تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  9أبريل /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.
انتقلت مقاطعة أالميدا إلى المستوى البرتقالي في برنامج عمل االقتصاد اآلمن يوم األربعاء الموافق  31مارس /آذار .يجب أن
تظ ل المقاطعة في المستوى البرتقالي لمدة ثالثة أسابيع على األقل قبل االنتقال إلى المستوى التالي األصفر ،األقل تقييدًا.
للتعرف على قائمة باألنشطة المسموح بها ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  covid19.ca.gov/safer-economy/وأدخل
أالميدا في حقل البحث .يجب على مؤسسات األعمال واألنشطة المسموح بافتتاحها في ظل المستوى البرتقالي للوالية أن
تواصل االمتثال للتوجيهات الصناعية بالوالية.covid19.ca.gov/industry-guidance/ :
طالما استمرت معدالت دخول المستشفيات منخفضة واستمر توفير اللقاحات ،ستنهي الوالية أغلب القيود المفروضة جراء
جائحة فيروس كورونا المستجد بالكامل بحلول  15يونيو /حزيران  .ال يزال ارتداء الكمامة الز ًما .تعرف على المزيد عن
اإلجراءات المطلوبة وراء برنامج عمل االقتصاد اآلمن.

تراجع الوالية التوجيهات الخاصة بالفعاليات والعروض الحية داخل القاعات.
اعتبارا من الخميس 15 ،أبريل /نيسان ،سيسمح بأنشطة إضافية  -تتضمن التجمعات ،والفعاليات أو االجتماعات الخاصة (مثل
ً
حفالت االستقبال أو المؤتمرات) ،والفعاليات والعروض الحية داخل القاعات التي تتم جلوسًا .في المستوى البرتقالي ،يسمح بما
يلي:
صا
• التجمعات الخارجية حتى  50شخ ً
• ال ينصح بشدة بالتجمعات الداخلية ولكن يسمح بها مع تعديالت بسعة  %25أو حتى  25فردًا
• الفعاليات أو االجتماعات الخاصة في األماكن الخارجية التي من قبيل حفالت االستقبال أو المؤتمرات ،بحضور حتى
 100شخص (ترتفع السعة إلى  300في حالة خضوع جميع الحضور لالختبار أو تقديم إثبات للتلقيح الكامل)
• الفعاليات أو االجتماعات الخاصة في األماكن الداخلية التي من قبيل حفالت االستقبال أو المؤتمرات ،بحضور حتى
صا فقط في حالة خضوع جميع الحضور لالختبار أو تقديم إثبات بالتلقيح الكامل
 150شخ ً
• الفعاليات أو العروض الحية في األماكن الداخلية بحيث تعتمد حدود السعة على حجم المكان وعمل تعديالت تتضمن
التباعد الفعلي ،وشراء التذاكر بشكل مسبق ،وخضوع الموظفين الختبار أسبوعي ،وتخصيص أماكن محددة لتناول
األطعمة واحتساء المشروبات ،واقتصار الحضور على الزوار من داخل الوالية.
 oاألماكن بسعة حتى  1500شخص :تقتصر السعة على  %15أو  200شخص ،وتزيد السعة إلى  %35في
حالة خضوع جميع الحضور لالختبار أو تقديم إثبات للتلقيح الكامل.
 oاألماكن بسعة  1501شخص فأكثر :تقتصر السعة على  %10أو  2,000شخص ،وتزيد السعة إلى %35
في حالة خضوع جميع الحضور لالختبار أو تقديم إثبات للتلقيح الكامل.
اقترب اإلعالن عن توجيهات خاصة وسيتم نشرها على الموقع اإللكترونيhttps://covid19.ca.gov/industry- :
guidance/#live-performances

اإلعالن عن افتتاح المنح االتحادية لمشغلي المرافق
تتضمن المنحة قيمة برنامج منح مشغلي المرافق المغلقة ( 15 )SVOGمليار دوالر أمريكي في صورة منح تقدم لمشغلي
المرافق المغلقة من المؤسسات الربحية وغير الربحية .بدأت إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية قبول الطلبات يوم
الخميس 8 ،أبريل /نيسان .سيتم قبول الطلبات على أساس متجدد حتى نفاد األموال المخصصة .يصل مبلغ المنحة إلى %45
من إجمالي عائدات المرفق ،والحد األقصى لقيمة المنحة الواحدة هو  10ماليين دوالر أمريكي.
يمكن لمقدمي الطلبات التقديم في أي وقت بغض النظر عن موعد بداية فترة منح األولوية .ستضع إدارة المشروعات التجارية
الصغيرة األمريكية الطلبات المقدمة في مجموعة األولوية الم ناسبة ،وفي إطار كل مجموعة أولوية ،ستتم مراجعة الطلبات على
أساس أولوية التقديم .ستتم أوالً معالجة طلبات المرافق األكثر تكبدًا للخسائر االقتصادية .تحتفظ إدارة المشروعات التجارية
الصغيرة األمريكية بما ال يقل عن  2مليار دوالر أمريكي لبرامج تمويل المنح الخاصة بالكيانات التي ال يتجاوز عدد أفرادها
 50موظفًا.
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
إن استلم أحد الكيانات قرض برنامج حماية الرواتب بعد  27ديسمبر /كانون أول ،2020 ،سينخفض مبلغ منح مشغلي المرافق
المغلقة بحسب مبلغ قروض 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 لديك أية أسئلة؟ شاهد جلسة
المعلومات المسجلة ،أو راجع األسئلة الشائعة أو أرسل بريدًا إلكترونيًا على SVOGrant@sba.gov

