
 4242أبريل  42 ،إدارة التنمية االقتصادية وتنمية القوى العاملة –تحديث يتعلق بموارد األعمال 

إلى الشركات والمنظمات  بشكل دوريستقوم إدارة تطوير االقتصاد والقوى العاملة في مدينة أوكالند بإرسال تحديثات مهمة 

للحصول . على الموارد المتاحةفقط ء لضوا تسليط من أجل الداعمة لهمغير الربحية والمقاولين المستقلين والمنظمات الشريكة 

 .والعمال المشروعات بموارد الخاصة الويب صفحةعلى معلومات حول جميع برامج الدعم المتاحة، يرجى زيارة 

 برنامج حماية الرواتبمن أجل االستعداد للحصول على تمويل إضافي 
، (SBA) التجارية الصغيرة األمريكية المشروعاتدارة التابع إل (PPP) لبرنامج حماية الراتب لجولة ثانية من التمويل ااستعداد  

ا  (PPP) حماية الراتبيقدم برنامج  .لتقديم الطلبات اآلن لالستعدادأوكالند في التجارية الشركات  يتم تشجيع  يمكنقروض 

 بقاء الموففين على كشو  المرتاات أو إعادة توفي  الموففين بسرعةإلماليين دوالر  01إلى  اقيمتهتصل  ،اعنه التغاضي

أن ونحن نتوقع . ٪ من القرض لكشو  المرتاات57يجب استخدام  ،لتحقيق مثل هذا التغاضي .والحفاف على مستويات الرواتب

 .للطلبات نشجع على التقديم المبكر ، لذلكاب على هذا النوع من القروض مرتفع  الطل ونيك

 

 (PPP)للعثور على ُمقرض لارنامج حماية الراتب 

اتصل بالبنك الذي تتعامل معه لمعرفة ما . ُمقرضةالجهات إحدى الخالل من  (PPP)لارنامج حماية الراتب عليك التقدم بطلب 

 التجارية الصغيرة األمريكية المشروعاتإدارة  أداة الاحث عن ُمقرض المتوفرة في موقعاستخدام  أو، إذا كان يستقبل طلبات

(SBA) من خالل الرابط التالي: www.sba.gov/paycheckprotection/find  
 

قرض  على للحصول بطلب التقدم ويمكنك معتمدون مقرضون اآلن فهم Intuitأو  PayPal, Square,إذا كنت من ُعمالء 

 .لتوفير التمويل االطلاات تمهيد   PayPalفي الوقت الراهن، يقال . عن طريق مواقعهم اإللكترونيةعنه  التغاضييمكن 
 

 .أيًضا فرصة لتوظيفهم مرة أخرىيعد فإن هذا القرض  ،التأهلعدم سرحت موظفيك بسبب فقدان اإليرادات وإذا كنت قد 

الجزء من القرض الذي يستخدم لتغطية األسابيع عن  (SBA) التجارية الصغيرة األمريكيةالمشروعات إدارة  تتغاضىسو  

، بما في ذلك االستحقاقات الصحية المقدمة من صاحب العمل، المحددة وبعض النفقات األخرىالثمانية األولى من الرواتب 

صحا  الشركات ألكما يجوز . ، وفوائد الرهن العقاري(الماء، الكهرباء، الغاز)نافع األجر، واإليجار، والممدفوعة واإلجازة 

نتيجة ألمر  اُمغلق  التجاري  كان عملكحتى إذا  .والمقاولين المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص أن يكونوا مؤهلينالفردية 

واالحتفاظ بهم على  استبقائهم،و إلعادة توظيف الموظفين فقد تتمكن من استخدام برنامج حماية الرواتب، الاقاء في الايوت

 .كشوف المرتبات الخاصة بك

 
 االقتصادية ضراراألعن  برنامج قرض الكوارث الناجمإضافية لـ ال  ا أن يتضمن التشريع االتحادي الجديد أمواومن المرجح أيض  

 010111 تصل إلى سلفة نقديةعلى هيئة منحة التي توفر  ،(SBA) التجارية الصغيرة األمريكية المشروعاتدارة إل التابع

سيتم  .بهذه السلفة النقدية كمنحة ايحتفظو يمكنهم أن المالكون الذين يقررون عدم أخذ القرض أو الذين يتم رفضهم .دوالر

ا من )تحديد مالغ السلفة من خالل عدد الموففين قال الكارثة   00111 قدره امالغ   وفر السلفةتوس(. 0101يناير  10أي اعتاار 

 .حد أقصىك دوالر 010111 إلىلتصل  ر لكل موف دوال
 

 فرص المنح لهذا األسبوع
ا لألعمال التجارية الصغيرة بما  LISCالمشروعات الصغيرة دعم منح مؤسسة  ستقدم  00055و 00555ها درقالغ منح 

هذه االقتصاد المحلي في أثناء في  ةحيويكواجهات للاقاء و االستمرار في األداءلمساعدتها على أمريكي دوالر  050555و

في جميع أنحاء الاالد، وخاصة تلك  01-الصغيرة والمشاريع المتضررة من كوفيد المؤسساتوستدعم المنح  .الفترة الصعاة

والمحاربين القدماء الذين  والشركات المملوكة للنساء، الملونينمن  رجال األعمال الموجودة في المناطق المحرومة، بما في ذلك

  .أبريل 82يتم إغالق فترة تقديم الطلب في . يفتقرون غالا ا إلى الحصول على رأس مال مرن وبأسعار معقولة
 

 
 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__oaklandca19202.acemlnc.com_lt.php-3Fs-3D032f21688f3858b70173c052f89e8dab-26i-3D193A190A2A1565&d=DwMFaQ&c=6ZboKdJzR8nZOqwBjhPnCw&r=XRE8Ixt8LF17K2oLyK-K7UXgWLYf76a5Ko8R3LBIIXg&m=tDkxdqH0Rak8AMAt1DxzAUHvgOyAxJxjxUFF8peBMF8&s=DBI8623nBRWVOQnsS-r16jBooNArrGz1jg0xmVP5b4E&e=
http://www.sba.gov/paycheckprotection/find
https://www.loanbuilder.com/ppp-loan-support
https://squareup.com/us/en/l/sba-ppp-loans
https://squareup.com/us/en/l/sba-ppp-loans
https://quickbooks.intuit.com/small-business/coronavirus/paycheck-protection-program/
https://www.sba.gov/disaster-assistance/coronavirus-covid-19#/
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/economic-injury-disaster-loan-emergency-advance
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/


للربح التي  الهادفةدوالر للشركات الصغيرة  050555 قدره امالغ   الصغيرةرعاية قوة العمل في المشروعات  منحستقدم 

فترة تقديم فتح ست. مليون دوالر 2و 2050555وإيرادات سنوية تتراوح بين  اموفف   05و 2يتراوح عدد موففيها بين 

 .مايو 2في غلق توأبريل  42في الطلبات في كاليفورنيا 

 
ا نقدية وائتمانات  الصغيرة الموجهة للمشروعات فيساوك للمنح  برنامجيقدم  . على فيساوكات عالنيمكن استخدامها في اإلمنح 

 .مايو 6يتم إغالق فترة الطلب في 
 
 

 الصغيرةللمشروعات ارئ طومنح كدوالر  055,555صرف  عن مدينة أوكالندل حلول العمليعلن برنامج 
ذات دخل شركة صغيرة  01ـ صر  منح طارئة لعن أبريل،  00يوم األربعاء  العملحلول برنامج وأعلنت مدينة أوكالند 

الصغيرة للمشروعات إدارة برنامج أوكالند لمنح الطوارئ تتم . 00-كوفيدعلى تجاوز أزمة  المساعدتهفي أوكالند  اجد   منخفض

عمال الخيرية الخاصة لأل صندوق إغاثة أوكالند مقدمة مندوالر  7110111 مالغ اتشمل أيض  و حلول العملبرنامج من قال 

 .امؤخر   لذي أنشئاو 00-المتعلقة بكوفيد

 
متوسط ك أو أقلفي المئة  17ممن يحصلون على  ،جد ا ذوي الدخل المنخفضذهات جميع المنح التسعين إلى أصحاب األعمال 

 :لمتلقي المنح فيما يليالخصائص األخرى تتمثل (. IMA) في المنطقة الدخل
 لملونينمملوكة المشروعات ٪ من 68 .0
 نساءل التجاريةالمشروعات من % 80 .0
 دوالر أمريكي 0710111 أقل من إيرادات سنويةالمشروعات ذات ٪ من 68 .1
 اللغة اإلنجليزيةغير قدموا طلا ا بلغة صحاب أعمال ألوجهت % 00 .8
 مقرها ُمستأجرالمشروعات من % 01 .7

 
 ،الحي الصيني ،واقعة في شرق أوكالندلمشروعات كانت  غالايتهاو ،في جميع أنحاء أوكالندلمشروعات المنح  وزعت هذه

محالت الايع  تتراوح ما بين، المشروعاتستدعم المنح مجموعة واسعة من . وأحياء وسط المدينة ،فروتفيل ،غرب أوكالند

. الفنونذات الصلة بالمشروعات إصالح السيارات و ورشو اللياقة الادنية مراكزو بالتجزئة وصالونات التجميل والمخابز

  .قراءة الايان اإلعالميالمنحة، يرجى  المؤهلين لهذهلمزيد من المعلومات حول 
 

 لمشروعاتهممن المنح حول ما يعنيه هذا التمويل ين يدالمستفاستمع لثالثة من 

 باللغة اإلساانية   بلغة الماندرين  باللغة االنكليزية

 

منحة  15الـ بطلب إلى برنامج حلول العمل للحصول على  تقدم افردي  مشروع ا  155أكثر من حيث إن ؛ اوكان الطلب كاير  

للمشروعات هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لتقديم منح إضافية . ماليين دوالر 0مما يمثل طلا ا إجمالي ا يزيد عن  ،متاحة

الصغيرة في أوكالند، يرجى زيارة موقع برنامج للمشروعات للتارع لارنامج منح الطوارئ . األكثر عرضة للخطر في أوكالند

  www.workingsolutions.org/donate حلول العمل
 780 (415)-1217أو  grants@workingsolutions.org ارنامج حلول العمل علىبأو االتصال 

 
 (East Bay) بايالتجارية في أيست استبيان تعافي المشروعات 

في الوقت الذي تعافي والاإلغاثة االقتصادية دعم ر لكمصد للعمل (East Bay)يُكرس تحال  التنمية االقتصادية إليست باي 

م باعتااركم مالك المشروعات مساعدتك ل  التنمية االقتصادية إليست بايتحا طلبي. 01-تواصل فيه منطقتنا التعامل مع كوفيد

بشكل فعال ة االمطالمن يتمكن حتى مشروعك حول مختل  أنواع التأثيرات على مهمة في جمع معلومات وقادة في منطقتنا 

والدعوة إلى تلاية التعافي ستساعد مشاركتك منطقتنا على التخطيط الفعال لجهود  .متلاي احتياجاتك التيمهمة الالموارد كافة ب

في ايان االستلملء تخصيص لحظات يرجى . االحتياجات ذات األولوية العالية

www.surveymonkey.com/r/eastbaybusinessrecovery. 

 

 

https://grants.ureeka.biz/salesforce
https://apply.facebook.ureeka.biz/prog/facebook_smb_3/
https://www.workingsolutions.org/
https://cao-94612.s3.amazonaws.com/documents/2019-City-of-Oakland-Income-Limits.pdf
https://cao-94612.s3.amazonaws.com/documents/2019-City-of-Oakland-Income-Limits.pdf
https://cao-94612.s3.amazonaws.com/documents/2019-City-of-Oakland-Income-Limits.pdf
https://cao-94612.s3.amazonaws.com/documents/2019-City-of-Oakland-Income-Limits.pdf
https://www.oaklandca.gov/news/2020/city-of-oakland-working-solutions-announce-disbursement-of-500-000-in-emergency-grants-to-small-businesses
http://www.workingsolutions.org/donate
mailto:grants@workingsolutions.org
http://www.surveymonkey.com/r/eastbaybusinessrecovery


 
 ئةالبطي التي طبقت برنامج الحركة الشوارعأفعال عن ردود للحصول على  OAKDoT يسعى أوك دوت

مساحة للحصول على  أوكالندسكان الاطيئة استجابة للحاجة إلى مساحة إضافية لطرحت مدينة أوكالند برنامج الشوارع 

في ومتنزهات الوالحد من حركة السير على األقدام في  ،الخارجية األساسيةالمشاوير أثناء في االجتماعي التااعد لممارسة 

 .الخارجيةمسارات ال
 

يحتاج و ،المساوقةغير و الطارئة المستمرة 00-كوفيدلحالة  استجابة   يعسرشكل تم طرح برنامج أوكالند للشوارع الاطيئة ب

جمع لصالح سكان أوكالند تحتاج إلى الموجهة إن الحلول . إلى التواصل والشراكة مع المجتمعات التي يسعى إلى خدمتهااألمر 

وستعمل  كما تدعوهم إلى المشاركة، على تعليقات المجتمعبشكل مستمر تسعى المدينة للحصول . الجيرانمشاركة و ردود أفعال

 :التاليايان االست المشاركة فيعلى المشروعات شجيع ت .على الارنامج المطاق قدر اإلمكان على إجراء تعديالت

https://tinyurl.com/oaklandslowstreets 
 

 المستمرمشروعات الدعم 
للتمويل  عامةو خاصةلعمال ومصادر خاصة ليمكن العثور على قائمة بأحدث الموارد، بما في ذلك معلومات حول مزايا 

موارد بصفحة الويب الخاصة الصغيرة والمنظمات غير الربحية والمقاولين المستقلين، على  لمشروعاتلوخدمات الدعم 

لذا يرجى التحقق من ذلك  ،يتم تحديث الموقع بانتظام مع توفر المزيد من المعلومات .أوكالندالمشروعات والعمال في مدينة 

 :ما يلي علىك جعشن. بشكل متواصل

 

طلب من أجل لمدينة ل، والذي يعمل كمسار التجاريةالمشروعات على 00-كوفيداستطالع بيانات تأثير  المشاركة في .0

 لكل المشروعات التجارية المساعدة 
للحصول على أحدث المعلومات حول المنح والقروض وخدمات  والعمال المشروعاتصفحة الويب لموارد ة زيار .0

 الدعم المتاحة

 
 
 

https://tinyurl.com/oaklandslowstreets
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://oaklandca.formstack.com/forms/covid19_business_impact_data_survey
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources

