تحديث موارد األعمال -إدارة تطوير مجالي االقتصاد والقوى العاملة  EWDDبتاريخ  7أغسطس 2020
ستُرسل إدارة تطوير مجالي االقتصاد والقوى العاملة بمدينة أوكالند تحديثات مهمة ألصحاب األعمال التجارية والمؤسسات
غير الربحية والمقاولين المستقلين والمنظمات الشريكة لنا التي تدعمهم بصورة دورية .وتعد هذه المعلومات مجرد نقاط بارزة
للموارد المتاحة .من أجل الحصول على معلومات عن جميع برامج الدعم المتاحة ،تفضل بزيارة صفحة موارد األعمال
التجارية والعاملين على اإلنترنت.
وأنه منذ يوم األربعاء الموافق  5من أغسطس عندما تم تقديم هذه النسخة للترجمة لم يكن الكونجرس قد توصل إلى اتفاق بشأن
حزمة اإلعانة التالية الخاصة بفيروس كورونا.
لم تتغير قرارات مسؤول الصحةفي مقاطعة أالميدا منذ آخر تحديث للبريد اإللكتروني .تُطبق األوامر المحلية في المناطق األشد
تقييدًا مقارنة بأوامر الوالية .راجع أوامر المقاطعةملحق ج لألعمال واألنشطة المسموح بها.
الزال تركيزنا ينصب على الهدف المشترك المتمثل في ضمان إعادة االنفتاح بشكل آمن وبصورة مستدامة للشركات وموظفيها
ومجتمعنا ككل.
الموارد إلعادة االنفتاح
قم بزيارة موقع موارد التخطيط إلعادة فتح األعمال للحصول على المزيد من المعلومات حول الموارد لدعم رجوع األنشطة
وإرشادات فحص المقاطعة ألصحاب العمل بلغات متعددة ومعلومات حول التنظيف والتطهير والفتة تغطي الوجه يمكن
طباعتها للشركات وإشارات دليل إعادة الفتح غرفة التجارة في أوكالند متروبوليتان بالشراكة مع أوكالنديش و المجلس
االستشاري لالنتعاش االقتصادي الفتات مقاس  11بوصة ×  17بوصة للتنزيل بأربع لغات.
وحتى تساعد المدينة في التعرف على مدى تأثير كوفيد  19على نشاطك التجاري والتعرف على الموارد المتاحة التي
ستساعدك ،يرجى االطالع على استبياننا الموجز الخاص باستئناف النشاط التجاري وانتعاشه .
قروض بسعر فائدة منخفض للشركات التي تضررت من االحتجاجات
قروض بسعر فائدة منخفض في الواليات المتحدة إن إدارة األعمال الصغيرة متاحة اآلن ) (SBAللشركات والمؤسسات غير
الربحية التي تضررت خالل االحتجاجات منذ  26مايو .2020
فيما يخص الشركات من أي حجم والمؤسسات غير الربحية الخاصة التي تكبدت خسائر في المباني أو المخزون أو اللوازم أو
المعدات غير المؤمن عليها ،يمكنها طلب قرض الكوارث المادية الذي تصل قيمته إلى  2مليون دوالر للمساعدة في إصالح
النوافذ واألبواب واستبدال البضائع المسروقة .إن الموعد النهائي لطلب قرض الكوارث المادية سيكون بتاريخ  16من سبتمبر
لعام .2020
تساعد القروض لتمويل رأس المال العامل والتي تأتي في صورة قروض الكوارث االقتصادية الشركات الصغيرة ومعظم
المنظمات غير الربحية الخاصة على الوفاء بااللتزامات المالية الطبيعية والضرورية (أي اإليجار والمرافق والرواتب وما إلى
ذلك) التي ال تستطيع الوفاء بها مباشرة بسبب الكارثة .إن الموعد النهائي لطلب قروض الكوارث االقتصادية سيكون بتاريخ 17
من مارس لعام .2021
قد تصل معدالت الفائدة إلى  ٪3للشركات و  ٪2.75للمؤسسات الخاصة غير الربحية لمدد تصل إلى  30عا ًما .إن إدارة
األعمال الصغيرة  SBAهي المسؤولة عن تحديد مبالغ وشروط القرض وذلك بناء على الحالة المالية لكل مقدم طلب.
بيانالمعلومات متعدد اللغات مدرج به كل التفاصيل الخاصة نسب الفائدة ومدة القرض وشروط الطلب وكل ذلك منشور على
موقع المدينةhttps://www.oaklandca.gov/resources/low-interest-federal-disaster-loans :
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ً
مركزا افتراضيًا للتوعية بقروض الكوارث يبدأ عمله
هل أنت بحاجة إلى المساعدة في الطلب؟ لقد أسستإدارة األعمال الصغيرة
من الساعة  8صبا ًحا حتى  4:30مسا ًء .من يوم اإلثنين وحتى يوم الجمعة .ستقدم المساعدة بالعديد من اللغات .قم بالتواصل مع
المركز على البريد اإللكتروني:
• FOCWAssistance@sba.gov
• (916) 735-1500
يختص المركز االفتراضي للتوعية بقروض الكوارث ونوعا القرض فقط بالشركات التي تكبدت خسائر نتيجة ما حدث من
اضطرابات مدنية التي بدأت أحداثها منذ  26من مايو عام  ،2020وال عالقة لذلك باإلعانة الخاصة بكوفيد .19
إن الموعد النهائي لبرنامج حماية الرواتب سيكون يوم السبت الموافق  8أغسطس
إن الموعد النهائي لطلب قرض برنامج حماية الرواتب) (PPPهو يوم السبت  8أغسطس عام  .2020تظهر بيانات  SBAأنه
تمت الموافقة على طلب أكثر من  6700شركة في أوكالند للحصول على قروض حماية شيك الراتب .إذا لم تكن قد قدمت
طلب بعد ،فيرجى تقديم الطلب اليوم من خالل المقرض المشارك .إذا تم رفض طلبك من أحد المقرضين ،فيرجى االتصال
بمقرض مشارك آخر اليوم.
• استعن بأداة  SBAللبحث عن مقرض على www.sba.gov/paycheckprotection/find
• قم بالتحقق من هذه القائمة الخاصة بالشركاء المحليين
• قم بالتواصل مع مركز إدارة األعمال لتقديم المساعدة (510) 238-7398
هذه قروض يمكن التنازل عنها حتى يظل الموظفون على كشوف الرواتب مع المحافظة على مستويات الرواتب .إذا كنت
اتخذت إجراء تسريح موظفيك ،فإن هذا القرض يعطيك فرصة إلعادة توظيفهم .يجوز أن يحصل المالك الوحيد والمقاولون
المستقلون وأصحاب المهن الحرة على قروض .PPP
تسمح المدينة بالبيع بالتجزئة وتناول الطعام بالخارج
ً
ومنذ انطالق ذلك القرار تقدم ما يقرب من  180شركة بطلبات تعديات األرصفة والطرق وفقا لعملية السماح المتاحة في
 .Flex Streetsإن الغرض من المبادرة هو تحفيز االنتعاش االقتصادي المتكافئ من خالل تسهيل األمر على تجار التجزئة
والمطاعم وغيرها من الشركات المسموح بها الستخدام أجزاء أكبر من الرصيف وممرات وقوف السيارات والشوارع من
خالل تسهيل متطلبات التصاريح لخمسة استخدامات محددة:
• الرصيف أو مكان انتظار السيارات
• ممر مرور
• مواقف انتظار خاصة بالسيارات أو مناطق خارجية خاصة أخرى
• شاحنة طعام أو مقطورة أو عربة دفع
• الممتلكات الخارجية المملوكة للمدينة
استخدم حق الطريق العام للمقاعد اإلضافية أو عرض البضائع بشكل موسع أو انتظار العمالء .التنازل أيضًا عن رسوم
التصريح .إن الخطوة األهم هي التقدم بطلب للحصول على تصريح قبل أن تبدأ ،وذلك ينطبق كذلك حتى على األماكن الخارجية
المملوكة للقطاع الخاص أو المؤجرة  -بما في ذلك مواقف السيارات.
يرجى اإلطالع على التعليمات الخاصة بالخمسة استخدامات علىwww.oaklandca.gov/FlexStreets :
قم بمساعدتنا في جمع مدخالت المجتمع الخاصة بمبادرة  .Flex Streetsقم بطباعة مطويات ونشرها عن نص االستبيان على
الموقع https://www.oaklandca.gov/documents/posters-for-flex-streets-text-survey :
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الدعم المستمر لألعمال
ستجد قائمة محدثة عن الموارد ومعلومات عن إعانات العمال والمنح والقروض وخدمات الدعم للشركات الصغيرة والمنظمات
غير الربحية والمقاولين المستقلين على الموقع اإللكتروني لموارد األعمال والعمال في مدينة أوكالند .يخضع الموقع للتحديث
المستمر كلما توفر المزيد من المعلومات  ،لذا يرجى الرجوع إليه أكثر من مرة .نحن ندعوك لزيارة موقع:
• قم باالطالع على استبيان بيانات تأثير كوفيد  19على النشاط التجاري والذي يعد من الخدمات المقدمة لدخول المدينة
لطلب المساعدة في األنشطة التجارية الفردية
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