تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  21يناير /كانون ثاني 2022
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 .بشأن المعلومات المتعلقة بامتيازات العمالة والمنح ،والقروض وخدمات الدعم المتاحة ،يرجى
زيارة صفحة موارد مؤسسات األعمال والعمالة اإللكترونية .ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر معلومات
جديدة ،ولذلك يُرجى زيارة هذه الصفحة من حين آلخر.
ال تزال اللقاحات تمثل الحماية األفضل ضد فيروس كورونا المستجد ،والحد من عدد حاالت دخول المستشفى والوفيات.
نشرت مقاطعة أالميدا إرشادات أصحاب األعمال الخاصة بالتلقيح لمؤسسات األعمال المهتمة بدعم موظفيها في الحصول على
التلقيح.
حتى  15فبراير /شباط 2022 ،على األقل تستلزم إدارة الصحة العامة بوالية كاليفورنيا ( )CDPHارتداء الكمامات في جميع
اعتبارا من  30ديسمبر /كانون أول ،2021 ،طبقت مقاطعة أالميدا
األماكن العامة الداخلية بغض النظر عن حالة التلقيح.
ً
تعليمات الوالية بشكل كامل .وفي الوقت الحالي ،يجب على جميع األفراد – بغض النظر عن حالة التلقيح – ارتداء الكمامة
في جميع األماكن العامة الداخلية.

اشتراطات أوكالند إلثبات التلقيح
في  21ديسمبر /كانون أول ،2021 ،أصدر مجلس مدينة أوكالند مرسو ًما طارئًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي
يستلزم من الزبائن في سن  12عا ًما فأكثر إظهار إثبات التلقيح للدخول إلى العديد من المرافق الداخلية .وبالنسبة لألفراد
البالغين  18عا ًما فأكبر ،يجب مطابقة بطاقة التلقيح مع بطاقة الهوية .يجب على مؤسسة األعمال نشر إشعار بحلول  15يناير/
اعتبارا من  1فبراير /شباط ،سيلزم األفراد إظهار إثبات يفيد تلقيحهم للدخول إلى بعض األماكن بمدينة
كانون ثاني.2022 ،
ً
أوكالند ،مثل:
• المؤسسات أو الفعاليات التي تقدم األطعمة أو المشروبات بما في ذلك المطاعم ،والحانات ،والمقاهي ،واألندية،
وقاعات الوالئم.
• مواقع الترفيه بما في ذلك المسارح ،وقاعات االحتفاالت ،والمتاحف ،ومنشآت الترفيه
• صاالت الرياضة ،ومراكز اللياقة البدنية وقاعات اليوغا
• منشآت رعاية كبار السن وبرامج مركز كبار السن بالمدينة
• دار البلدية
• الفعاليات الضخمة في األماكن الداخلية بالمدينة – والمنشآت المملوكة للقطاع الخاص
يمكن االطالع على األسئلة الشائعة ،ونموذج البروتوكول الخاص بمؤسسات األعمال والتفاصيل األخرى على الموقع
اإللكتروني.www.oaklandca.gov/VaxOrdinance :

تدشين برنامج الطعام من أجل العدالة""Dinging for justice
بعد تدشينه في  10يناير /كانون ثاني بواسطة مؤسسة كوميونيتي كيتشنز غير الربحية بمدينة أوكالند ،سيضيف برنامج الطعام
من أجل العدالة رس ًما إضافيًا بقيمة "سنت واحد على كل دوالر" على الفواتير بالمطاعم المشاركة لتمويل آالف الوجبات عالية
الجودة بكل شهر إلطعام سكان أوكالند من الفئات المهمشة .يمكن لمطاعم أوكالند االنضمام إلى قرابة أربع وعشرين مؤسسة
أعمال مشاركة في برنامج الطعام من أجل العدالة من خالل مراعاة التزام المطاعم ومن خالل إعداد وجبات مجتمعية .عندما
يعرض المطعم شعار الطعام من أجل العدالة " "Dining For Justiceعلى نافذته ،يعني ذلك أن المطعم يشارك في التحالف
الذي يتعاون سويًا للتأكد من عدم عودة أي من سكان أوكالند إلى منازلهم دون وجبة طعام ساخنة.

