
   2021أبريل/ نيسان  30إدارة 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 فحسب إلى  مؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم.

صفحة موارد مؤسسات األعمال والعمالة رامج الدعم المتاحة، يرجى زيارة الموارد المتاحة. للمعلومات عن جميع ب

 .اإللكترونية

 

بالنسبة إلى مؤسسات األعمال التي تعرضت للتخريب في أثناء المظاهرات األخيرة، تنشر المصادر على الموقع اإللكتروني،  

www.OaklandBusinessCenter.com . 

 

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

مواقع  و حليل بالمجتمعمواقع الت(، يرجى زيارة الصفحة اإللكترونية لمقاطعة أالميدا للتعرف على 19-بفيروس كورونا )كوفيد

 . التحليل المتنقلة

 

، وستظل في ذلك المستوى إلى أن ينخفض طار عمل الوالية لالقتصاد اآلمنإ في في المستوى البرتقالي ال تزال مقاطعة أالميدا

 ليوم ومعدل االختبار اإليجابي دون الحد الالزم لالنتقال إلى المستوى التالي.   عدد الحاالت في ا 

 

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

 ارتد القناع،  •

 اغسل يديك، •

 حافظ على مسافة التباعد، •

 انتظر قبل أن ترى أحباءك، •

 للتلقيح.عندما يحين دورك، توجه  •

 

 

 الندوات اإللكترونية، والفعاليات االفتراضية المخططة ألسبوع مؤسسات األعمال الصغيرة 

مايو/ أيار، تستضيف مدينة أوكالند أسبوع مؤسسات األعمال الصغيرة الذي سيشهد العشرات من   8وحتى  2اعتباًرا من 

لمالك ورواد األعمال لمؤسسات األعمال الصغيرة. من  الندوات اإللكترونية، والفعاليات االفتراضية، واألنشطة األخرى

المواقع اإللكترونية والتجارة اإللكترونية للوصول إلى رأس المال وجذب االستثمار، صممت الندوات اإللكترونية التعليمية 

راضية وسوقًا قائًما لمساعدة مؤسسات األعمال في أوكالند على البقاء واالزدهار. تشهد عروض األسبوع فعالية الشبكات االفت

على الموقع اإللكتروني على التباعد الفعلي. يمكنك االطالع على الجدول الكامل وروابط التسجيل 

www.oaklandca.gov/SBW   . 

 

 

 أيار مايو/   3يمكنك التقديم في منح تمويل إعادة تشغيل المطاعم اعتباًرا من 

مليار دوالر أمريكي في صورة منح لخدمات مؤسسات    28,6تخصيص مبلغ  منح صندوق إعادة تشغيل المطاعمتتضمن 

  20التي تضم  –بما في ذلك، موردو األطعمة، ومصانع الجعة، والحانات، وغرف التذوق  –األطعمة المستقلة أو المشروبات 

دأ التسجيل على منصة طلبات إدارة يب( والتي لم تطرح أسهمها للتداول العام.  2020مارس/ آذار  13موقعًا أو أقل )اعتباًرا من 

أبريل/ نيسان. يتم فتح باب تقديم الطلبات يوم  30المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية اعتباًرا من يوم الجمعة الموافق 

 لمزيد من التفاصيل.  كيفية التقديمصباًحا بتوقيت المحيط الهادي. انظر  9مايو/ أيار، في تمام الساعة  3اإلثنين الموافق 

 

 10يختلف مبلغ المنح استنادًا إلى موعد افتتاح المطعم وقيمة عائدات المطعم، غير أن المبلغ المخصص لن يتجاوز كذلك 

أن  2020ماليين دوالر لكل مطعم فردي. يمكن للمطاعم التي افتتحت خالل عام  5ن دوالر لكل مجموعة من المطاعم أو ماليي

تتقدم بطلب المنح لتغطية المصروفات المؤهلة التي تكلفتها. تكون مؤسسات األعمال التي تلقت قروض برنامج حماية الرواتب 
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. بالنسبة  2020المبلغ المستلم من قروض برنامج حماية الرواتب خالل عام مؤهلة لهذه المنح، ومع ذلك، سيتم اقتطاع 

 لمؤسسات األعمال التي تستلم أو لديها طلب معلق لمنحة مشغلي المرافق المغلقة فهي غير مستحقة.

