تحدٌث موارد األعمال – إدارة التنمٌة االقتصادٌة والقوى العاملة  53دٌسمبر /كانون أول 4243
مرر أن ترسل إدارة الشإون االلتصادٌة وتنمٌة الموى العاملة ( )EWDDبمدٌنة أوكالند تحدٌثات دورٌة مهمة إلى
من ال ُم ّ
مإسسات األعمال والمنظمات غٌر الربحٌة والمتعهدٌن المستملٌن والمنظمات الشرٌكة التً تدعمهم .التً ستتضمن إشارات
فحسب إلى الموارد المتاحة .بشؤن المعلومات المتعلمة بامتٌازات العمالة والمنح ،والمروض وخدمات الدعم المتاحةٌ ،رجى
زٌارة صفحة موارد مإسسات األعمال والعمالة اإللكترونٌة .ونعمل على تحدٌث هذا المولع باستمرار عند توفر معلومات
جدٌدة ،ولذلن ٌُرجى زٌارة هذه الصفحة من حٌن آلخر.
ال تزال اللماحات تمثل الحماٌة األفضل ضد فٌروس كورونا المستجد ،والحد من عدد حاالت دخول المستشفى والوفٌات.
نشرت مماطعة أالمٌدا إرشادات أصحاب األعمال الخاصة بالتلمٌح لمإسسات األعمال المهتمة بدعم موظفٌها فً الحصول
على التلمٌح.

ٌستلزم مرسوم المدٌنة إثبات التلقٌح
خالل اجتماع خاص عمد فً  12دٌسمبر /كانون أول ،أصدر مجلس مدٌنة أوكالند باإلجماع مرسو ًما طاربًا ٌستلزم إثبات
اعتبارا من  2فبراٌر /شباط ،1211 ،فً األماكن العامة الداخلٌة التالٌة:
التلمٌح ضد فٌروس كورونا المستجد وٌسري
ً
 .2المإسسات أو الفعالٌات التً تمدم األطعمة أو المشروبات بما فً ذلن المطاعم ،والحانات ،والمماهً ،واألندٌة،
ولاعات الوالبم.
 .1موالع الترفٌه ،والمسارح ،ولاعات االحتفاالت ،والمتاحف ،ومن شآت الترفٌه
 .3صاالت الرٌاضة ،ومراكز اللٌالة البدنٌة ولاعات الٌوغا
 .4منشآت رعاٌة كبار السن وبرامج مركز كبار السن بالمدٌنة
 .5دار البلدٌة
 .6الفعالٌات الضخمة فً األماكن الداخلٌة بالمدٌنة والمنشآت المملوكة للمطاع الخاص
سٌتم التحمك من بطالة التلمٌح باستخدام بطالة هوٌة الفردٌ .عمل طالم العمل بالمدٌنة على إرسال رسابل وبروتوكوالت اإلنفاذ
التً ستتاح فً أوابل ٌناٌر /كانون ثانً وسٌتم نشرها فً رسابل البرٌد اإللكترونً المستمبلٌة حول المستجدات.
تعلٌمات ارتداء الكمامة ،األوامر الصحٌة بالوالٌة
حتى ٌ 25ناٌر /كانون ثانً 1211 ،على األلل تستلزم إدارة الصحة العامة بوالٌة كالٌفورنٌا ارتداء الكمامات فً جمٌع
اعتبارا من  32دٌسمبر /كانون أول ،1212 ،ألغت مماطعة أالمٌدا
األماكن العامة الداخلٌة بغ ض النظر عن حالة التلمٌح.
ً
اإلعفاءات الخاصة بارتداء كمامات الوجه كً تتماشى بشكل كامل مع تعلٌمات الوالٌة .وفً ذلك الوقت الحالًٌ ،جب على
جمٌع األفراد – بغض النظر عن حالة التلقٌح – ارتداء الكمامة فً جمٌع األماكن العامة الداخلٌة .وال ٌإثر هذا التغٌٌر على
اشتراطات ارتداء كمامات الوجه فً المدارس وأوساط الشباب.