منح الحد من النفايات
يعرض برنامج إيقاف النفايات " "StopWasteمن ًحا للتمويل تبلغ قيمتها  700,000دوالر أمريكي للمشروعات التي تركز
على منع النفايات في مقاطعة أالميدا ودعم المجتمعات المحلية في هذه الفئات:
• إعادة االستخدام واإلصالح (بقيمة تصل إلى  20,000دوالر أمريكي)
• منع واستعادة مخلفات األطعمة (بقيمة تصل إلى  20,000دوالر أمريكي)
• المشروعات النموذجية لألطعمة القابلة إلعادة االستخدام " Foodware Pilot" (5,000دوالر أمريكي حتى
 50,000دوالر أمريكي)
• التبرع بمعدات األطعمة اإلضافية (المؤسسات غير الربحية فقط ،بقيمة تصل إلى  10,000دوالر أمريكي)
• نقل وتعبئة األطعمة القابلة إلعادة االستخدام (بقيمة تصل إلى  10,000دوالر أمريكي)
تؤهل مؤسسات األعمال ،والمؤسسات غير الربحية ،والمؤسسات للتمويل ما لم يذكر خالف ذلك .للتفاصيل ،يرجى زيارة
الموقع اإللكتروني  .www.StopWaste.org/Grantsالموعد النهائي لتقديم الطلبات هو  25فبراير /شباط.2022 ،
تصنيف إدارة مطافئ أوكالند ( )OFDالجديد قد يحد من تكلفة التأمين على الممتلكات التجارية لمؤسسات األعمال
األسبوع الماضي ،أعلنت إدارة مطافئ أوكالند اعتمادها بشكل رسمي كمؤسسة مصنفة من آيزو من الفئة األولى .تستعين العديد
من شركات التأمين بهذه التصنيفات عند تحديد مؤسسة األعمال التي سيقدم تأمين لها ،أو تعرض عليها تغطية ،أو األسعار
المعروضة .يرجى االتصال بمزود التغطية التأمينية الخاصة بك بشكل مباشر للتأكد إن كان هذا التصنيف الجديد سيخفض من
قسط التأمين الخاص بك.
معايير الطوارئ المؤقتة بإدارة الصحة والسالمة المهنية بوالية كاليفورنيا
بتاريخ  16ديسمبر /كانون أول ،2021 ،صوت مجلس إدارة الصحة والسالمة المهنية على إعادة تطبيق معايير الطوارئ
المؤقتة ( )ETSللحماية ضد فيروس كورونا المستجد بإدارة الصحة والسالمة المهنية بوالية كاليفورنيا ( )CAL/OSHAالتي
تتضمن العديد من التحديثات التي تؤثر على فحص واالستجابة للحاالت المصابة بفيروس كورونا المستجد في بيئة العمل،
وكمامات الوجه ،واالختبار والعزل ،ومعايير العودة إلى العمل .تسري هذه التغييرات في  14يناير /كانون ثاني.2022 ،
لمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على تحديث معايير الطوارئ المؤقتة للحماية ضد فيروس كورونا المستجد بإدارة
الصحة والسالمة المهنية بوالية كاليفورنيا – ما يحتاج أصحاب األعمال لمعرفته.
تعليمات إدارة الصحة والسالمة المهنية االتحادية الخاصة بالتلقيح والفحص
أصدرت إدارة الصحة والسالمة المهنية االتحادية ( )OSHAالتابعة لوزارة العمل األمريكية معايير الطوارئ المؤقتة ()ETS
للحد من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد في بيئة العمل .تسري معايير الطوارئ المؤقتة بإدارة الصحة والسالمة المهنية
االتحادية على أصحاب األعمال الذين لديهم  100موظف فأكثر وويحتاجون إلى تلقيح جميع الموظفين أو إخضاعهم لفحص
أسبوعي في جملة اشتراطات أخرى.
لتوفير وقت كافٍ كي يمتثل أصحاب األعمال ،لن تصدر إدارة الصحة والسالمة المهنية إشعارات لعدم االمتثال مع اشتراطات
االختبار الخاصة بالمعيار قبل  9فبراير /شباط 2022 ،طالما كان صاحب العمل يمارس مهامه بشكل معقول ،ويبذل جهودًا
مقبولة لالمتثال مع المعايير .ستعمل إدارة الصحة والسالمة المهنية بشكل وثيق مع المجتمع المحلي المنظم لتقديم مساعدة
خاصة باالمتثال.
للمزيد من المعلومات والتي تتضمن النشرات المعلوماتية ،ومجموعة األدوات ،والمزيد ،يرجى االطالع على صفحة معايير
الطوارئ المؤقتة بإدارة الصحة والسالمة المهنية االتحادية.

تقدِّم بطلبات اإلعفاء الضريبي بوالية كاليفورنيا كال كومبيتس ""CalCompetes
يعد اإلعفاء الضريبي بوالية كاليفورنيا ( )CCTCبمثابة إعفاء لضريبة الدخل يتاح لمؤسسات األعمال التي ترغب في
االستمرار وتنمية أعمالها في والية كاليفورنيا .يمكن لمؤسسات األعمال من أي قطاع ،أو حجم ،أو مكان التنافس على ماليين
الدوالرات األمريكية المتاحة في صورة إعفاءات ضريبية .سيتم تحليل الطلبات استنادًا إلى عوامل متعددة ،تشمل عدد الوظائف
المستحدثة أو المحتفظ بها ،وقيمة االستثمار واألهمية االستراتيجية للوالية أو المنطقة .منذ  ،2015حصلت أكثر من نصف عدد
مؤسسات األعمال في أوكالند على إعفاءات ضريبية تتجاوز قيمتها  41مليون دوالر أمريكي لتوفير فرص عمل عالية الجودة
بدوام كامل .يتاح كذلك دليل التقديم وفيديوهات تعليمية .تنقضي فترة تقديم الطلبات في  24يناير /كانون ثاني.2022 ،

المساعدة في الحماية ضد اإلخالء التجاري
انقضت مراسيم مدينة أوكالند التي تمنع اإلخالء التجاري لمؤسسات األعمال الصغيرة والمنظمات غير الربحية بسبب عدم
سداد اإليجار في سبتمبر /أيلول  .2021قد يستحق اإليجار المتأخر استنادًا إلى خطة السداد أو اتفاق آخر يتم التفاوض عليه بين
المستأجر والمالك .يظل سريان تعليق اإلخالء السكني قائ ًما حتى نهاية إعالن الطوارئ المحلي على النحو المعلن بواسطة
مجلس مدينة أوكالند.
من خالل المنح المقدمة من مدينة أوكالند ،تواصل لجنة الحقوق المدنية بمنطقة خليج سان فرانسيسكو ( )LCCRتقديم
المساعدة في مفاوضات اإليجارات التجارية لمالك مؤسسات األعمال الصغيرة.
• تعرض استشارات مباشرة دون مقابل حول اإليجارات التجارية من خالل الخدمات القانونية التي تقدمها لجنة المحامين
غير الربحية للحقوق المدنية بخصوص برنامج رواد األعمال .يمكنك التقديم من خاللhttps://lccrsf.org/get- :
assistance/legal-services-for-entrepreneurs/commercial-tenant-legal-assistance/
• تتاح تسجيالت الندوة اإللكترونية بشأن التفاوض في اإليجارات وشرائح العروض التقديمية بعدة لغات.
يرجى االطالع على قسم ورش العمل الحقًا في البريد اإللكتروني الماثل للتعرف على الندوات اإللكترونية القادمة حول اإلخالء
واإليجارات التجارية التي تستضيفها لجنة المحامين غير الربحية للحقوق المدنية.
يمكن للمستأجرين الذين يسعون إلى معلومات إضافية ودعم أكثر بينما تنقضي مدة قرار تعليق اإلخالء التجاري زيارة الموقع
اإللكترونيhttps://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and- :
worker-resources#eviction-moratorium

صادر 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:
• تحديد موعد للتلقيح (للمقيمين في مقاطعة أالميدا)
• المعلومات الخاصة بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميدا
• الوالية تتجاوز إطار عمل االقتصاد اآلمن
• توجيهات الوالية الخاصة بالكمامات واألسئلة واألجوبة المتعلقة بأقنعة الوجه
• التوجيهات المؤقتة الخاصة بالتهوية ،والتنقية وجودة الهواء في البيئات الداخلية
• توجيهات بيئة العمل بالمقاطعة
• إرشادات صاحب العمل الخاصة بالتلقيح
• مبادرة الشوارع المرنة بمدينة أوكالند
• مواقع االختبار المجتمعية بمقاطعة أالميدا

•
•
•

إرشادات السالمة الصحية من فيروس كورونا (كوفيد )19-للعاملين في مجال األطعمة
يلب " "Yelpتساعد مؤسسات األعمال في اإلعالن عن اشتراطات التلقيح
منصة الوالية المشتركة لإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد)19-

