تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  2أبريل /نيسان 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 .للمعلومات عن جميع برامج الدعم المتاحة ،يرجى زيارة صفحة موارد مؤسسات األعمال
والعمالة اإللكترونية.
ال تزل الفحوصات مهمة حتى بعد إتاحة اللقاحات .إن كنت تعاني من أعراض أو خالطت أحد األشخاص المؤكد إصابتهم
بفيروس كورونا (كوفيد ،) 19-يرجى زيارة الصفحة اإللكترونية لمقاطعة أالميدا للتعرف على مواقع التحليل بالمجتمع ومواقع
التحليل المتنقلة.
مقاطعة أالميدا تنتقل إلى المستوى البرتقالي
يوم األربعاء الموافق  31مارس /آذار ،تنتقل مقاطعة أالميدا إلى المستوى البرتقالي في إطار العمل الخاص بإعادة االفتتاح من
برنامج عمل االقتصاد اآلمن بالوالية .يسمح هذا التحرك بما يلي:
• يسمح للحانات ،التي ال تقدم وجبات ،بالعمل في األماكن الخارجية فقط
• يمكن إعادة افتتاح مساحات العمل المكتبية لمؤسسات األعمال غير الضرورية مع إجراء تعديالت ،ومع ذلك ،ما
زال من المستحسن العمل عبر الهاتف.
• زيادة سعة أماكن العمل الداخلية إلى %50
• زيادة سعة متاجر التجزئة إلى %100
• من الممكن زيادة السعة الداخلية لصاالت الرياضة ،ومراكز اللياقة ،وقاعات الرقص واليوغا إلى %25
• يسمح بتشغيل محال النبيذ ،والجعة ،ومعامل التقطير ،التي ال تقدم أية وجبات ،في األماكن الداخلية بسعة  %25أو
حتى  100فرد
• يمكن افتتاح أنشطة صاالت البولينغ ،وتسلق الجدران ،واألنشطة األخرى الداخلية التي تراعي التباعد االجتماعي في
مراكز الترفيه العائلي والمالعب الداخلية بنسبة  %25من السعة.
للتعرف على قائمة األنشطة الكاملة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  covid19.ca.gov/safer-economy/وأدخل أالميدا
في حقل البحث.
ينبغي على الحانات الي تستعين بالممرات الجانبية المجاورة ،أو ساحات االنتظار ،أو الحارات المرورية المجاورة في توفير
مقاعد خارجية أن تطلع على مبادرة الشوارع المرنة الخاصة بالمدينة .تم التنازل عن جميع الرسوم والسماح باستخدام مؤسسات
األعمال للممرات العامة ،بما في ذلك الممرات الجانبية ،وساحات االنتظار ،وكذا اإلغالق الكلي أو الجزئي للشارع بالكامل.
تستفيد مؤسسات األعمال التي تمد عملياتها إلى ساحات االنتظار الخاصة والمناطق الخارجية الخاصة األخرى من إجراءات
التصريح الميسرة الواردة على الموقع اإللكتروني .oaklandca.gov/flexstreets
اعتبارا من  1أبريل /نيسان ،يسمح بحضور الجمهور /المشجعين للفعاليات الرياضية الخارجية والحفالت المباشرة بسعة
ً
 %33فقط ومن خالل الحجز المسبق فقط .يقتصر الحضور على المشاهدين من داخل الوالية ويجب على الضيوف إثبات أن
مقاعدهم المحجوزة مخصصة ألسرة واحدة فقط .اطلع على التوجيهات لمزيد من التفاصيل .يسمح ببدء تشغيل مدن المالهي
بنسبة  %25من السعة فقط.
تظل األنشطة التالية مقيدة في المستوى البرتقالي وال تسمح الوالية بتنفيذها:
• الحفالت الموسيقية في األماكن الداخلية
• المهرجانات
• المالهي الليلية
• العروض المسرحية المباشرة

يجب على مؤسسات األعمال واألنشطة التي يسمح بافتتاحها في المستوى البرتقالي للوالية أن تواصل االمتثال لتوجيهات
الوالية بشأن القطاع التي ينتمي إليها النشاط  https://covid19.ca.gov/industry-guidance/ .:يمكن االطالع على
مصادر بيئة العمل اإلضافية على الموقع اإللكتروني  https://covid-19.acgov.org/recoveryوتتاح المصادر الخاصة
بالعاملين في مقاطعة أالميدا على الموقع اإللكتروني .https://covid-19.acgov.org/worker-resources
يجب أن تظل مقاطعة أالميدا في المستوى البرتقالي لمدة ثالثة أسابيع على األقل قبل االنتقال إلى المستوى التالي ،األقل تقييدًا.
تمديد الموعد النهائي لقروض برنامج حماية الرواتب
تم تمديد الموعد النهائي قروض برنامج حماية الرواتب للتقديم حتى  31مايو /أيار .2021 ،توفر قروض برنامج حماية
الرواتب حافز مباشر لمؤسسات األعمال الصغيرة لالحتفاظ بالعمالة على كشف الرواتب .وبالنسبة ألغلب الجهات
المقترضة ،يبلغ أقصى مبلغ للقرض  2.5ضعف المتوسط الشهري لتكلفة الرواتب في  2019أو  2020بحد أقصى  2مليون
دوالر أمريكي .وبالنسبة للجهات المقترضة في قطاع خدمات اإلسكان وخدمات األطعمة ،يبلغ أقصى مبلغ للقرض 3.5
ضعف المتوسط الشهري لتكلفة الرواتب في  2019أو  2020بحد أقصى  2مليون دوالر أمريكي .تقضي إدارة المشروعات
التجارية الصغيرة األمريكية باإلعفاء من سداد القروض في حالة تلبية جميع معايير استبقاء الموظفين ،وتمت االستفادة من األموال
في أوجه االستحقاق.
أعلن الرئيس بايدن عن تغييرات إضافية بالبرنامج لجعل الوصول إلى قروض برنامج حماية الرواتب أكثر عدالة وإتاحة لكل
من المؤسسات ذات الملكية الفردية ،والمقاولين المستقلين ،وأصحاب األعمال الحرة؛ ومالك مؤسسات األعمال الصغيرة
ممن سبق إدانتهم بجرائم خالف االحتيال أو التقصير في سداد الديون الطالبية؛ و مالك مؤسسات األعمال الصغيرة من
غير المواطنين الذين يقيمون بصورة مشروعة في الواليات المتحدة من خالل تحديد إمكانية استخدامهم رقم تعريف الممول
الضريبي الفردي ( )ITINفي التقديم ببرنامج حماية الرواتب.
اسأل شريكك المصرفي عما إن كان سيشارك في برنامج حماية الرواتب .في حالة عدم مشاركتهم ،عندئذ يمكن االتصال
بالجهة المقرضة باستخدام أداة مطابقة الجهات المقرضة الخاصة بإدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية أو قائمة
الجهات المقرضة المحلية المشاركة .إن احتجت إلى المساعدة في تقديم الطلبات ،ابحث عن عروض دعم المؤسسات غير
الربحية المحلية على صفحتنا اإللكترونية.
إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية تزيد من الحد األقصى للقروض المخصصة للكوارث
اعتبارا من األسبوع الذي يبدأ في  6أبريل /نيسان ،2021 ،من المقرر أن تزيد إدارة المشروعات التجارية الصغيرة
ً
األمريكية من حد القروض المخصصة لبرنامج قروض األضرار االقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد )EIDL( )19-من
شهرا من األضرار
ستة أشهر من األضرار االقتصادية مع الحد األقصى لمبلغ القروض  150,000دوالر أمريكي إلى 24
ً
االقتصادية مع الحد األقصى لمبلغ القرض  500,000دوالر أمريكي .هل قدمت بالفعل في برنامج قروض األضرار االقتصادية
جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد)19-؟ من المقرر أن تتواصل إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية مباشرة عبر
البريد اإللكتروني وتوفر المزيد من التفاصيل بشأن كيفية طلب زيادة مبلغ القرض قبيل موعد التنفيذ في  6أبريل /نيسان .سيتم
النظر تلقائيًا في أية طلبات جديدة للحصول على قرض وأية قروض قيد التنفيذ عند تنفيذ حدود القروض الجديدة للقروض التي
شهرا من األضرار االقتصادية بقيمة تصل إلى  500,000دوالر أمريكي.
تغطي 24
ً
يستند هذا اإلعفاء الجديد على اإلعالن السابق الخاص بتمديد فترات التأجيل لجميع قروض الكوارث ،بما في ذلك برنامج قروض
األضرار االقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد ،)19-حتى  2022كي يتاح المزيد من الوقت لتعافي مؤسسات
األعمال .بهدف تحويل جميع دفعات برنامج قروض األضرار االقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد)19-إلى
 ،2022ستسعى إدارة المشروعات التجارية الص غيرة األمريكية إلى تمديد تاريخ استحقاق الدفعة األولى لقروض الكوارث
شهرا من تاريخ اإلشعار بجميع القروض المقدمة في العام
شهرا من تاريخ اإلشعار و18
المسددة في  2020لمدة 24
ً
ً
الميالدي .2021

تمديد التعليق التجاري
يمتثل قرار تعليق اإلخالء التجاري بمدينة أوكالند مع األوامر التنفيذية التي أصدرها الحاكم نيوسوم .يقضي أمره الجديد بتعليق
إجراءات إخالء المستأجرين التجاريين المتضررين بجائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-حتى  30يونيو /حزيران .2021
يرجى زيارة قسم تعليق اإلخالء من صفحة موارد مؤسسات األعمال الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد )19-بالمدينة للتعرف
على معلومات وموارد إضافية ،بما في ذلك روابط إلى المنتديات اإللكترونية بشأن مفاوضات اإليجارات بأربع لغات تقدمها
لجنة المحامين للحقوق المدنية بمنطقة خليج سان فرانسيسكو.
يفتح الباب أمام المنحة االتحادية لمشغلي األماكن في  8أبريل /نيسان
تتضمن المنحة برنامج منح مشغلي المرافق المغلقة ( 15 )SVOGمليار دوالر أمريكي في صورة منح تقدم لمشغلي المرافق
المغلقة من المؤسسات الربحية وغير الربحية ،تحت إشراف مكتب مساعدة الكوارث التابع إلدارة المشروعات التجارية
الصغيرة األمريكية .أعلنت إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية عن بدء قبول الطلبات يوم الخميس الموافق  8أبريل/
نيسان.
يجب على الكيانات المؤهلة أن تكون قيد التشغيل في  29فبراير /شباط  ،2020وتتضمن:
• 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 أن يؤهل مقدمو الطلبات المستحقون إلى منح تصل قيمتها إلى  10ماليين دوالر أمريكي مع تخصيص  2مليار دوالر
أمريكي لمقدمي الطلبات من مؤسسات األعمال التي تضم حتى  50موظفًا بدوام كامل .كما يمكن للكيانات التي تتقدم لقروض
برنامج حماية الرواتب بعد  27ديسمبر /كانون أول  2020أن تتقدم كذلك لقروض برنامج منح مشغلي المرافق المغلقة ،مع
خفض منع مشغلي المرافق المغلقة بحسب قيمة مبلغ قرض برنامج حماية الرواتب.
من الممكن االستفادة من المنح في مصروفات محددة ،مثل دفعات الرواتب ،واإليجار والرهن ،ومصروفات المرافق ،وشراء
معدات الوقاية الشخصية للعاملين ،ودفعات الدين ،ومصروفات األعمال الالزمة وغير ذلك .هل لديكأية أسئلة؟ شاهد جلسة
المعلومات المسجلة أو أرسل رسالة إلكترونية إلى البريد اإللكتروني SVOGrant@sba.gov
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:
• نموذج إشعار صاحب العمل بالتطعيم في مقاطعة أالميدا
• الملصقات الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة للسماح بالدخول والخاصة بإدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميدا
• توجيهات الفحص في المقاطعة ألرباب العمل بعدة لغات
• توجيهات التقييم الذاتي للعاملين بعدة لغات
• الفتات دليل إعادة االفتتاح بواسطة غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية ،باالشتراك مع أوكالنديش
" " Oaklandishوالمجلس االستشاري للتعافي االقتصادي ،بأربع لغات.

•
•

نموذج اإلبالغ عن حاالت فيروس كورونا (كوفيد )19-في بيئة العمل وتفاصيل االتصال بإدارة الصحة العامة بمقاطعة
أالميدا
المعلومات الخاصة بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميدا

الدعم المستمر لمؤسسات األعمال
يمكن مراجعة قائمة بالموارد المحدثة ،بما في ذلك المعلومات الخاصة بامتيازات العاملين والمنح وخدمات دعم األعمال
الصغيرة ،والمؤسسات غير الربحية والمقاولين المستقلين ،من الصفحة اإللكترونية لموارد مؤسسات األعمال والقوى العاملة بمدينة
أوكالند؛ .عل ًما بأن الموقع يخضع للتحديث دوريًا إلتاحة المزيد من المعلومات ،لذلك يرجى مراجعة الموقع باستمرار.
• استكمال استبيان بيانات تأثير جائحة فيروس كورونا على أنشطة األعمال ،إذ إنه مسار المدينة ال ُمخصص لطلب المساعدة
المباشرة ألنشطة األعمال.
• يُرجى مراجعة استبياننا الموجز الخاص بإعادة تشغيل األعمال والتعافي لمساعدة المدينة على قياس تأثيرات جائحة
فيروس كورونا (كوفيد )19-على أنشطة أعمالك والموارد الالزمة لمساعدتك.

