
 8282أغسطس/ آب  82إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  – تحديث موارد األعمال

ن المقرر أن ترسل إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة بمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى مؤسسات األعمال، م  

لها، والتي ستتضمن إشارات إلى الموارد المتاحة. ولمزيد  والمؤسسات غير الربحية، والمقاولين المستقلين، وشركائنا الداعمين

 .ألعمال والعمالةصفحتنا اإللكترونية لموارد ا من المعلومات بشأن جميع برامج الدعم المتاحة، يرجى زيارة

 

الهواء نخفضة المخاطر في أوامر اإلدارة الصحية بالمقاطعة تسمح بإعادة افتتاح حمامات السباحة، والخدمات الشخصية م  

  الطلق

يوم  باًحاص 8التي تسري اعتباًرا من الساعة الحديثة  أوامر مسؤول اإلدارة الصحية بمقاطعة أالميدا تسمحمن الم قرر أن 

 مؤسسات األعمال/ األنشطة التالية:بإعادة افتتاح أغسطس/ آب،  88الجمعة 

  الخارجية المفتوحةحمامات السباحة 

  الخارجية المفتوحةصالونات العناية بالشعر 

  الخارجية المفتوحةصالونات العناية باألظافر 

  جية المفتوحةالخارصالونات الحالقة 

  الخارجية المفتوحةخدمات إزالة الشعر الزائد 

  الخارجية المفتوحةخدمات العناية بالبشرة 

  الخارجية المفتوحةخدمات التدليك ألغراض غير طبية 

 

موعد دون عن طريق تحديد الخارجية وباإلضافة إلى ذلك، يمكن لمصانع النبيذ في مقاطعة أالميدا أن تعرض خدمات التذوق 

الحاجة لتقديم األطعمة. وتماشًيا مع أوامر الوالية، ال يسري هذا التغيير على البارات، أو مصانع الجعة، أو الحانات، أو 

 عصارات الجعة، التي يجب عليها االستمرار في بيع األطعمة بذات الصفة باعتبارها مشروبات كحولية.

 

العناية ، باإلضافة إلى الشخصيةلب من العميل نزع كمامة الوجه هذه األوامر الجديدة خدمات من الممكن أن تتط وتستثني

 .بالحواجب وإزالة الشعر الزائد والعناية برموش العين

 

 تماشًيا مع وال يسمح بعمل الوشم، وثقب الجسم وإزالة جذور الشعر باستخدام الكهرباء سواء داخل المباني أو خارجها 

 يوليو/ تموز. 31الصادرة بتاريخ  أوامر المسؤول الصحي بوالية كاليفورنيا

  

مح بإعادة افتتاحها للتعرف على مؤسسات األعمال التي س   لمحة عن إعادة االفتتاح بمقاطعة أالميدا ويرجى مراجعة وثيقة

 وتلك التي ستظل مغلقة.

 

 الصحي.من ِقبل المسؤول ، أو استبدالها، أو تعديلها خطًيا يستمر إلغاؤهاسريان األوامر حتى يرجى العلم أن 

 

والحالقين، والعناية  ،الخارجية المفتوحة رعاية الشعربصالونات  أصدرت المقاطعة توجيهات إعادة االفتتاح المحددة الخاصة

 .الخارجية المفتوحة ة وحمامات السباحةباألظافر والبشرة، وإزالة الشعر الزائد وخدمات التدليك ألغراض غير طبي

 

. (31-)كوفيدبخصوص فيروس كورونا  إرشادات ونموذج خطة الحماية الخاصة بالموقع تم تحديثيرجى العلم أنه 

الصفحة اإللكترونية الخاصة بإعادة االفتتاح والتعافي في  وستضاف قريًبا خطة الحماية الخاصة بالموقع بلغات إضافية في

 .المقاطعة

  

تقديم لتوسيع خارجية أن تتقدم بطلب الحصول على مناطق مؤخًرا ا الخدمات الشخصية التي أعيد افتتاحهينبغي على 

