تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  17ديسمبر /كانون أول 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 .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 (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 التلقيح.
يرجى العلم أنه لن يتم إصدار نشرة يوم  24ديسمبر /كانون أول.

تعليمات الوالية بخصوص ارتداء الكمامات في األماكن الداخلية
حتى  15يناير /كانون ثاني 2022 ،تطالب إدارة كاليفورنيا للصحة العامة بارتداء كمامات الوجه في جميع األماكن العامة
الداخلية بغض النظر عن حالة التلقيح .لدى مقاطعة أالميدا بالفعل تعليمات خاصة بكمامات الوجه ،والتي تنطوي على
استثناءات محدودة بشأن بعض البيئات قيد الرقابة مع مجموعة صغيرة ومستقرة من األفراد الملقحين بشكل كامل.
وباإلضافة إلى ذلك ،قامت إدارة الصحة العامة بوالية كاليفورنيا بتحديث االشتراطات الخاصة بالفعاليات الضخمة ،مثل
الحفالت والفعاليات الرياضية .وقبل حضور الفعالية ،يجب اآلن على الحضور عرض إما إثبات التلقيح ،أو اختبار مستضد
فيروس كورونا المستجد السلبي قبل يوم واحد من الفعالية ،أو اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل " "PCRالسلبي قبل يومين
من الفعالية.
كما أصدرت إدارة الصحة العامة بوالية كاليفورنيا تعليمات جديدة بخصوص السفر تسري بشكل فوري لتوجيه جميع
المسافرين الذين يصلون إلى والية كاليفورنيا بإجراء اختبار فحص فيروس كورونا المستجد خالل ثالثة إلى خمسة أيام من
وصولهم ،بغض النظر عن حالة التلقيح.

مساعدة صغار المصنعين
هل أنت ُمصنع لديك  75موظفًا أو أقل ،وتمتلك المؤسسة أحد قدامى المحاربين ،أو سيدة ،أو أحد السود أو الملونين؟ يرجى
التقديم في برنامج منح مانيكس " "Manexلتقديم المساعدة الفنية والتوسع لمؤسسات األعمال الصغيرة ( ، )SBTEAالذي
يمول الخدمات االستشارية ويقدم خدمات التدريب لمساعدتك على مواكبة تحديات التصنيع الفريدة التي تواجه مؤسستك.
وللمساعدة ،يرجى االتصال بمايكل شابكا على عنوان البريد اإللكتروني  mshabaka@manexconsulting.comأو
اتصل بالرقم .)925( 807-5101

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  ،2015تلقت أكثر من
اثنتي عشرة مؤسسة أعمال بمدينة أوكالند إعفاءات ضريبية تجاوزت قيمتها  41مليون دوالر أمريكي لتوفير وظائف عالية
الجودة بدوام كامل.
لمساعدة مؤسسات األعمال في التقديم ،ستعقد الندوات اإللكترونية لإلعفاء الضريبي بوالية كاليفورنيا يوم األربعاء الموافق،
 5يناير /كانون ثاني ؛ والخميس 13 ،يناير /كانون ثاني والثالثاء 18 ،يناير /كانون ثاني .يتاح كذلك دليل التقديم وفيديوهات
تعليمية .تبدأ فترة تقديم الطلبات يوم  3يناير /كانون ثاني 2022 ،وتنتهي 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 جراء عدم
سداد اإليجار في  30سبتمبر /أيلول .قد يستحق اإليجار المتأخر استنادًا إلى خطة السداد أو اتفاق آخر يتم التفاوض عليه بين
المستأجر والمالك .لم يزل تعليق اإلخالء السكني ساريًا حتى نهاية حالة الطوارئ المحلية حسب إعالن 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.
• تتاح التسجيالت الخاصة بالندوة اإللكترونية بشأن التفاوض حول اإليجار وشرائح العروض التقديمية بلغات متعددة.
• تقدم استشارات شخصية مباشرة دون مقابل بشأن اإليجارات التجارية من خالل الخدمات القانونية التي تقدمها لجنة
الحقوق المدنية بمنطقة خليج سان فرانسيسكو لبرنامج رواد األعمال .يمكنك التقديم من خالل:
https://lccrsf.org/get-assistance/legal-services-for-entrepreneurs/commercialtenant-legal-assistance/
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

حملة عطلة التسوق المحلي
تشجع حملة ثينك أوكالند فيرست هوليداي سكان مدينة أوكالند والزوار على إنفاق أموالهم على ما يودون شراءه من خالل
التسوق المحلي .وتستهدف هذه الفكرة تشجيع االعتزاز والتقارب الكبير الذي يوليه السكان لمدينة أوكالند .ولتشجيع الزوار،
يتضمن الموقع اإللكتروني  ThinkOaklandFirst.comأدلة لمؤسسات األعمال الصغيرة ،ومسابقات في العطالت،
وفعاليات ترفيه مجتمعية ،باإلضافة إلى المزيد .للمساعدة في نشر كلمة عن خبرات التسوق الفريدة بمدينة أوكالند ،تتضمن
حملة العطالت مسابقة صور السيلفي في أثناء التسوق .التقط صورة في أثناء أنشطة التسوق ،وتذوق المأكوالت ،واحتساء
المشروبات ،ومشاركة موسم العطالت ونشرها على فيسبوك ،أو إنستغرام ،أو تويتر باستخدام الوسم
 .ThinkOaklandFirst#سيتم السحب على جميع العناصر المرسلة بعد الساعة  9صباح يوم األربعاء  1ديسمبر /كانون
أول وقبل الساعة  5مساء يوم اإلثنين  27ديسمبر /كانون أول 2021 ،لنيل الجائزة الكبرى ومقدارها أربع تذاكر على متن
خطوط الطيران ساوث ويست ،المقدمة من غرفة التجارة بمنطقة أوكالند .سيتم نشر التفاصيل وقواعد المسابقة على الموقع
اإللكتروني .ThinkOaklandFirst.com

رفع الحد األدنى لألجور إلى  15,06دوالر أمريكي ،الموعد النهائي لإلشعار في منتصف ديسمبر /كانون أول

في  1يناير /كانون ثاني  ،2022سيتم رفع الحد األدنى لألجور بمدينة أوكالند إلى  15,06دوالر أمريكي .ومن المقرر أن
تساهم هذه الزيادة السنوية في إحداث التوازن بين الحد األدنى لألجور مع المؤشر اإلقليمي للسلع االستهالكية .يجب على
أصحاب األعمال طباعة المنشورات ،وتتاح هنا بعدة لغات ،للنشر في مواقع العمل بحلول  15ديسمبر /كانون أول.
وستظل المنافع األخرى المحددة في إجراء التمويل الفيدرالي الذي وافق عليه الناخبون بما في ذلك اشتراطات اإلجازات
المرضية مدفوعة األجر كما هي .للمزيد من المصادر ،تفضل بزيارة  www.oaklandca.gov/ minimumwageأو
أرسل رسالة إلكترونية إلى .minwageinfo@oaklandca.gov
اعتبارا من 1
تخضع الفنادق التي تضم  50غرفة ضيافة أو أكثر لتقدير اشتراطات الحد األدنى من األجور ،التي تسري
ً
دوالرا أمريكيًا دون
دوالرا أمريكيًا شامالً االمتيازات الصحية أو 21,84
يناير /كانون ثاني  ،2022التي ستقدر بـ 16,38
ً
ً
االمتيازات الصحية.
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.
اقتراب الموعد النهائي للدفعات المقدمة من إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية " "SBAمن قرض التعافي من
الكوارث االقتصادية ""EIDL
قد تكون مؤهالً لمنحة بقيمة تصل إلى  10,000دوالر أمريكي في صورة دفعات مقدمة من قرض التعافي من الكوارث
االقتصادية  ،إن فقدت مؤسسة األعمال أو المؤسسة غير الربحية الكائنة في منطقة منخفضة الدخل أكثر من  30بالمائة من
عائداتها ،وتضم  300موظف أو أقل .هذه "الدفعات المقدمة" تشبه المنح ،وال يلزم ردها .ال يلزم أن تكون مؤهالً لقرض أو
تقبله الستالم الدفعات المقدمة .تؤهل أغلب مؤسسات األعمال في أوكالند التي توجد تحت طريق  I-580بصفتها منطقة
منخفضة الدخل.
سوف تظل طلبات الدفعة المقدمة من منحة التعافي من الكوارث االقتصادية متاحة حتى  31ديسمبر /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 في لغات
مختلفة لمساعدتك على فهم اشتراطات األهلية ،واستكمال الطلبات واإلجابة عن األسئلة الشائعة.
يوفر شركاء دعم مؤسسات األعمال مساعدة مستمرة في تقديم الطلبات.
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 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
احتياجات التأمين التي يجب التعرف عليها لمؤسسات األعمال الصغيرة
الجمعة 14 ،يناير /كانون ثاني 11 – 9 ،ص
إيست باي سكور
دوالرا أمريكيًا
23
ً
رأس المال الخاص بالتوسع لمؤسسات األعمال المربحة التي يتجاوز عمرها عامين
الثالثاء 18 ،يناير /كانون ثاني 10:30 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
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
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