وباإلضافة إلى ذلن ،حدثت إدارة الصحة العامة بوالٌة كالٌفورنٌا اشتراطات حضور الفعالٌات الضخمة ،مثل الحفالت
والفعالٌات الرٌاضٌة .لبل حضور إحدى الفعالٌات ،سٌلزم الحضور اآلن إظهار إثبات التلمٌح ،أو اختبار مستضد فٌروس
كورونا المستجد السلبً خالل ٌوم واحد من الفعالٌة ،أو اختبار تفاعل البولٌمراز المتسلسل " " PCRالسلبً خالل ٌومٌن من
الفعالٌة.
كما أصدرت إدارة الصحة العامة بوالٌة كالٌفورنٌا استشارات للسفر تسري بشكل فوري لنصح جمٌع المسافرٌن الذٌن ٌصلون
إلى والٌة كالٌفورنٌا بإجراء اختبار فحص فٌروس كورونا المستجد خالل ثالثة إلى خمسة أٌام من الوصول ،بغض النظر عن
حالة التلمٌح.

مإخرا بشؤن اشتراطات اللماح والجرعة المعززة لـ:
أصدرت الوالٌة تحدٌثات
ً
 منشآت رعاٌة الكبار وعمال الرعاٌة المباشرة
 عمال الرعاٌة الصحٌة
تقدم بطلبات اإلعفاء الضرٌبً بوالٌة كالٌفورنٌا كال كومبٌتس " "CalCompetes
ِّ
ٌعد اإلعفاء الضرٌبً بوالٌة كالٌفورنٌا ( ) CCTCبمثابة إعفاء لضرٌبة الدخل ٌتاح لمإسسات األعمال التً ترغب فً
االستمرار وتنمٌة أعمالها فً والٌة كالٌفورنٌاٌ .مكن لمإسسات األعمال من أي لطاع ،أو حجم ،أو مكان التنافس على مالٌٌن
الدوالرات األمرٌكٌة المتاحة فً صورة إعفاءات ضرٌبٌة .سٌتم تحلٌل الطلبات استنادًا إلى عوامل متعددة ،تشمل عدد
الوظابف المستحدثة أو المحتفظ بها ،ولٌمة االستثمار واألهمٌة االستراتٌجٌة للوالٌة أو المنطمة .منذ  ،1225حصلت أكثر من
نصف عدد مإسسات األعمال فً أوكالند على إعفاءات ضرٌبٌة تتجاوز لٌمتها  42ملٌون دوالر أمرٌكً لتوفٌر فرص عمل
عالٌة الجودة بدوام كامل.
لمساعدة مإسسات األعمال على تمدٌم الطلبات ،من الممرر عمد ندوات إلكترونٌة لإلعفاء الضرٌبً بوالٌة كالٌفورنٌا ٌوم
األربعاء الموافك ٌ 5ناٌر /كانون ثانً؛ والخمٌسٌ 23 ،ناٌر /كانون ثانً؛ والخمٌسٌ 23 ،ناٌر /كانون ثانً والثالثاء28 ،
ٌناٌر /كانون ثانً ٌ .تاح كذلن دلٌل التمدٌم وفٌدٌوهات تعلٌمٌة .تبدأ فترة تمدٌم الطلبات ٌوم ٌ 3ناٌر /كانون ثانً1211 ،
وتنتهً فً ٌ 14ناٌر /كانون ثانً .1211
المساعدة فً الحماٌة ضد اإلخالء التجاري
انمضت مراسٌم مدٌنة أوكالند التً تمنع اإلخالء التجاري لمإسسات األعمال الصغٌرة والمنظمات غٌر الربحٌة بسبب عدم
سداد اإلٌجار فً  32سبتمبر /أٌلول .لد ٌستحك اإلٌجار المتؤخر استنادًا إلى خطة السداد أو اتفاق آخر ٌتم التفاوض علٌه بٌن
المستؤجر والمالنٌ .ظل سرٌان تعلٌك اإلخالء السكنً لاب ًما حتى نهاٌة إعالن الطوارئ المحلً على النحو المعلن بواسطة
مجلس مدٌنة أوكالند.
من خالل المنح الممدمة من مدٌنة أوكالند ،تواصل لجنة الحموق المدنٌة بمنطمة خلٌج سان فرانسٌسكو ( )LCCRتمدٌم
المساعدة فً مفاوضات اإلٌجارات التجارٌة لمالن مإسسات األعمال الصغٌرة.
• تتاح تسجٌالت الندوة اإللكترونٌة بشؤن التفاوض فً اإلٌجارات وشرابح العروض التمدٌمٌة بعدة لغات.
• تعرض استشارات مباشرة دون ممابل حول اإلٌجارات التجارٌة من خالل الخدمات المانونٌة التً تمدمها لجنة المحامٌن
غٌر الربحٌة للحموق المدنٌة بخصوص برنامج رواد األعمالٌ .مكنن التمدٌم من خاللhttps://lccrsf.org/get- :
assistance/legal- services- for- entrepreneurs/commercial- tenant- legal- assistance/
ٌرجى االطالع على لسم ورش العمل الحمًا فً البرٌد اإللكترونً الماثل للتعرف على الندوات اإللكترونٌة المادمة حول
اإلخالء واإلٌجارات التجارٌة التً تستضٌفها لجنة المحامٌن غٌر الربحٌة للحموق المدنٌة.
ٌمكن للمستؤجرٌن الذٌن ٌسعون إلى معلومات إضافٌة ودعم أكثر بٌنما تنمضً مدة لرار تعلٌك اإلخالء التجاري زٌارة المولع
اإللكترونًhttps://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus- 2019- covid- 19- business- and- :
worker- resources#eviction- moratorium
رفع الحد األدنى لألجور إلى  30,21دوالر أمرٌكً ،الموعد النهائً لإلشعار فً منتصف دٌسمبر /كانون أول

فً ٌ 2ناٌر /كانون ثانً  ، 1211سٌتم رفع الحد األدنى لألجور بمدٌنة أوكالند إلى  25,26دوالر أمرٌكً .ومن الممرر أن
تساهم هذه الزٌادة السنوٌة فً إحداث التوازن بٌن ا لحد األدنى لألجور مع المإشر اإلللٌمً للسلع االستهالكٌةٌ .جب على
أصحاب األعمال طباعة المنشورات ،وتتاح هنا بعدة لغات ،للنشر فً موالع العمل بحلول  25دٌسمبر /كانون أول.
وستظل المنافع ا ألخرى المحددة فً إجراء التموٌل الفٌدرالً الذي وافك علٌه الناخبون بما فً ذلن اشتراطات اإلجازات
المرضٌة مدفوعة األجر كما هً .للمزٌد من المصادر ،تفضل بزٌارة  www.oaklandca.gov/ minimumwageأو
أرسل رسالة إلكترونٌة إلى .minwageinfo@oaklandca.gov
اعتبارا من 2
تخضع الفنادق التً تضم  52غرفة ضٌافة أو أكثر لتمدٌر اشتراطات الحد األدنى من األجور ،التً تسري
ً
دوالرا أمرٌكًٌا دون
دوالرا أمرٌكًٌا شامالً االمتٌازات الصحٌة أو 12,84
ٌناٌر /كانون ثانً  ،1211التً ستمدر بـ 26,38
ً
ً
االمتٌازات الصحٌة.
اعتبار ا من ٌ 3ناٌر /كانون ثانً
تسري قوانٌن الوالٌة الجدٌدة
ً
تسمح الموانٌن للمطاعم بتمدٌم الطلبات الخارجٌة لبٌع الجعة ،والنبٌذ ،ومشروبات الكوكتٌل التً كانت سارٌة فً أثناء الجابحة
وتم تمدٌدها حتى .1216
ٌستهدف لانون السماد وإعادة تدوٌر المخلفات العضوٌة تملٌل حجم النفاٌات العضوٌة التً تتنمل إلى مكبات النفاٌات لتملٌل
غازات االحتباس الحراري بٌنما تتحلل هذه المواد العضوٌة .ولهذه الغاٌةٌ ،جب فصل مخلفات المطابخ والنفاٌات العضوٌة
األخرى من بمٌة النفاٌات .تعد مإسسة إدارة المخلفات بمماطعة أالمٌدا ( )WMACالمزود الحصري لخدمات تجمٌع السماد
العضوي التجاريٌ .رجى االتصال بمإسسة إدارة المخلفات بمماطعة أالمٌدا لطلب خدمات تجمٌع السماد العضوي وطلب
مساعدة فنٌة مجانٌة.
مع سن  ، AB 286ال ٌسمح لتطبٌمات توصٌل األطعمة باستالم بمشٌش أو إكرامٌاتٌ .جب تمدٌم البمشٌش إلى شخص العامل
ولٌس إلى خدمة التوصٌل.