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
خدمات المحاماة االفتراضية في المكتبة
مساء أيام الثالثاء ،ومساء أيام الخميس ،وبعد ظهر أيام األحد
مكتبة أوكالند العامة
مجانًا
بدء أعمال مؤسسات األطعمة المنزلية – الجزء األول
اإلثنين 24 ،يناير /كانون ثاني 4 – 2 ،م
برنامج المطاعم بمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
?Estás Listo Para Iniciar Tu Negocio
اإلثنين 24 ،يناير /كانون ثاني 7 – 5 ،م
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
التسويق في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد
اإلثنين 24 ،يناير /كانون ثاني 7:30 – 5:30 ،م
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
التملك واالستثمار العقاري لمؤسسات ورواد األعمال الصغيرة
الثالثاء 25 ،يناير /كانون ثاني 10:30 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
اإليجار التجاري واالمتثال لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة
الثالثاء 25 ،يناير /كانون ثاني 5 – 3 ،م
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا
معسكر التدريب المالي (الجزء األول)
األربعاء 26 ،يناير /كانون ثاني 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
ميزانية التسويق الرقمي نبذة عن مؤسسات األعمال الصغيرة

األربعاء 26 ،يناير /كانون ثاني 4 – 3 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
ميزانية التسويق الرقمي نبذة عن مؤسسات األعمال الصغيرة
األربعاء 27 ،يناير /كانون ثاني 11 – 10 ،ص
أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
!Preparándote Para Obtener un Crédito
الخميس 27 ،يناير /كانون ثاني 7 – 6 ،م
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
كيف تبيع للمؤسسات :الجلسة الرابعة
الجمعة 28 ،يناير /كانون ثاني 11 ،ص –  12:30م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
ميزانية التسويق الرقمي نبذة عن مؤسسات األعمال الصغيرة
الجمعة 28 ،يناير /كانون ثاني ،الظهر –  1م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
بدء أعمال مؤسسات األطعمة المنزلية – الجزء الثاني
االثنين 31 ،يناير /كانون ثاني 4 – 2 ،م
برنامج المطاعم بمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
أال يكلفك عدم وجود موقع إلكتروني ماالً؟ أنشئ موقعك اإللكتروني (الجزء الثاني)
اإلثنين 31 ،يناير /كانون ثاني 7:30 – 6 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
Cómo Aumentar los Ingresos de tu Empresa Alimentaria Post-Covid-19
اإلثنين 31 ،يناير /كانون ثاني 9 – 6 ،م
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
الحصول على رأس المال لمؤسسات األعمال في المراحل المبكرة
األربعاء 2 ،فبراير /شباط 10:30 ،ص – الظهيرة
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
إعداد خطة ملزمة لمؤسسة األعمال
األربعاء 2 ،فبراير /شباط ،الظهر –  4:30م

إيست باي سكور
دوالرا أمريكيًا
23
ً
خدمات المحاسبة لمؤسسات األعمال
الخميس 3 ،فبراير /شباط 11:30 – 9:30 ،ص
إيست باي سكور
دوالرا أمريكيًا
23
ً
إمكانية الحصول على رأس المال لمؤسسات األعمال الصغيرة
الخميس 3 ،فبراير /شباط 11 – 10 ،ص
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
اإلدارة المالية ألعمالك
الخميس 3 ،فبراير /شباط 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
اعرف حقوقك :اإلخالء التجاري (اإلنجليزية ،واإلسبانية والماندرين)
الثالثاء 8 ،فبراير /شباط 4 – 3 ،م
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا
Acceso a Capital para Pequeños Negocios
األربعاء 9 ،فبراير /شباط 7 – 6 ،ظهرا
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
تسويق مؤسسة أعمالك
الخميس 10 ،فبراير /شباط 11 ،ص –  12:30م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
خطط لتحقيق أرباح
الخميس 10 ،فبراير /شباط 4 – 1 ،م.
إيست باي سكور
دوالرا أمريكيًا
23
ً
األمور القانونية المتعلقة بتدشين مؤسسة األعمال الصغيرة
الجمعة 11 ،فبراير /شباط 9 ،ص – الظهر
إيست باي سكور
دوالرا أمريكيًا
23
ً
كيف تبيع في سوق المزارعين؟
اإلثنين 28 ،فبراير /شباط 4 – 2 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

مجانًا