اإلعالن عن مواعيد الجولة السادسة من برنامج الوالية لمنح مؤسسات األعمال الصغيرة
ستفتتح الجولة السادسة برنامج منح إغاثة مؤسسات األعمال الصغيرة بوالية كاليفورنيا جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-
 )19يوم األربعاء الموافق  28أبريل /نيسان ،وتنتهي يوم الثالثاء 4 ،مايو /أيار .يعرض البرنامج من ًحا بقيمة تتراوح بين
 5,000دوالر أمريكي وحتى  25,000دوالر أمريكي.
تفتح الجولة السادسة أمام مؤسسات األعمال الصغيرة ضمن قائمة االنتظار في الوقت الحالي والمؤسسات غير الربحية التي لم
يتم اختيارها في الجوالت األولى ،أو الثانية ،أو الثالثة ،أو الرابعة ،أو الخامسة ،ويمكن التعرف على مقدمي الطلبات الجدد
الذين يلبون معايير األهلية على الموقع اإللكتروني  .CAReliefGrant.comال يحتاج مقدمو الطلبات الذين لم يتم اختيارهم
الستالم منحة في الجوالت السابقة إلى إعادة التقديم وسينتقلون تلقائيًا إلى الجولة السادسة .يجب على مقدمي الطلبات الجدد
تقديم طلباتهم من خالل الشريك الموجود على الموقع اإللكتروني  .CAReliefGrant.comيمكن أن توجهك مقاطع الفيديو
حسب الطلب المعروضة بلغات متعددة عبر إجراء تقديم الطلبات.

تي سر مبادرة الشوارع المرنة من استخدام الممرات الجانبية ،وساحات االنتظار الستخدامات مؤسسات األعمال
مع االنتقال إلى المستوى البرتقالي ،يسمح للحانات بالتشغيل في األماكن الخارجية دون تقديم أطعمة .تشجع الحانات،
والمطاعم ،ومؤسسات األعمال األخرى التي ترغب في استخدام الممرات الجانبية ،أو ساحات االنتظار أو الحارات المرورية
المجاورة لتوفير مقاعد خارجية بمراجعة مبادرة الشوارع المرنة التي تقدمها المدينة .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

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  3,6ضعف
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.

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؛ .ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر معلومات جديدة ،ولذلك يُرجى زيارة هذه الصفحة من حين
آلخر.
• 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 بالتحديث ات األسبوعية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد)19-
األربعاء 10:30 ،صبا ًحا
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
دون مقابل
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
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
El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP) - Descripción gene
Lunes, 12 de Abril, 1 – 2 p.m.
مركز أنيو أمريكا لألعمال التجارية النسائية
Gratis
برنامج حماية الرواتب الجديد ()PPP
اإلثنين 12 ،أبريل /نيسان 3 – 2 ،مساء
مركز أنيو أمريكا لألعمال التجارية النسائية
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
إعادة إفتتاح مؤسسات األعمال في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد – فهم وإدارة العملية – الخليج الشرقي
الثالثاء 13 ،أبريل /نيسان 10:30 – 9:30 ،ص
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
Cultivando clientes y consiguendo otros nuevos durante COVID-19
Noon –Martes, 13 de Abril, 11 a.m.
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
المستجدات الخاصة بقروض التعافي من الكوارث
األربعاء 14 ،أبريل /نيسان 10:30 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
القمة االقتصادية 2021
صباحا
الخميس 15 ،أبريل /نيسان11 - 9 ،
ً
غرفة أوكالند مترو
دوالرا أمريكيًا
دوالرا أمريكيًا – 75
50
ً
ً
فيروس كورونا (كوفيدReabriendo negocios - Entendiendo y Navaegando el Proceso de :)19-
Reapertura
Jueves, 15 de Abril, 11:00 a.m. – Noon
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
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
إعادة إفتتاح مؤسسات األعمال في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد – فهم وإدارة العملية – الخليج الشرقي
اإلثنين 19 ،أبريل /نيسان 3 – 2 ،مساء

مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
Cultivando clientes y consiguendo otros nuevos durante COVID-19
Martes, 20 de Abril, 10:00– 11:00 a.m.
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP) - Descripción gene
Martes, 20 de Abril, Noon – 1 p.m.
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
التجارة االجتماعية :كيف تبيع عبر فيسبوك ،وانستغرام ،وإرشادات أخرى
األربعاء 21 ،أبريل /نيسان ،الظهر –  1:30مسا ًء
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
برنامج حماية الرواتب الجديد ()PPP
الخميس 22 ،أبريل /نيسان ،الظهر –  1مساء
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
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
االحتفاظ بالعمالء وكسب عمالء جدد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد
اإلثنين 26 ،أبريل /نيسان 11 ،صبا ًحا – الظهر
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
برنامج حماية الرواتب الجديد ()PPP
الثالثاء 27 ،أبريل /نيسان 11 ،صبا ًحا – الظهر
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
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
El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP) - Descripción gene
Jueves, 29 de Abril, 10 – 11:00 a.m.
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
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 ،مسا ًء
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