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
األسئلة واألجوبة المباشرة الخاصة بالتحديثات األسبوعية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد)19-

األربعاء 10:30 ،صبا ًحا
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
دون مقابل
المنتدى التفاعلي لبرنامج حماية الرواتب 2021 0-2

Cada lunes y miércoles, 6 – 9 p.m.
غرفة التجارة لذوي األصول اإلسبانية في كاليفورنيا
Sin Costo Alguno
سلسلة من  12ورشة عمل لرواد األعمال من أصول إسبانية

Cada martes hasta el 20 de Abril, 6 – 9 p.m.
غرفة التجارة الالتينية بمنطقة أوكالند الحضرية
Sin Costo Alguno
مناقشات تقنية :إيجاد التنوع في التقنية

الثالثاء الموافق  6أبريل /نيسان 11:30 – 10 ،صبا ًحا
تطوير القوة العاملة بمدينة أوكالند ،غرفة أوكالند التجارية ،مكتب التنمية االقتصادية وتطوير القوة العاملة ومؤسسة بتوايز
اندستريز ""Bitwise Industries
مجانًا
معدل استبقاء الموظفين

الثالثاء الموافق  6أبريل /نيسان 3 – 1:30 ،مساء
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا

منفذ المنتجات

الثالثاء 6 ،أبريل /نيسان 5 – 3:30 ،مساء
مختبر منفذ المنتجات
مجانًا
منح مشغلي المرافق المغلقة

األربعاء 7 ،أبريل /نيسان 10:30 ،صبا ًحا – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
فيروس كورونا (كوفيد :)19-نماذج سداد بديلة

األربعاء 7 ،أبريل /نيسان 3 – 1 ،مساء
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
نجاة األعمال في  :2021تعرف على سر إدارة األموال

الخميس 8 ،أبريل /نيسان 2 – 1 ،مسا ًء
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
برنامج حماية الرواتب

الخميس 8 ،أبريل /نيسان 4 – 3 ،مسا ًء
سيتي بنك
مجانًا
إنشاء بيئة للتواصل في عالم ما بعد فيروس كورونا (كوفيد)19-

الخميس 8 ،أبريل /نيسان 5 – 3 ،مسا ًء
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
نصائح وتوجيهات وسائل التواصل االجتماعي لمؤسسات األعمال في مجال األطعمة

اإلثنين 12 ،أبريل /نيسان 6:30 – 5 ،مساء
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
سلسلة تعافي مؤسسات األعمال :الدروس المستفادة لمؤسسات األعمال في أثناء جائحة فيروس كورونا

صباحا
الثالثاء 13 ،أبريل /نيسان10 – 9 ،
ً
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
المستجدات الخاصة بقروض التعافي من الكوارث

األربعاء 14 ،أبريل /نيسان 10:30 ،صبا ًحا – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا

القمة االقتصادية 2021

صباحا
الخميس  15أبريل /نيسان ،من 11 – 9
ً
غرفة أوكالند مترو
دوالرا أمريكيًا
دوالرا أمريكيًا – 75
50
ً
ً
المعرض المهني االفتراضي لألعمال والتقنية

الخميس 15 ،أبريل /نيسان 11 ،صبا ًحا –  2مساء
جامعة والية كاليفورنيا ،الخليج الشرقي
مجانًا
فيروس كورونا (كوفيد :)19-سلسلة الندوات اإللكترونية بخصوص تطوير المواقع اإللكترونية والتحسين  -الجزء الثالث

الخميس 15 ،أبريل /نيسان 3 – 1 ،مسا ًء
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
برنامج حماية الرواتب – الندوة اإللكترونية لإلعفاء من سداد القروض

الخميس 15 ،أبريل /نيسان 4 – 3 ،مسا ًء
سيتي بنك
مجانًا
التجارة االجتماعية :كيف تبيع عبر فيسبوك ،وانستغرام ،وإرشادات أخرى

األربعاء 21 ،أبريل /نيسان ،الظهر –  1:30مساء
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
Programa de protección de pago - Español
jueves, 22 abril, 2021, 15:00 – 16:00 Hora
سيتي بنك
مجانًا
فيروس كورونا (كوفيد :)19-دليل أعمال الرعاية الشخصية

الخميس 22 ،أبريل /نيسان 5 – 3 ،مسا ًء
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
المستجدات الخاصة بقروض التعافي من الكوارث

األربعاء 28 ،أبريل /نيسان 10:30 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
فيروس كورونا (كوفيد :)19-التمويل الجماعي

األربعاء 28 ،أبريل /نيسان 3 – 1 ،مساء
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
فنانون في مهمة :فن الترويج الذاتي

الخميس 29 ،أبريل /نيسان 11 ،صبا ًحا –  12:30مساء
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
فيروس كورونا (كوفيد :)19-بيع  /شراء مؤسسة أعمال صغيرة

الخميس 29 ،أبريل /نيسان 5 – 3 ،مساء
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
كيف تنفذ أعمالك بشكل افتراضي

الثالثاء 18 ،مايو /أيار 5 – 3 ،مساء
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا

