعداد خطة التعافي االقتصادي لمساعدة مؤسسات األعمال الصغيرة على إعادة االفتتاح واالزدهار  

 (. 19-في الوقت الذي تتجاوز فيه مدينة أوكالند جائحة فيروس كورونا )كوفيد

 

للتأكد من  امة، وتقييم وتأييد األفراد مثلك.للنجاح، يجب إعداد استراتيجيات وخطط التنمية االقتصادية من خالل المساهمات الع

استكمال وصول صوت أصحاب المصلحة الرئيسين بالمجتمع وكجزء من هذا الجهد، نطالبك بتقديم تقييم صريح من خالل 

  .استبيان موجز

 

د تجميع تقييمات المجتمع، سنصدر تقريًرا بشأن المعلومات المستمدة ونعلن عن خطة التعافي االقتصادي النهائية في صيف  بع

2021 . 

 

 

  إرشادات الوالية للفعاليات والعروض الحية في األماكن الداخلية

بما في ذلك التجمعات، والفعاليات أو االجتماعات  -أبريل/ نيسان، يسمح بأنشطة إضافية  15اعتباًرا من الخميس الموافق 

في المستوى   الخاصة )مثل حفالت االستقبال أو المؤتمرات(، والفعاليات والعروض الحية داخل القاعات التي تتم جلوًسا.

 البرتقالي، يسمح بما يلي:

 شخًصا 50حتى  التجمعات الخارجية   •

 فردًا 25% أو حتى 25ولكن يسمح بها مع تعديالت بسعة  ال ينصح بشدة بالتجمعات الداخلية  •

التي من قبيل حفالت االستقبال أو المؤتمرات، بحضور حتى  الفعاليات أو االجتماعات الخاصة في األماكن الخارجية  •

 في حالة خضوع جميع الحضور لالختبار أو تقديم إثبات للتلقيح الكامل(  300شخص )ترتفع السعة إلى  100

التي من قبيل حفالت االستقبال أو المؤتمرات، بحضور حتى   الفعاليات أو االجتماعات الخاصة في األماكن الداخلية  •

 شخًصا فقط في حالة خضوع جميع الحضور لالختبار أو تقديم إثبات بالتلقيح الكامل  150

https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/testing.page?#المجتمع
https://covid-19.acgov.org/testing.page?#الفعاليات
https://covid-19.acgov.org/testing.page?#الفعاليات
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/press-release-2021.03.30.pdf
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_recovery_survey__april_2021
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_recovery_survey__april_2021
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR21-109.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR21-109.aspx


بحيث تعتمد حدود السعة على حجم المكان وعمل تعديالت تتضمن   الفعاليات أو العروض الحية في األماكن الداخلية   •

اء التذاكر بشكل مسبق، وخضوع الموظفين الختبار أسبوعي، وتخصيص أماكن محددة لتناول  التباعد الفعلي، وشر

 األطعمة واحتساء المشروبات، واقتصار الحضور على الزوار من داخل الوالية.

o  في  35شخص، وتزيد السعة إلى  200% أو 15تقتصر السعة على  شخص:  1500األماكن بسعة حتى %

 حالة خضوع جميع الحضور لالختبار أو تقديم إثبات للتلقيح الكامل. 

o  35شخص، وتزيد السعة إلى  2,000% أو  10تقتصر السعة على  شخص فأكثر: 1501األماكن بسعة  %

 في حالة خضوع جميع الحضور لالختبار أو تقديم إثبات للتلقيح الكامل.

 

يهات إضافية لمؤسسات األعمال بشأن األفراد الذين خضعوا لالختبار وتلقوا التلقيح يوفر ملحق إلطار عمل االقتصاد اآلمن توج 

  الكامل.

يجوز أن يحضر الزوار من خارج الوالية الذين تلقوا التلقيح الكامل األنشطة أو الفعاليات التي تقتصر على الزوار من  •

  داخل الوالية.

 ضمن أية حدود لسعة اإلشغال. ال تحتسب العمالة التي حصلت على التلقيح الكامل  •

ال تسري حوافز  أو كانت نتيجة فحصهم سلبية.  كامالا توجد حوافز للسعة خاصة بأماكن محددة تلقى حضورها تلقيًحا  •

  السعة إن تضمن المكان أي حضور لم يقدموا إثبات يظهر نتيجة اختبار سلبية أو تلقيهم التلقيح الكامل.

لمزيد من التفاصيل بشأن حوافز السعة، وتوجيهات أماكن   إطار عمل االقتصاد اآلمن من  9و 8يرجى مراجعة الصفحتين 

  المقاعد ووسائل التلقيح المقبولة.

 

مع جمهور يجلس   إرشادات محدثة للفعاليات الحية في األماكن الداخلية، والفعاليات الترفيهية وعروض األداء قدمت الوالية

 بالكامل. 

 

 

 اإليقاف المؤقت لفترة تقديم طلبات المنح لمشغلي األماكن االتحادية

مليار دوالر أمريكي في صورة منح  15 ( SVOGبرنامج منح مشغلي المرافق المغلقة ) من المزمع أن تبدأ المنحة التي تقدم

ولألسف، حتى  أبريل/ نيسان. 8تقدم لمشغلي المرافق المغلقة من المؤسسات الربحية وغير الربحية، في قبول الطلبات يوم 

أبريل/ نيسان عندما تم إرسال هذه النسخة للترجمة، ظلت منصة برنامج المنحة مغلقة نظًرا لمشكالت   14األربعاء الموافق 

  .يمكن لمقدمي الطلبات االستمرار في تسجيل حساب جديدومع ذلك،  قنية.ت

 

 ، وتتضمن:2020فبراير/ شباط  29يجب على الكيانات المؤهلة أن تكون قيد التشغيل في 

 مشغلي أو مروجي مرافق الحفالت •

 المنتجين المسرحيين  •

 مشغلي مؤسسات الفنون المسرحية المباشرة  •

 مشغلي المتاحف ذات الصلة، وحدائق الحيوان، وحدائق األسماك الذين يستوفون معايير محددة  •

 مشغلي مسارح الصور المتحركة •

 وكالء المواهب  •

 

من الممكن االستفادة من المنح في مصروفات محددة، مثل دفعات الرواتب، واإليجار والرهن، ومصروفات المرافق، وشراء  

جلسة   شاهد   أية أسئلة؟  هل لديكمعدات الوقاية الشخصية للعاملين، ودفعات الدين، ومصروفات األعمال الالزمة وغير ذلك. 

 SVOGrant@sba.gov أو أرسل بريدًا إلكترونيًا على األسئلة الشائعة أو راجع  ،المعلومات المسجلة

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Dimmer-Framework-September_2020.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-live-performances-indoor--en.pdf
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/shuttered-venue-operators-grant
https://www.svograntportal.sba.gov/s/
mailto:جلسة%20المعلومات%20المسجلة
https://www.youtube.com/watch?v=PdfQGb6z-gg
https://www.sba.gov/document/support-shuttered-venue-operators-grants-faq
mailto:SVOGrant@sba.gov


 مصادر إلعادة االفتتاح 

للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد لدعم   موارد تخطيط المدينة إلعادة فتح أنشطة األعمالتفضل بزيارة موقع ويب 

إعادة الفتح، بما في ذلك: 

•

•

•

•

•

• 

 

• 

الملصقات الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة للسماح بالدخول والخاصة بإدارة الصحة العامة بمقاطعة أالمیدا  
بعدة لغات  توجیھات الفحص في المق اطعة ألرباب العمل 

بعدة لغات    توجیھات التقییم الذاتي للعاملین 
 الفتات دلیل إعادة االفتتاح بواسطة غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضریة، باالشتراك مع أوكالندیش  

" والمجلس االستشاري للتعافي االقتصادي، بأربع لغات.     Oaklandish"
نموذج اإلبالغ عن حاالت فیروس كورونا )كوفید-19( في بیئة العمل وتفاصیل االتصال بإدارة الصحة العامة 

بمقاطعة أالمیدا
المعلومات الخاصة بتخطیط التطعیم بمقاطعة أالمید ا

 

 الدعم المستمر لمؤسسات األعمال 

يمكن مراجعة قائمة بالموارد المحدثة، بما في ذلك المعلومات الخاصة بامتيازات العاملين والمنح وخدمات دعم األعمال 

الصفحة اإللكترونية لموارد مؤسسات األعمال والقوى العاملة الصغيرة، والمؤسسات غير الربحية والمقاولين المستقلين، من 

. ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر معلومات جديدة، ولذلك يُرجى زيارة هذه الصفحة من حين بمدينة أوكالند؛

 آلخر. 

ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة 

فيما يلي أمثلة لورش العمل والندوات اإللكترونية المزمع عقدها. تعرف على القوائم اإلضافية وراجع أحدث اإلضافات على  

and-nonprofits-businesses-for-.oaklandca.gov/resources/webinarshttps://www-الموقع اإللكتروني: 

contractors-independent

 (19-داألسئلة واألجوبة المباشرة الخاصة بالتحديثات األسبوعية الخاصة بفيروس كورونا )كوفي

صباًحا  10:30األربعاء، 

مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

دون مقابل

ورشة عمل لرواد األعمال من أصول إسبانية 12سلسلة من 

9 p.m. –Cada martes hasta el 20 de Abril, 6 

 غرفة التجارة الالتينية بمنطقة أوكالند الحضرية

Sin Costo Alguno

الشرقي الخليج – العملية وإدارة  فهم – المستجد كورونا  فيروس جائحة ظل في األعمال مؤسسات إفتتاح إعادة

 مساء 3 – 2 نيسان، أبريل/ 19 ن،اإلثني

 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

 مجانًا 

19-COVID durante nuevos otros consiguendo y clientes Cultivando

a.m. 11:00 –10:00 Abril, de 20 Martes,

 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  وأني مركز

https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://app.smartsheet.com/b/form/9cfb6b1f2b644405b4c5b919204596a5
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/outreach/mask-required-for-entry-poster-all-languages-2020.07.22.pdf
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://chambermaster.blob.core.windows.net/userfiles/UserFiles/chambers/1392/CMS/Aly/English.pdf
https://veoci.com/veoci/p/form/c4phekhj29yh#tab=entryForm
https://veoci.com/veoci/p/form/c4phekhj29yh#tab=entryForm
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
https://norcalsbdc.zoom.us/webinar/register/WN_YUtgVTDnTSapf_APEr-26A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zO-JzohjRDyotKpd4MQSPQ
https://www.eventbrite.com/e/covid19-business-reopening-understanding-and-managing-the-process-east-bay-tickets-144101528551
https://www.eventbrite.com/e/cultivando-clientes-y-consiguendo-otros-nuevos-durante-covid-19-tickets-144104892613


  مجانًا 

 

Descripción gene -El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP)  

p.m. 1 – Noon Abril, de 20 Martes, 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  يوأن مركز

  مجانًا 

 

 كيف تبيع عبر فيسبوك، وإنستغرام، وإرشادات أخرى التجارة االجتماعية:

 مساء 1:30 –أبريل/ نيسان، الظهر  21األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

 إعادة افتتاح الفعاليات الحية دار البلدية في أوكالند:

  مساء  6 – 4:30أبريل/ نيسان،  21األربعاء، 

 " بالخليج الشرقي Venue Coalitionمؤسسة فينيو كواليشن "

  مجانًا

 

 قصص النجاة ونظرة إلى المستقبل  خليج:المطاعم بمنطقة ال

 صباًحا 10أبريل/ نيسان،  22الخميس، 

 مجموعة أخبار منطقة الخليج 

 مجانًا

 

  ( PPP) الجديد الرواتب حماية برنامج

  مساء  1 – الظهر نيسان، أبريل/ 22 الخميس،

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

 

 تحقيق نتائج التسويق الموجهة بالطريقة السهلة  إعادة االفتتاح؟

 مساء  1 –أبريل/ نيسان، الظهر  22الخميس، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

 المشهد القانوني الجديد في اقتصاد الجائحة

  مساء  1 –أبريل/ نيسان، الظهر  22الخميس، 

 تحالف التنمية المجتمعية

 مجانًا

 

Español -Programa de protección de pago  

16:00 Hora –jueves, 22 abril, 2021, 15:00  

  سيتي بنك

 مجانًا

 

 دليل أعمال الرعاية الشخصية  (:19-فيروس كورونا )كوفيد

 مساءً   5 – 3أبريل/ نيسان،  22الخميس، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