 أعمالها 

https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.cdph.ca.gov_Programs_CID_DCDC_CDPH-2520Document-2520Library_COVID-2D19_SHO-2520Order-2520Dimming-2520Entire-2520State-25207-2D13-2D2020.pdf&d=DwMFAg&c=6ZboKdJzR8nZOqwBjhPnCw&r=XRE8Ixt8LF17K2oLyK-K7UXgWLYf76a5Ko8R3LBIIXg&m=ZY5wSNNTiYnlyuMqYLf_FjrVtlJ13C1yZMkHqfWqVQA&s=AHRPEIK4hOWydS1q_Z0RhUtlbXy-z-dRFXSarxntwxM&e=
https://www.oaklandca.gov/documents/alameda-county-openings-at-a-glance
https://www.oaklandca.gov/documents/alameda-county-openings-at-a-glance
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/20-14c-outdoor-shared-pools-guidance-eng-2020.08.21.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/20-14c-personal-care-services-guidance-eng-2020.08.21.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/20-14c-personal-care-services-guidance-eng-2020.08.21.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/20-14c-personal-care-services-guidance-eng-2020.08.21.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/20-14c-appendix-a-protection-plan-guidance-and-template-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/20-14c-appendix-a-protection-plan-guidance-and-template-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?


أوامر اإلدارة الصحية بموجب الخارجية المفتوحة خدماتها أن تقدم بإعادة الفتح مح لها س  مؤسسات األعمال التي لمساعدة 
طة لاشتراطات طبقت جميع الرسوم مدينة أوكالند عن تنازلت ، بالمقاطعة ستخدام مؤسسات األعمال اللتصاريح الالزمة م بسَّ

  .الشوارع المرنةبرنامج بموجب  لألماكن المخصصة لحق المرور العام
 

 خمسخالل وح بها من مالمسالخارجية المفتوحة األعمال أنشطة مؤسسات األعمال بتوسيع تسمح مبادرة الشوارع المرنة ل
 : وسائل
  انتظار السيارات اتأو حار ةرصفاألاستخدام 
  الحارات المرورية استخدام 
  خارجية خاصة أخرى طقاأو من ةقف السيارات الخاصامواستخدام 
  أو مقطورة أو عربة دفع مخصصة للطعامطعام شاحنة البيع من 
  عقارية خارجية مملوكة للمدينةمقرات استخدام 

 
يرجى مراجعة التعليمات خطوة بخطوة لكل من هذه االستخدامات على الموقع اإللكتروني: 

www.oaklandca.gov/FlexStreets 
 
من المطاعم، إال أن مبادرة الشوارع المرنة فيما يخص طلًبا  852عددها التي بلغ الطلبات غالبية كانت حتى تاريخه، و

 ستقدم طلباتها في غضون األيام المقبلة. الخدمات الشخصية تقديم مؤسسات العاملين بالمدينة يتوقعون أن الكثير من 
 

ذلك  ، حتى إن كانالخارجيةاستخدام المساحة  تقدم طلب التصريح بذلك قبل الشروع فيأن  مؤسسات األعماليجب على 
 أماكن انتظار السيارات.، والتي منها متعلًقا بالمساحات الخارجية الخاصة أو المستأجرة

 
الشوارع إرشادات الدخول للمعاقين األمريكيين فيما يخص برنامج  أن تراجع نذكر مؤسسات األعمالفي هذا السياق، فإننا 

نصائح السالمة من  وكذا ،الدخولواشتراطات األرصفة في الخلوص مساحة بشأن للحصول على تفاصيل مهمة  المرنة
 . الخارجية المفتوحة عمال التي تقدم خدماتهاالحرائق لمؤسسات األ

 
مبادرة الشوارع المرنة. اطبع وأرسل المنشور الخاص باالستبيان النصي المتاح ساعدنا في تجميع آراء أفراد المجتمع حول 

  survey-text-streets-flex-for-https://www.oaklandca.gov/documents/posters على هذا الرابط:
 

 عبر اإلنترنت ورش العمل والندوات من  الفعاليات القادمة
 

  السالمة والعناية الشخصية في مؤسسات األعمال عند إعادة الفتح
 ا هرً ظ 3:22حتى  باًحاص 33:22أغسطس/ آب،  13

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة بمقاطعة أالميدا 
 مجاًنا

 
 (31-الموارد واألدوات األساسية في عالم فيروس كورونا )كوفيد

 ظهًرا  3:22حتى  باًحاص 33:22 ،/ أيلولسبتمبر 4، جمعةال
 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة بمقاطعة أالميدا 

 مجاًنا
 

  العثور على عمالء / تسويق فكرتك
 ظهًرا  38:12حتى  باًحاص 8:12 سبتمبر/ أيلول، 31األربعاء، 

 "East Bay SCOREباي سكور "إيست 
 أمريكًيا دوالًرا 35.22؛ السعر المخفض: أمريكًيا دوالًرا 42.22السعر المعتاد 