دوالرا أمرٌكًٌا ،التً كانت بمثابة جنحة من لبل ،جناٌة بموجب لانون
أصبحت سرلة األجر المتعمد لمٌمة تتجاوز 952
ً
 AB 1003الذي ٌسمح لالدعاء العام باستصدار مذكرات تفتٌش للتحمٌك مع أصحاب األعمالٌ .عد البمشٌش بمثابة أجر وٌعد
المتعالدون المستملون بمثابة موظفٌن طبمًا لهذا المانون.
مصادر إلعادة االفتتاح
تفضل بزٌارة مولع وٌب موارد تخطٌط المدٌنة إلعادة فتح أنشطة األعمال للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد
لدعم إعادة الفتح ،بما فً ذلن:
 تحدٌد موعد للتلمٌح (للممٌمٌن فً مماطعة أالمٌدا)
 المعلومات الخاصة بتخطٌط التطعٌم بمماطعة أالمٌدا
 الوالٌة تتجاوز إطار عمل االلتصاد اآلمن
 توجٌهات الوالٌة الخاصة بالكمامات واألسبلة واألجوبة المتعلمة بؤلنعة الوجه
 التوجٌهات المإلتة الخاصة بالتهوٌة ،والتنمٌة وجودة الهواء فً البٌبات الداخلٌة
 توجٌهات بٌبة العمل بالمماطعة
 إرشادات صاحب العمل الخاصة بالتلمٌح
 ﻣﺑﺎدرة اﻟﺷوارع اﻟﻣرﻧﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ أوﻛﻼﻧد
 ﻣواﻗﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺑﻣﻘﺎطﻌﺔ أﻻﻣﯾدا
 إرشادات السالمة الصحٌة من فٌروس كورونا (كوفٌد  )29-للعاملٌن فً مجال األطعمة
ٌ لب " " Yelpتساعد مإسسات األعمال فً اإلعالن عن اشتراطات التلمٌح



منصة الوالٌة المشتركة لإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفٌروس كورونا (كوفٌد )29-

ورش العمل والندوات اإللكترونٌة القادمة
فٌما ٌلً أمثلة لورش العمل والندوات اإللكترونٌة المزمع عمدها .تعرف على الموابم اإلضافٌة وراجع أحدث اإلضافات على
المولع اإللكترونًhttps://www.oaklandca.gov/resources/webinars- for- businesses- nonprofits- and- :
independent- contractors
خدمات المحاماة االفتراضٌة فً المكتبة
مساء أٌام الثالثاء ،ومساء أٌام الخمٌس ،وبعد ظهر أٌام األحد
مكتبة أوكالند العامة
مجانًا
كٌف تبٌع للمإسسات :الجلسة األولى
الجمعةٌ 7 ،ناٌر /كانون ثانً 22 ،ص –  21:32م
مركز تطوٌر مإسسات األعمال الصغٌرة فً شمال كالٌفورنٌا
مجانًا
أال ٌكلفن عدم امتالن مولع إلكترونً المال؟ أنشا مولعن اإللكترونً بنفسن! (الجزء األول)
الثالثاءٌ 22 ،ناٌر /كانون ثانً 22:22 – 22 ،ص
مركز أنٌو أمرٌكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارٌة النسابٌة
مجانًا
مإسسات األعمال المتضررة جراء فٌروس كورونا المستجد أال زلت تبحث عن تموٌل؟
األربعاءٌ 21 ،ناٌر /كانون ثانً 5 – 4 ،م
مركز أنٌو أمرٌكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارٌة النسابٌة
مجانًا
أال ٌكلفن عدم وجود مولع إلكترونً ماالً؟ أنشا مولعن اإللكترونً (الجزء الثانً)
الخمٌسٌ 23 ،ناٌر /كانون ثانً 22:32 – 22 ،ص
مركز أنٌو أمرٌكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارٌة النسابٌة
مجانًا
احتٌاجات التؤمٌن التً ٌجب التعرف علٌها لمإسسات األعمال الصغٌرة
الجمعةٌ 24 ،ناٌر /كانون ثانً 22 – 9 ،ص
إٌست باي سكور
دوالرا أمرٌكًٌا
13
ً
كٌف تبٌع للمإسسات :الجلسة الثانٌة
الجمعةٌ 24 ،ناٌر /كانون ثانً 22 ،ص –  21:32م
مركز تطوٌر مإسسات األعمال الصغٌرة فً شمال كالٌفورنٌا
مجانًا
مإسسات األعمال المتضررة جراء فٌروس كورونا المستجد أال زلت تبحث عن تموٌل؟
الجمعةٌ 24 ،ناٌر /كانون ثانً ،الظهر –  2م
مركز أنٌو أمرٌكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارٌة النسابٌة

مجانًا
رأس المال الخاص بالتوسع لمإسسات األعمال المربحة التً ٌتجاوز عمرها عامٌن
الثالثاءٌ 28 ،ناٌر /كانون ثانً 22:32 ،ص – الظهر
مركز تطوٌر مإسسات األعمال الصغٌرة فً شمال كالٌفورنٌا
مجانًا
كٌف تبٌع للمإسسات :الجلسة األولى
الجمعةٌ 12 ،ناٌر /كانون ثانً 22 ،ص –  21:32م
مركز تطوٌر مإسسات األعمال الصغٌرة فً شمال كالٌفورنٌا
مجانًا
بدء أعمال مإسسات األطعمة المنزلٌة – الجزء األول
اإلثنٌنٌ 14 ،ناٌر /كانون ثانً 4 – 1 ،م
برنامج المطاعم بمركز تطوٌر مإسسات األعمال الصغٌرة فً شمال كالٌفورنٌا
مجانًا
التملن واالستثمار العماري لمإسسات ورواد األعمال الصغٌرة
الثالثاءٌ 15 ،ناٌر /كانون ثانً 22:32 ،ص – الظهر
مركز تطوٌر مإسسات األعمال الصغٌرة فً شمال كالٌفورنٌا
مجانًا
اإلٌجار التجاري واالمتثال لمانون األمرٌكٌٌن ذوي اإلعالة
الثالثاءٌ 15 ،ناٌر /كانون ثانً 5 – 3 ،م
لجنة المحامٌن للحموق المدنٌة
مجانًا
معسكر التدرٌب المالً (الجزء األول)
األربعاءٌ 16 ،ناٌر /كانون ثانً 22:32 – 22 ،ص
مركز تطوٌر مإسسات األعمال الصغٌرة فً شمال كالٌفورنٌا
مجانًا
مٌزانٌة التسوٌك الرلمً :نبذة عن مإسسات األعمال الصغٌرة
األربعاءٌ 16 ،ناٌر /كانون ثانً 4 – 3 ،م
مركز أنٌو أمرٌكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارٌة النسابٌة
مجانًا
كٌف تبٌع للمإسسات :الجلسة الرابعة
الجمعةٌ 18 ،ناٌر /كانون ثانً 22 ،ص –  21:32م
مركز تطوٌر مإسسات األعمال الصغٌرة فً شمال كالٌفورنٌا
مجانًا
مٌزانٌة التسوٌك الرلمً نبذة عن مإسسات األعمال الصغٌرة
الجمعةٌ 18 ،ناٌر /كانون ثانً ،الظهر –  2م
مركز أنٌو أمرٌكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارٌة النسابٌة
مجانًا

أال ٌكلفن عدم وجود مولع إلكترونً ماالً؟ أنشا مولعن اإللكترونً (الجزء الثانً)
االثنٌنٌ 32 ،ناٌر /كانون ثانً 7:32 – 6 ،م
مركز أنٌو أمرٌكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارٌة النسابٌة
مجانًا
اإلدارة المالٌة ألعمالن
الخمٌس 3 ،فبراٌر /شباط 22:32 – 22 ،ص
مركز تطوٌر مإسسات األعمال الصغٌرة فً شمال كالٌفورنٌا
مجانًا
اعرف حمولن :اإلخالء التجاري
الثالثاء 8 ،فبراٌر /شباط 4 – 3 ،م
لجنة المحامٌن للحموق المدنٌة
مجانًا
تسوٌك مإسسة أعمالن
الخمٌس 22 ،فبراٌر /شباط 22 ،ص –  21:32م
مركز تطوٌر مإسسات األعمال الصغٌرة فً شمال كالٌفورنٌا
مجانًا