https://www.eventbrite.com/e/el-nuevo-programa-de-proteccion-de-cheques-de-pago-ppp-descripcion-gene-tickets-142789646677
https://www.norcalsbdc.org/events/social-commerce-how-sell-fb-instagram-other-tips
https://www.norcalsbdc.org/events/social-commerce-how-sell-fb-instagram-other-tips
https://www.norcalsbdc.org/events/social-commerce-how-sell-fb-instagram-other-tips
https://www.norcalsbdc.org/events/social-commerce-how-sell-fb-instagram-other-tips
https://www.oaklandca.gov/events/oakland-town-hall-re-opening-live-events
https://www.oaklandca.gov/events/oakland-town-hall-re-opening-live-events
https://www.oaklandca.gov/events/oakland-town-hall-re-opening-live-events
https://www.oaklandca.gov/events/oakland-town-hall-re-opening-live-events
https://bayareanewsgroup.zoom.us/webinar/register/5416172054709/WN_CAl7LDwjTDi1e9mSz0Tz_g
https://bayareanewsgroup.zoom.us/webinar/register/5416172054709/WN_CAl7LDwjTDi1e9mSz0Tz_g
https://bayareanewsgroup.zoom.us/webinar/register/5416172054709/WN_CAl7LDwjTDi1e9mSz0Tz_g
https://bayareanewsgroup.zoom.us/webinar/register/5416172054709/WN_CAl7LDwjTDi1e9mSz0Tz_g
https://bayareanewsgroup.zoom.us/webinar/register/5416172054709/WN_CAl7LDwjTDi1e9mSz0Tz_g
https://bayareanewsgroup.zoom.us/webinar/register/5416172054709/WN_CAl7LDwjTDi1e9mSz0Tz_g
https://www.eventbrite.com/e/the-new-payroll-protection-program-ppp-overview-tickets-143205681047
https://www.norcalsbdc.org/events/re-opening-create-results-oriented-marketing-easy-way
https://www.norcalsbdc.org/events/re-opening-create-results-oriented-marketing-easy-way
https://www.norcalsbdc.org/events/re-opening-create-results-oriented-marketing-easy-way
https://www.norcalsbdc.org/events/re-opening-create-results-oriented-marketing-easy-way
https://www.eventbrite.com/e/ama-the-new-legal-landscape-in-the-pandemic-economy-tickets-148668636895
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=3029313&sessionid=1&key=A5663D47BCCD44579C989123E77E2960&regTag=1184897&V2=false&sourcepage=register
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-personal-care-business-guidance
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-personal-care-business-guidance
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-personal-care-business-guidance
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-personal-care-business-guidance


 

  المستجد كورونا  فيروس جائحة ظل في جدد عمالء  وكسب بالعمالء االحتفاظ

 الظهر  – صباًحا  11 نيسان، أبريل/ 26 اإلثنين،

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

 

  ( PPP) الجديد الرواتب حماية برنامج

 الظهر  – صباًحا  11 نيسان، أبريل/ 27 الثالثاء،

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

 

  البحث عن العمالء/ تسويق فكرتك

  مساء   12:30 – ص  8:30أبريل/ نيسان،  28األربعاء، 

 إيست باي سكور

 دوالًرا أمريكيًا 15

 

 المستجدات الخاصة بقروض التعافي من الكوارث

  الظهر –صباًحا  10:30أبريل/ نيسان،  28األربعاء، 

 ل كاليفورنيامركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شما 

 مجانًا

 

 التمويل الجماعي  (:19-فيروس كورونا )كوفيد

  مساء  3 – 1أبريل/ نيسان،  28األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

   

Descripción gene -El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP)  

a.m. 11:00 – 10 Abril, de 29 Jueves, 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

 

 فن الترويج الذاتي  فنانون في مهمة:

 مساء  12:30 –صباًحا  11أبريل/ نيسان،  29الخميس، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

 بيع / شراء مؤسسة أعمال صغيرة (: 19-فيروس كورونا )كوفيد

  مساءً   5 – 3أبريل/ نيسان،  29الخميس، 

 ( بمقاطعة أالميداBDCSمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

 تتمحور المطاعم حول نموذج العمل والتوصيل الجديد 

 مساء   4:30 – 2:30مايو/ أيار،  5األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

https://www.eventbrite.com/e/keeping-customers-winning-new-ones-during-covid-19-tickets-144101847505
https://www.eventbrite.com/e/the-new-payroll-protection-program-ppp-overview-tickets-143205681047
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?llr=xdwxhscab&oeidk=a07ehkrste7f2ad7d1b
https://www.norcalsbdc.org/events/norcal-sbdc-finance-center-presents-disaster-relief-loan-updates-caseforce-6
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-crowdfunding-0
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-crowdfunding-0
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-crowdfunding-0
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-crowdfunding-0
https://www.eventbrite.com/e/el-nuevo-programa-de-proteccion-de-cheques-de-pago-ppp-descripcion-gene-tickets-142789646677
https://www.norcalsbdc.org/events/artists-action-art-self-promotion
https://www.norcalsbdc.org/events/artists-action-art-self-promotion
https://www.norcalsbdc.org/events/artists-action-art-self-promotion
https://www.norcalsbdc.org/events/artists-action-art-self-promotion
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-buying-selling-small-business
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-buying-selling-small-business
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-buying-selling-small-business
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-buying-selling-small-business
https://www.norcalsbdc.org/events/restaurants-pivoting-new-go-and-delivery-model


 كيف تنفذ أعمالك بشكل افتراضي 

 مساء  5 –  3مايو/ أيار،  18الثالثاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

https://www.acsbdc.org/events/how-make-your-business-virtual-1

