تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  11مارس /آذار 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 .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.
كما تظهر األدلة ،ما زالت اللقاحات والجرعات المعززة وسيلة الدفاع المثلى ضد الفيروس .نشرت مقاطعة أالميدا إرشادات
صاحب العمل الخاصة بالتلقيح لمؤسسات األعمال المهتمة بدعم موظفيها في الحصول على التلقيح.

تعليمات الوالية بخصوص اإلجازات المرضية اإلضافية بأجر
وقع الحاكم نيوسوم على األمر  ،SB 114الذي يتيح للموظفين الخاضعين للتغطية حتى  80ساعة إجازة مرضية إضافية بأجر
فيما يختص بفيروس كورونا المستجد حتى  30سبتمبر /أيلول .2022 ،وبأثر رجعي حتى  1يناير /كانون ثاني ،2022 ،تتاح
اإلجازة المرضية اإلضافية بأجر للموظفين:
• الذين تلقوا مشورة طبية بالحجر الصحي،
• الذين يعتنون بأفراد األسرة المصابين بفيروس كورونا المستجد،
• الذي لديهم موعد للتلقيح أو لنيل جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا المستجد ألنفسهم أو ألحد أفراد األسرة،
• الذين يعانون من أعراض أو يعتنون بأحد أفراد ألسرة ممن يعانون من أعراض تتصل باللقاح أو الجرعة المعززة
للتعرف على المزيد ،يرجى االطالع على األسئلة الشائعة على الموقع اإللكتروني:
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/2022-SPSL-FAQs.html

تحديث الوالية بخصوص الكمامات
اعتبارا من  1مارس /آذار ،تم استبدال اشتراط ارتداء األشخاص غير الملقحين الكمامات في األماكن العامة الداخلية ومؤسسات
ً
األعمال بـ توصيات فعالة تفيد باستمرار ارتداء جميع األشخاص الكمامات ،بغض النظر عن حالة التلقيح ،داخل األماكن العامة
الداخلية ومؤسسات العمل .وتتماشى مقاطعة أالميدا مع إعالن الوالية الخاص بارتداء الكمامات.
يلزم ارتداء الكمامات في األماكن الداخلية التالية ،بغض النظر عن حالة التلقيح.
(اعتبارا من  11مارس /آذار.)2022 ،
• في األماكن الداخلية بمدارس التعليم األساسي ،ومنشآت رعاية األطفال
ً
ستصدر مقاطعة أالميدا تحديثًا يتماشى مع هذا التغيير قريبًا.
• في وسائل النقل العامة (مثل الطائرات ،والسفن ،والعبارات ،والقطارات ،وقطارات األنفاق ،والحافالت ،وسيارات
األجرة ،وخدمات التجوال المشترك) وفي مراكز النقل (مثل المطارات ،أو محطات الحافالت ،أو المراسي ،أو
محطات القطارات ،أو المرافئ أو الموانئ األخرى ،أو محطات قطارات األنفاق ،أو أية مناطق أخرى توفر خدمات
النقل)
• مالجئ الطوارئ ومراكز التبريد والتدفئة
• أماكن الرعاية الصحية (التي تنطبق على جميع أماكن الرعاية الصحية ،بما في ذلك تلك غير المغطاة بواسطة أمر
مسؤول الصحة بالوالية الصادر بتاريخ  26يوليو /تموز)2021 ،
• مالجئ المشردين
• أماكن الرعاية طويلة األمد ومنشآت رعاية البالغين وكبار السن

وباإلضافة إلى ذلك يوصى بشدة بارتداء الكمامات لجميع األشخاص ،بغض النظر عن حالة التلقيح في األماكن العامة الداخلية
ومؤسسات األعمال (مثل متاجر التجزئة ،والمطاعم ،والمسارح ،ومراكز الترفيه العائلية ،ومقار االجتماعات ،ومكاتب
الحكومة المحلية وعلى مستوى الوالية التي تخدم الجمهور ،وما إلى ذلك) .في األماكن التي يوصى فيها بشدة بارتداء الكمامات،
يجب أن تراعي مