تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  19نوفمبر /تشرين ثاني 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 .بخصوص 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 (كوفيد ،)19-والحد من عدد حاالت دخول المستشفى والوفيات.
نشرت مقاطعة أالميدا إرشادات أصحاب األعمال الخاصة بالتلقيح لمؤسسات األعمال المهتمة بدعم موظفيها في الحصول
على اللقاح.
يرجى العلم أنه لن يتم إصدار نشرة يوم  26نوفمبر /تشرين ثاني.
منح بقيمة تصل إلى  2,000دوالر أمريكي لألفراد العاملين في مجال الفنون
ظهرا ،يوم  8ديسمبر  /كانون أول ،من المقرر أن يقبل صندوق الخليج الشرقي لإلعانات المقدمة لألفراد العاملين
حتى 12
ً
في مجال الفنون طلبات المنح من الفنانين ومعلمي الفنون وحاملي الثقافة والعاملين في الفنون ممن ال يستهدفون الربح في
مقاطعتي أالميدا وكونترا كوست .ويمكن استخدام المنح التي تصل قيمتها إلى  2,000دوالر أمريكي بأي طريقة تخفف من
األعباء المالية .وسوف يوزع الصندوق المنح في كافة أنحاء المقاطعتين الواقعتين في الخليج الشرقي ،مع منح األولوية
لالحتياجات المالية لألفراد الذين ينتمون إلى جاليات ثقافية من المعروف تاريخيًا أنها تعاني من نقص الخدمات ،وكذا تعاني
من الناحية المالية بشكل خاص مثل السود ،والسكان األصليين ،والالتينيين ،والمهاجرين المولودين في الخارج ،والمتحولين
جنسيًا ،واألشخاص ذوي اإلعاقة .ويدير الصندوق مركز اإلبداع الثقافي ،وهو مؤسسة غير ربحية تقدم منظومة واسعة من
الخدمات للفنانين.
تدشين صندوق القروض دون فوائد لمؤسسات األعمال الصغيرة
يقوم صندوق قروض التعافي في أوكالند الذي تديره مؤسسة مشروعات الجاليات في منطقة المحيط الهادئ بتقديم  2,5مليون
دوالر أمريكي كقروض لمؤسسات األعمال الصغيرة دون رسوم أو فائدة .يمكن أن يساعد هذا الصندوق في مكافحة تغير
نمط الحياة في األحياء الفقيرة والتهجير ودعم أصحاب األعمال بما أن برامج المنح الحكومية والفيدرالية أوشكت على
االنتهاء .وكما هو الحال في جميع قروض مؤسسة مشروعات الجاليات في منطقة المحيط الهادئ ،ال توجد رسوم للتقديم وال
حد أدنى للمبلغ المطلوب .هذا ويستهدف برنامج القروض مؤسسات األعمال الصغيرة التي تم استثناؤها من النظام المالي
التقليدي وبرامج إدارة المشروعات الصغيرة؛ مثل مؤسسات األعمال المملوكة للسود ،والسكان األصليين ،واألفراد الملونين،
والنساء وصاحبات األعمال منن ينتمون إلى مجتمع الميم والسكان العائدين ،والمهاجرين والالجئين ،وغيرها من الجاليات
ذات الدخل المنخفض .وسيكون هذا البرنامج الخاص متا ًحا فقط إذا استمر التمويل.
وفي أثناء التدشين المبدئي للبرنامج ،تستهدف مؤسسة مشروعات الجاليات في منطقة المحيط الهادئ أن يصل أول مبلغ
ومقداره  2,5مليون دوالر أمريكي إلى مؤسسات األعمال المملوكة للسود والسكان األصليين والملونين وكذا األمريكيين
اآلسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ في منطقة فروتفالي وغرب أوكالند وشرق أوكالند وشمال أوكالند في منطقة
تيميسكال لتحسين األعمال التجارية والمدينة الصينية .وتأمل المؤسسة في أن تستفيد المزيد من مؤسسات األعمال الصغيرة
من البرنامج في المناطق األخرى عبر أوكالند إذا تم توفير مبالغ إضافية.
تعلم المزيد وقدم الطلب على هذا الرابطhttps://www.pacificcommunityventures.org/small-business- :
loans/oakland-loan-fund/

منحة فيرايزون ديجيتال ريدي لمؤسسات األعمال الصغيرة
مقررا دراسيًا إلكترونيًا مجانيًا لتوفر لمؤسسات األعمال الصغيرة أدوات شخصية تمكنها من النجاح
أعدت مؤسسة فيرايزون
ً
في األسواق اإللكترونية اليوم .ويتم توفير وحدات التعلم ،وإرشادات الخبراء ،وشبكات النظراء والمزيد لمساعدة مليون
مؤسسة أعمال صغيرة على االزدهار في االقتصاد الرقمي .ويؤهل استكمال مقررين دراسيين أو فعاليتي تدريب لتقديم طلب
منحة فيرايزون ديجيتال ريدي لمؤسسات األعمال الصغيرة بقيمة  10,000دوالر أمريكي ،مع العلم أن فترة تقديم الطلبات
مفتوحة اآلن .سجل في المقرر الدراسي المجاني هنا.
الحصول على خدمات دعم مؤسسات األعمال في المكتبات المحيطة
سواء كنت تبدأ مؤسسة عمل جديدة أم تتوسع في مؤسستك أم تحتاج فقط إلى دعم مؤسسة األعمال ،طاقم العمل بالمدينة هنا
لمساعدتك .من خالل برنامج مركز مساعدة مؤسسات األعمال عن بعد ( )BACالتجريبي ،سيتاح طاقم العمل الخاص
بالتنمية االقتصادية وتطوير قوة العمل في أوكالند في لقاءات مجدولة لمدة  30دقيقة في خمس مكتبات مختلفة:
• ويست أوكالند (بين كل يوم اثنين وآخر صبا ًحا)
• إيتي فيرست أفينو (بين كل ثالثاء وآخر مسا ًء)
• سيزار إي تشافيز (بين كل أربعاء وآخر مسا ًء)
• غولدن غيت (بين كل خميس وآخر صبا ًحا)
ظهرا)
• إيستمونت (بين كل جمعة وأخرى
ً
هذه اللقاءات المجدولة في ديسمبر /كانون أول بالحجز فقط .لتحديد موعد ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
 .www.oaklandca.gov/RemoteBACللمساعدة في تحديد موعد ،يرجى االتصال بالرقم  .)510( 238-7398إن لم
تتمكن من تحديد لقاء مجدول بأحد مواقعنا القريبة ،امأل نموذج طلبنا اإللكتروني وسيتصل بك أحد أفراد طاقم العمل أو يرسل
إليك رسالة إلكترونية خالل يومي عمل.
ما زالت الدفعات المقدمة من قرض التعافي من الكوارث االقتصادية " "EIDLبقيمة تصل إلى  15,000دوالر أمريكي،
والتي تستهدفها إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية " "SBAمتاحة.
إن كانت مؤسستك لألعمال أو المؤسسة غير الربحية في منطقة منخفضة الدخل ،فقد تكون مؤهالً لمنحة بقيمة تصل إلى
 15,000دوالر أمريكي في صورة دفعات مقدمة من قرض التعافي من الكوارث االقتصادية .هذه "الدفعات المقدمة" تشبه
المنح ،وال يلزم ردها .ال يلزم أن تكون مؤهالً لقرض أو توافق عليه الستالم الدفعات المقدمة .تؤهل أغلب مؤسسات األعمال
في أوكالند التي توجد تحت طريق  I-580بصفتها منطقة منخفضة الدخل.
 .1يمكن الحصول على دفعة مقدمة من منحة التعافي من الكوارث االقتصادية بقيمة تصل إلى  10,000دوالر أمريكي
إن فقدت مؤسسة األعمال أو المؤسسة غير الربحية الكائنة في منطقة منخفضة الدخل أكثر من  30بالمئة من
عائداتها ،وتضم  300موظف أو أقل.
 .2وتوفر كذلك دفعة مقدمة مستهدفة تكميلية أخرى بقيمة  5,000دوالر أمريكي إن فقدت مؤسسة األعمال أو المؤسسة
غير الربحية الخاصة بك الكائنة في منطقة منخفضة الدخل أكثر من  50بالمئة من عائداتها ،وتضم  10موظفين أو
أقل.
يمكن أن تجمع الدفعة المقدمة المستهدفة التكميلية بين منحة التعافي من الكوارث االقتصادية األصلية و /أو الدفعة المقدمة
المستهدفة من منحة التعافي من الكوارث االقتصادية بإجمالي يصل إلى  15,000دوالر أمريكي.