 

 يمكن استخدام المنح في: 

 مريكي/ العام(دوالر أ 100,000الرواتب واالمتيازات )التي ال تتضمن مكافآت الموظف التي تتجاوز  •

 الرهن أو اإليجار  •

 المرافق  •

 الصيانة واإلنشاءات إلقامة مقاعد خارجية •

 المستلزمات )بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية ومواد التنظيف(  •

 مصروفات األطعمة والمشروبات  •

 المصروفات التشغيلية •

 اإلجازات المرضية  •

 مصروفات أخرى  •

 

ديم الطلبات، ستمنح إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية األولوية ذكر أنه خالل أول ثالثة أسابيع من فترة تق

 لمؤسسات األعمال الصغيرة المملوكة والمشغلة بواسطة النساء، وقدامى المحاربين، واألفراد المهمشين اجتماعيًا واقتصاديًا. 

 

د. تعرف على قائمة بالندوات اإللكترونية يعرض العديد من الشركاء المحليين جلسات دولية لمؤسسات األعمال في أوكالن

   grant-fund-revitalization-www.oaklandca.gov/resources/restaurantالمفيدة على: 

 

 

 برنامج منح مؤسسات األعمال الصغيرة بالوالية. تفتتح األسبوع القادم الجولة السادسة من  

 (19-برنامج منح مؤسسات األعمال الصغيرة بوالية كاليفورنيا للتعافي من فيروس كورونا )كوفيدتفتتح الجولة السادسة من  

دوالر   25,000دوالر أمريكي وحتى  5,000برنامج منًحا بقيمة تتراوح بين يعرض ال مايو/ أيار.  4يوم الثالثاء الموافق 

 أمريكي.

 

تفتتح الجولة السادسة أمام مؤسسات األعمال الصغيرة ضمن قائمة االنتظار في الوقت الحالي والمؤسسات غير الربحية التي لم  

الجدد الذين يلبون معايير األهلية على الموقع  يتم اختيارها في جوالت المنح السابقة ويمكن التعرف على مقدمي الطلبات

ال يحتاج مقدمو الطلبات الذين لم يتم اختيارهم الستالم منحة في الجوالت السابقة إلى  . CAReliefGrant.comاإللكتروني 

يجب على مقدمي الطلبات الجدد تقديم طلباتهم من خالل الشريك الموجود  ولة السادسة.إعادة التقديم وسينتقلون تلقائيًا إلى الج 

دليل  و  يمكن أن تساعدك مقاطع الفيديو حسب الطلب المقدمة بلغات متعددة .CAReliefGrant.com على الموقع اإللكتروني 

 [4[عبر اإلجراء.الطلبات 

 

 . استكمل نموذج دعم تحالف تنمية المجتمع للحصول على مساعدة مجانيةهل تحتاج إلى دعم شخصي؟ 

 

 

م في منصة منح مشغلي المرافق المغلقة التابعة إلدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية    قد ِّ

متاحة. من المقرر أن   (SVOGبرنامج منح مشغلي المرافق المغلقة )منصة إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية 

. ي في صورة منح تقدم لمشغلي المرافق المغلقة من المؤسسات الربحية وغير الربحيةمليار دوالر أمريك 15يوزع البرنامج 

% من إجمالي عائدات المرفق، ويقدر الحد األقصى لقيمة 45من الممكن أن يستحق مقدمو الطلبات المؤهلون منًحا تعادل 

 50لمقدمي الطلبات المؤهلين التي تضم حتى مليار دوالر أمريكي  2ماليين دوالر أمريكي. تم تخصيص  10المنحة الواحدة بـ 

 موظفًا بدوام كامل. 

 

 ، وتتضمن:2020فبراير/ شباط  29يجب على الكيانات المؤهلة أن تكون قيد التشغيل في 
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 مشغلي أو مروجي مرافق الحفالت •

 المنتجين المسرحيين  •

 مشغلي مؤسسات الفنون المسرحية المباشرة  •

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

 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.govأو أرسل بريدًا إلكترونيًا على  األسئلة الشائعة أو راجع  ،المعلومات المسجلة

 

 

 شاركنا أفكارك بشأن التعافي االقتصادي لمدينة أوكالند  

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

 (. 19-بينما تتجاوز مدينة أوكالند جائحة فيروس كورونا )كوفيد

 

ات وخطط التنمية االقتصادية من خالل المساهمات العامة، وتقييم وتأييد األفراد مثلك.  لتحقيق النجاح، يجب إعداد استراتيجي 

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

 . استكمال استبيان موجز

 

بعد تجميع تقييم المجتمع، سنصدر تقريًرا بشأن المعلومات المستمدة ونعلن عن خطة التعافي االقتصادي النهائية في صيف 

2021 . 

 

 

 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: 

 والخاصة بإدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميدا الملصقات الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة للسماح بالدخول  •

 بعدة لغات  توجيهات الفحص في المقاطعة ألرباب العمل  •

 بعدة لغات  توجيهات التقييم الذاتي للعاملين •

سطة غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية، باالشتراك مع أوكالنديش  بوا الفتات دليل إعادة االفتتاح  •

"Oaklandish "   .والمجلس االستشاري للتعافي االقتصادي، بأربع لغات 

بإدارة الصحة العامة ( في بيئة العمل وتفاصيل االتصال 19-نموذج اإلبالغ عن حاالت فيروس كورونا )كوفيد •

 بمقاطعة أالميدا

 بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميدا المعلومات الخاصة  •

 

 

 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. 
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 ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة 

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

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

contractors-ndependenti  

 

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

 صباًحا  10:30األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 دون مقابل

 

 أسبوع مؤسسات األعمال الصغيرة بمدينة أوكالند 

 مايو/ أيار، أوقات متعددة 8مايو/ أيار حتى السبت  2األحد، 

 العديد من المؤسسات الشريكة 

 مجانًا

 

  نبذة عن البرنامج –منح تمويل إعادة تشغيل المطاعم 

   مساء   3 –  2مايو/ أيار،  4الثالثاء، 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

   

  نبذة عن البرنامج –منح تمويل إعادة تشغيل المطاعم 

 صباًحا   11:30 – 10:30مايو/ أيار،  5األربعاء، 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

 

 تتمحور المطاعم حول نموذج العمل والتوصيل الجديد  

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

 كاليفورنيامركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال 

 مجانًا

 

Descripción del Fondo para la Revitalización de los Restaurantes  

Jueves, 6 de Mayo, 10:00 – 11:00 a.m  . 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

  

  نبذة عن البرنامج –منح تمويل إعادة تشغيل المطاعم 

 م   2 – 1مايو/ أيار،  6الخميس، 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

  

Descripción del Fondo para la Revitalización de los Restaurantes  

Jueves, 6 de Mayo, 3 – 4 p.m . 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 
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Descripción del Fondo para la Revitalización de los Restaurantes  

Viernes, 7 de Mayo, Noon – 1 p.m .  

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

  

  نبذة عن البرنامج –منح تمويل إعادة تشغيل المطاعم 

 الظهر   –صباًحا  11مايو/ أيار،  10اإلثنين، 

  ائيةالنس التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

   

Descripción del Fondo para la Revitalización de los Restaurantes  

Martes, 11 de Mayo, 11 a.m. – Noon 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

     

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

p.m 2 – 1 Mayo, de 11 Martes, . 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

   مجانًا 

 

 تحديثات قروض اإلغاثة من الكوارث وحاالت القوة القاهرة 

 ظهًرا –صباًحا  10:30أيار،  /مايو 12األربعاء، 

 بمقاطعة أالميدا( SBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

  نبذة عن البرنامج –منح تمويل إعادة تشغيل المطاعم 

 م  3 – 2مايو/ أيار،  12األربعاء، 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

 

  نبذة عن البرنامج –منح تمويل إعادة تشغيل المطاعم 

  ص  10:30 – 9:30مايو/ أيار،  13الخميس، 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

 

Descripción del Fondo para la Revitalización de los Restaurantes  

Martes, 13 de Mayo, 10 – 11 a.m.  

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

 

 استراتيجيات التسويق الفعالة للتعامل مع أخطاء العمالء ودعم الوالء  

 م  3 – 1مايو/ أيار،  13الخميس، 

 بمقاطعة أالميدا( SBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

Descripción del Fondo para la Revitalización de los Restaurantes  
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Martes, 13 de Mayo, 2 – 3 p.m  . 

  النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا  أنيو مركز

  مجانًا 

 

 كيف تنفذ أعمالك بشكل افتراضي 

 مساء  5 –  3مايو/ أيار،  18الثالثاء، 

 بمقاطعة أالميدا( SBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

 أنماط التسويق الكبرى تلبي جميع احتياجات مؤسسات األعمال 

 مساًء   2 – 1مايو/ أيار،  20الخميس، 

 إيست باي سكور

 دوالرات أمريكية  10

 

 كيف تشتري مؤسسة أعمال إلكترونية؟

 م  3 – 1مايو/ أيار،  20الخميس، 

 بمقاطعة أالميدا( SBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

https://www.acsbdc.org/events/how-make-your-business-virtual-1
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?llr=xdwxhscab&oeidk=a07ehq8oi6j8b939193
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