 
  ندوة افتراضية مجانية باللغة اإلسبانية لرواد األعمال

 ظهًرا  38:12حتى  باًحاص 1 سبتمبر/ أيلول، 81األربعاء، 

https://www.oaklandca.gov/resources/business-use-of-streets-and-sidewalks-initiative
https://www.oaklandca.gov/resources/business-use-of-streets-and-sidewalks-initiative
http://www.oaklandca.gov/FlexStreets
http://www.oaklandca.gov/FlexStreets
https://cao-94612.s3.amazonaws.com/documents/ADAGuidelines_FlexStreets_062620.pdf
https://cao-94612.s3.amazonaws.com/documents/ADAGuidelines_FlexStreets_062620.pdf
https://www.oaklandca.gov/resources/public-safety-tips-for-businesses-operating-outdoors-under-the-flex-streets-initiative
https://www.oaklandca.gov/resources/public-safety-tips-for-businesses-operating-outdoors-under-the-flex-streets-initiative
https://www.oaklandca.gov/resources/public-safety-tips-for-businesses-operating-outdoors-under-the-flex-streets-initiative
https://www.oaklandca.gov/documents/posters-for-flex-streets-text-survey
https://www.acsbdc.org/events/reopening-personal-care-business-safely
https://www.acsbdc.org/events/basic-resource-and-tools-covid-19-world
https://eastbay.score.org/event/finding-customers-marketing-your-idea-online-c0506-1
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ayeerrL1QGSsMu2t-z_pmQ


 غرفة التجارة لذوي األصول اإلسبانية في كاليفورنيا 
 مجاًنا

 
  كيف تظل أعمالك نشطة ومناسبة في األوقات العصيبة؟

 باًحاص 33:12حتى  باًحاص 32 سبتمبر/ أيلول، 84األربعاء، 
 "East Bay SCOREإيست باي سكور "

 أمريكًيا دوالًرا 35.22؛ السعر المخفض: أمريكًيا دوالًرا 42.22السعر المعتاد 
 

 الموارد الالزمة إلعادة الفتح
للتعرف على أحدث  بتخطيط الموارد إلعادة افتتاح مؤسسات األعمال يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للمدينة الخاص

 المعلومات بشأن مواردنا لدعم إعادة االفتتاح، والتي تتضمن:
 

  فيروس كورونا المستجد من أجل العودة إلى العملالتوجيهات الصادرة بشأن عدم اشتراط نتائج سلبية الختبار 
 العامة بمقاطعة أالميدا والصادرة عن إدارة الصحة 

 بلغات متعددة خطة الحماية الخاصة بالمواقع نماذج 
 بلغات متعددة  توجيهات المقاطعة للفحص الخاصة بأصحاب األعمال 
 بلغات متعددة توجيهات التقييم الذاتي للعمالة 
 تنظيف/ تعقيم مؤسسات األعمال معلومات حول  
 سالمة بيئة العمل 
 لغات يلمؤسسات األعمال بثمان مطبوعة لتغطية الوجه الفتة 
 تجارة منطقة أوكالند الحضرية، بالشراكة مع سكان أوكالند ومجلس غرفة بمعرفة  الفتات توجيهات إعادة االفتتاح

 .التعافي االقتصادي االستشاري، بأربع لغات
 

في ( 31-)كوفيد، يرجى االتصال بفريق فيروس كورونا في حالة كانت نتيجة تحليل أحد الموظفين إيجابيةيرجى العلم أنه 
-8323أو اتصل على الرقم  COVIDWorkplace@acgov.orgمكان العمل بمقاطعة أالميدا على العنوان اإللكتروني 

مؤسسات األعمال ويتعين على والتعرف على التوجيهات الخاصة بالخطوات التالية. الحالة ( إلرسال تقرير 532) 818
اإليجابية. وللتعرف على مواقع اختبار ( 31-)كوفيدإخطار إدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميدا بجميع حاالت فيروس كورونا 

في أوكالند، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ( 31-فيد)كوفيروس كورونا 
tested-get-to-https://www.oaklandca.gov/resources/how. 

 
والموارد المساعدة، لديك على مؤسسة األعمال ( 31-)كوفيدولمساعدة المدينة في قياس تأثيرات جائحة فيروس كورونا 

 .استبياننا الموجز الخاص بإعادة افتتاح مؤسسات األعمال والتعافي يرجى مراجعة
 
 أوكالند"-حب-إقامة-تدشن حملة تسويقية جديدة "إنفاق «كالندوفيزيت أ»

الرقمية الحملة التسويقية « فيزيت أوكالند» Visit Oaklandتستضيف مؤسسة ، من المقرر أن اعتباًرا من أغسطس/ آب
أوكالند"، التي تشجع السكان -حب-إقامة-"إنفاق Spend. Stay. Love. Oaklandوعبر وسائل التواصل االجتماعي 

 المحليين على قضاء أوقاتهم وأموالهم في المدينة.
 

من المطاعم وحتى  –صفحة جديدة تقدم روابط بجميع أدلة األعمال إنشاء « فيزيت أوكالند» Visit Oaklandعتزم كما ت
 .(31-)كوفيدالتي تعد محورية في أثناء جائحة فيروس كورونا  –متاجر التجزئة بالساحات الخارجية والفعاليات 

 
قبل جهود وسائل التواصل االجتماعي والعالقات العامة لدعم الفعاليات إلى التركيز على الحملة تهدف هذه   مثل:الم 

 أغسطس/ آب  12حتى : أسبوع المطعم األسود 
 سبتمبر/ أيلول 31 – 3: أسبوع أوكالند للمطاعم: نسخة آخر الصيف 
 سبتمبر/ أيلول 31 – 1: أوكالند في الصدارة 
  :أكتوبر/ تشرين أول 33 –/ أيلول سبتمبر 32أسبوع أوكالند كوكتيل 

https://eastbay.score.org/event/how-stay-visible-and-relevant-troubled-times-online-c0506
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/recovery/letter-to-employers-regarding-clearance-testing-2020.08.12.pdf
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/recovery/screening-guidance-for-employers-eng-2020.08.08.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/recovery/screening-guidance-for-employers-eng-2020.08.08.pdf
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources#cleaning-disinfecting-412844
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources#cleaning-disinfecting-412844
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources#workplace-safety-412846
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/business-flyer-covering-order-2020.04.20.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/business-flyer-covering-order-2020.04.20.pdf
https://chambermaster.blob.core.windows.net/userfiles/UserFiles/chambers/1392/CMS/Aly/English.pdf
mailto:COVIDWorkplace@acgov.org
https://www.oaklandca.gov/resources/how-to-get-tested
https://www.oaklandca.gov/resources/how-to-get-tested
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_reopening_recovery_survey
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_reopening_recovery_survey
https://blackrestaurantweeks.com/registration/
https://visitoakland.app.box.com/s/i2kz70mrdjw3geo808qa9fsx0m5uksug
https://oaklandpride.org/


 ( مهرجانات يوم الموتىDia de los Muertosنهاية أكتوبر/ تشرين أول :) 
 

أوكالند"، -حب-إقامة-كانت لديك فعالية مقبلة أو حفل عشاء في الخارج ترغب في الترويج لها من خالل حملة "إنفاقإذا 
 لتحديث القائمة. يرجى التسجيل في المنصة اإللكترونية لشريك فيزيت أوكالند

 
وسيتواصل  partnerships@visitoakland.comاحتجت إلى مساعدة إضافية، يرجى إرسال رسالة إلكترونية إلى إذا 

 .«فيزيت أوكالند»فريق أحد أعضاء معك 
 

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

الصفحة اإللكترونية الخاصة بموارد مؤسسات  الصغيرة، والمؤسسات غير الربحية والمقاولين المستقلين، علىاألعمال 
حيث تتاح المزيد من المعلومات، لذلك يرجى مراجعة  اتحديث الموقع دوريً يتم ؛ علًما بأنه بمدينة أوكالند األعمال والعمالة

 الموقع باستمرار. ونشجعك على:
 الذي يعمل كمسار للمدينة (31-)كوفيداستبيان بيانات التأثير على األعمال جراء جائحة فيروس كورونا  إجراء ،

 لطلب المساعدة المباشرة.

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__marketing.visitoakland.com_acton_ct_38026_s-2D00bd-2D2008_Bct_l-2D001e_l-2D001e-3A7_ct2-5F1_1-3Fsid-3DTV2-253APm8pNv3mm&d=DwMFaQ&c=6ZboKdJzR8nZOqwBjhPnCw&r=XRE8Ixt8LF17K2oLyK-K7dZkHFGv4dZXL9i5QRezqsc&m=Tx_llghdMPqU52YQj0jiUq8_yA4rrZ1FY3ALyFpse0I&s=bdE6AOBn-MmsskVJqibU5Q8b50733sEUhzJEb7GgeVA&e=
mailto:partnerships@visitoakland.com
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/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://oaklandca.formstack.com/forms/covid19_business_impact_data_survey