ستظل الدفعة المقدمة المستهدفة من منحة التعافي من الكوارث االقتصادية متاحة حتى  31ديسمبر /كانون أول  ،2021إال أن
إدارة المشروعات التجارية الصغيرة قد أشارت إلى أنه ربما تنتهي فترة التقديم للدفعات التكميلية المقدمة المستهدفة والتي تبلغ
 5000دوالر أمريكي في حدود  10ديسمبر /كانون أول .2021
إن لم يسبق لك التقديم في منحة التعافي من الكوارث االقتصادية ،يمكنك التقديم اآلن!

إن سبق لك التقديم في منحة التعافي من الكوارث االقتصادية ،ستتصل إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية بك
وتبلغك بالتفاصيل .إن لم تصلك هذه الرسالة اإللكترونية ،يمكنك االتصال بمركز خدمة العمالء في حاالت الكوارث بإدارة
المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية على الرقم ( 1-800-659-2955الهاتف النصي )1-800-877-8339 :أو على
البريد اإللكتروني  TargetedAdvance@sba.govلطلب دعوة جديدة .تأكد من إدراج رقم إرسال طلبك.
في حين أنه يجب استكمال الطلبات باللغة اإلنجليزية ،توفر إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية وثائق بلغات
مختلفة لمساعدتك على فهم اشتراطات األهلية ،واستكمال الطلبات واإلجابة عن األسئلة الشائعة.
يوفر شركاء دعم مؤسسات األعمال مساعدة مستمرة في تقديم الطلبات.
خط المساعدة المجاني للموارد البشرية بخصوص األسئلة المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد)19-
يوفر مجلس تطوير القوة العاملة بمقاطعة أالميدا ،بالشراكة مع رابطة أصحاب األعمال بوالية كاليفورنيا ،لمؤسسات األعمال
بمقاطعة أالميدا خط مساعدة مجاني للموارد البشرية على رقم الهاتف  .)808( 202-5668يوفر خبراء الموارد البشرية
إرشادات بشأن:
• إجراءات التعيين وإنهاء الخدمة
• قوانين اإلجازة المرضية مدفوعة األجر وقانون اإلجازات الطبية والعائلية
• فترات الراحة ،والغذاء والعمل اإلضافي
• أدلة إرشادات الموظفين
• مكافحة التحرش
• األسئلة المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد)19-
يعمل خط المساعدة من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8ص وحتى  5م
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:
• 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 بخصوص التهوية ،والترشيح ،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
استعد لمؤسسة األعمال الصغيرة يوم السبت! إستراتيجيات إعداد مؤسستك!
الثالثاء 23 ،نوفمبر /تشرين ثاني 2 – 1 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
استعد لمؤسسة األعمال الصغيرة يوم السبت! إستراتيجيات إعداد مؤسستك!
األربعاء 24 ،نوفمبر /تشرين ثاني 11 ،ص – الظهر
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
إستراتيجيات التسويق الفعالة للتعامل مع أخطاء العمالء ودعم الوالء
الثالثاء 30 ،نوفمبر /تشرين ثاني 4:30 – 2:30 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
Cómo entender su crédito y como financiar su negocio
الثالثاء 30 ،نوفمبر /تشرين ثاني 9 – 6 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
مقر الخدمات القانونية االفتراضية
عصرا
ظهرا حتى 6
الثالثاء 2 ،ديسمبر /كانون أول ،من الساعة 4
ً
ً
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا
هل أنت جاهز للقرض؟
الخميس 3 ،ديسمبر  /كانون أول 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
التعافي االقتصادي والمرونة
الثالثاء 7 ،ديسمبر  /كانون أول 4 – 2:30 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في سييرا
مجانًا
خطط األعمال الناجحة
األربعاء 8 ،ديسمبر /كانون أول 10:30 ،صبا ًحا حتى الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
تمويل مؤسستك
الخميس 9 ،ديسمبر  /كانون أول 11:30 – 10 ،ص

مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
بناء المرونة في التأثير االجتماعي
الثالثاء 14 ،ديسمبر  /كانون أول 11 - 10 ،ص
غرفة أوكالند مترو
مجانًا
تدبير رأس المال لمؤسسات األعمال التي في مراحلها المبكرة
الثالثاء 14 ،ديسمبر /كانون أول 1:30 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
مقر الخدمات القانونية االفتراضية
عصرا
ظهرا حتى 6
الثالثاء 16 ،ديسمبر /كانون أول ،من الساعة 4
ً
ً
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا

