تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  3ديسمبر /كانون أول 0202
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.
ما زالت 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.
يرجى العلم أنه لن يتم إصدار نشرة يوم  22ديسمبر /كانون أول.

توزيع منح بقيمة تصل إلى  00222دوالر أمريكي لألفراد العاملين في قطاع الفنون
حتى ظهر يوم  8ديسمبر /كانون أول ،يقبل صندوق إغاثة الخليج الشرقي لألفراد العاملين في قطاع الفنون طلبات المنح من
الفنانين ،ومعلمي الفنون ،والمهتمين بالثقافة والعاملين بالمؤسسات الفنية غير الربحية في مقاطعتي أالميدا وكونترا كوستا.
يمكن االستفادة بالمنح التي يصل قيمتها إلى  00222دوالر أمريكي بأية طريقة تخفف من المتاعب المالية .سيوزع الصندوق
المنح في جميع أنحاء المقاطعتين اللتين تكونان منطقة الخليج الشرقي ،ويعطي األولوية لالحتياجات المالية لألفراد من
المجتمعات الثقافية المحرومة بشكل تاريخي واألفراد المعرضين للمخاطر المالية بشكل خاص – السود ،والسكان األصليين،
والالتينيين ،والمهاجرين المولودين في الخارج ،والمتحولين جنسيًا ،واألفراد من أصحاب اإلعاقة .يدار الصندوق بواسطة
مركز اإلبداع الثقافي ( ،)CCCوهو مؤسسة غير ربحية توفر مجموعة كبيرة من الخدمات للفنانين.

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  ،0202حصلت أكثر من
نصف عدد مؤسسات األعمال في أوكالند على إعفاءات ضريبية تتجاوز قيمتها  022مليون دوالر أمريكي لتوفير فرص
عمل عالية الجودة لدوام كامل.
لمساعدة مؤسسات األعمال على تقديم الطلبات ،من المقرر عقد ندوات إلكترونية لإلعفاء الضريبي بوالية كاليفورنيا يوم
األربعاء الموافق  8ديسمبر /كانون أول؛ واألربعاء 2 ،يناير /كانون ثاني؛ والخميس 01 ،يناير /كانون ثاني والثالثاء08 ،
يناير /كانون ثاني .يتاح كذلك دليل التقديم وفيديوهات تعليمية .تبدأ فترة تقديم الطلبات يوم  1يناير /كانون ثاني0200 ،
وتنتهي في  02يناير /كانون ثاني .0200

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 .سيقيم التجار من جميع أنحاء المدينة عروضًا احتفالية لمسابقة التزيين في
أثناء العطالت .ويمكن للمتسوقين االطالع على قائمة التجار المشاركين على الموقع اإللكتروني
 ThinkOaklandFirst.comوالتصويت على التاجر الذي يقدم أفضل زينة حتى يوم األربعاء الموافق 02 ،ديسمبر/
كانون أول .سيتلقى التاجر الذي يحصل على أعلى أصوات جائزة اختيار الجمهور  -تتضمن حزمة قضاء العطلة في المنزل
إقامة طوال الليل في أحد فنادق مدينة أوكالند وتناول العشاء لشخصين تحت رعاية فيزيت أوكالند .للمساعدة في نشر كلمة
عن خبرات التسوق الفريدة بمدينة أوكالند ،تتضمن حملة العطالت مسابقة صور السيلفي في أثناء التسوق .التقط صورة في
أثناء أنشط ة 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  0ديسمبر /كانون أول وقبل الساعة  2مساء يوم اإلثنين  02ديسمبر /كانون أول 0200 ،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  02021دوالر أمريكي ،الموعد النهائي لإلشعار في منتصف ديسمبر /كانون أول
في  0يناير /كانون ثاني  ،0200سيتم رفع الحد األدنى لألجور بمدينة أوكالند إلى  02021دوالر 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  02ديسمبر /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 mwlwmumwovm /vag.aodnolkao.www
أو أرسل رسالة إلكترونية إلى .vag.aodnolkao@mwlwovmwlia
اعتبارا من 0
تخضع الفنادق التي تضم  22غرفة ضيافة أو أكثر لتقدير اشتراطات الحد األدنى من األجور ،التي تسري
ً
دوالرا أمريكيًا دون
دوالرا أمريكيًا شامالً االمتيازات الصحية أو 00082
يناير /كانون ثاني  ،0200التي ستقدر بـ 01018
ً
ً
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  020222دوالر 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 ،فإن 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  12دقيقة في خمس مكتبات مختلفة:
 ويست أوكالند (صباح كل يوم إثنين)
 إيتي فيرست أفينو (صباح كل ثالثاء)
 سيزار إي تشافيز (مساء كل أربعاء)
 غولدن غيت (صباح كل خميس)



إيستمونت (بعد الظهر كل جمعة)

هذه اللقاءات المجدولة بالحجز فقط طوال شهر ديسمبر /كانون أول .لتحديد لقاء مجدول ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
 .CmmatmmeC/vag.aodnolkao.wwwللمساعدة في تحديد لقاء مجدول ،يرجى االتصال بالرقم 018-2198
( .)202إن 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.
تستهدف عروض إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية " "SBAالدفعات المقدمة من قرض التعافي من الكوارث
االقتصادية " "EIDLبقيمة تصل إلى  200222دوالر أمريكي.
إن كانت مؤسسة األعمال الخاصة بك أو المؤسسة غير الربحية في منطقة منخفضة الدخل ،قد تكون مؤهالً لمنحة بقيمة تصل
إلى  020222دوالر أمريكي في صورة دفعات فيدرالية مقدمة من قرض التعافي من الكوارث االقتصادية .هذه "الدفعات
المقدمة" تشبه المنح ،وال يلزم ردها .ال يلزم أن تكون مؤهالً لقرض أو قبوله الستالم الدفعات المقدمة .تؤهل أغلب مؤسسات
األعمال في أوكالند التي توجد أسفل طريق  I-580بصفتها منطقة منخفضة الدخل.
 .0يمكن الحصول على دفعة مقدمة من منحة التعافي من الكوارث االقتصادية بقيمة تصل إلى  020222دوالر أمريكي
إن فقدت مؤسسة األعمال أو المؤسسة غير الربحية الموجودة في منطقة منخفضة الدخل أكثر من  12بالمائة من
عائداتها ،وتضم  122موظف أو أقل.
 .0وتوفر كذلك دفعة مقدمة مستهدفة تكميلية أخرى بقيمة  20222دوالر أمريكي إن فقدت مؤسسة األعمال أو المؤسسة
غير الربحية الخاصة بك الموجودة في منطقة منخفضة الدخل أكثر من  22بالمائة من عائداتها ،وتضم  02موظفين
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  020222دوالر أمريكي.
ستتاح الدفعة المقدمة من منحة التعافي من الكوارث االقتصادية حتى  32ديسمبر /كانون أول ،0202 ،ومع ذلك توصي
إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية بشدة مؤسسات األعمال الصغيرة المؤهلة بتقديم طلبات للحصول على الدفعات
التكميلية المستهدفة بقيمة  2.222دوالر أمريكي بحلول يوم  22ديسمبر /كانون أول.0202 ،
إن لم يسبق لك التقديم بمنحة التعافي من الكوارث االقتصادية ،يمكنك التقديم اآلن!
إن سبق لك التقديم في منحة التعافي من الكوارث االقتصادية ،فمن المفترض أن تكون إدارة المشروعات التجارية الصغيرة
األمريكية قد اتصلت بك وأبلغتك بالتفاصيل .إن لم تجد هذه الرسالة اإللكترونية ،يمكنك االتصال بمركز خدمة العمالء في
حاالت الكوارث بإدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية على الرقم ( 0-822-129-0922الهاتف النصي-8119 :
 )0-822-822أو على البريد اإللكتروني  TargetedAdvance@sba.govلطلب دعوة جديدة .تأكد من إدراج رقم
تقديم طلبك.
في حين أنه يجب تقديم 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.
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 االختبارات المجتمعية بمقاطعة أالميدا
إرشادات السالمة الصحية من فيروس كورونا المستجد للعاملين في مجال األطعمة
يلب " "Yelpتساعد مؤسسات األعمال في اإلعالن عن اشتراطات التلقيح
منصة الوالية المشتركة لإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد

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
حسنًا ،أال تود أن تصبح الرئيس؟ هل ريادة األعمال مناسبة لك ...في الوقت الحالي؟!
الثالثاء 2 ،ديسمبر  /كانون أول 00 ،ص – الظهر
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
التعافي االقتصادي والمرونة
الثالثاء 2 ،ديسمبر /كانون أول 2 – 0:12 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في سييرا
مجانًا
العمل عن بعد :هل يناسب مؤسسة األعمال الخاصة بك؟ (شخصيًا)
األربعاء 8 ،ديسمبر /كانون أول 00 – 02 ،ص
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية 220 ،روالند واي ،جناح رقم 002
مجانًا
خطط األعمال الناجحة
األربعاء 8 ،ديسمبر /كانون أول 02:12 ،صبا ًحا حتى الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
قروض التعافي من الكوارث االقتصادية جراء فيروس كورونا المستجد :هل هي مناسبة لك؟! (شخصيًا)
األربعاء 8 ،ديسمبر /كانون أول 1 – 0 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية 220 ،روالند واي ،جناح رقم 002
مجانًا
أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني المال؟ أنشئ موقعك اإللكتروني (الجزء األول) (شخصيًا)
األربعاء 8 ،ديسمبر /كانون أول 2 – 2 .م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية 220 ،روالند واي ،جناح رقم 002
االستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد بمنطقة الخليج الشرقي
مجانًا

حسنًا ،أال تود أن تصبح الرئيس؟ هل ريادة األعمال مناسبة لك ...في الوقت الحالي؟!
األربعاء 8 ،ديسمبر  /كانون أول 2 – 1 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
مؤسسات األعمال المتضررة جراء فيروس كورونا المستجد أال زلت تبحث عن تمويل؟
الخميس 9 ،ديسمبر /كانون أول 02:12 – 9:12 ،ص
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
تمويل مؤسستك
الخميس 9 ،ديسمبر /كانون أول 00:12 – 02 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
قروض التعافي من الكوارث االقتصادية جراء فيروس كورونا المستجد :هل هي مناسبة لك؟!
الجمعة 02 ،ديسمبر /كانون أول ،الظهر –  0م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
مؤسسات األعمال المتضررة جراء فيروس كورونا المستجد أال زلت تبحث عن تمويل؟
عصرا
ظهرا حتى 2
الثالثاء 01 ،ديسمبر /كانون أول ،من الساعة 2
ً
ً
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
بناء المرونة في التأثير االجتماعي
الثالثاء 02 ،ديسمبر  /كانون أول 00 - 02 ،ص
غرفة أوكالند مترو
مجانًا
تدبير رأس المال لمؤسسات األعمال التي في مراحلها المبكرة
الثالثاء 02 ،ديسمبر /كانون أول 02:12 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني المال؟ أنشئ موقعك اإللكتروني (الجزء األول)
األربعاء 02 ،ديسمبر  /كانون أول 2 – 1 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني المال؟ أنشئ موقعك اإللكتروني (الجزء الثاني)
الخميس 01 ،ديسمبر /كانون أول ،الظهر –  0م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا

مقر الخدمات القانونية االفتراضية
عصرا
ظهرا حتى 1
الثالثاء 01 ،ديسمبر /كانون أول ،من الساعة 2
ً
ً
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا
أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني المال؟ أنشئ موقعك اإللكتروني (الجزء الثاني)
الجمعة 02 ،ديسمبر /كانون أول 00 – 02 ،ص
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا

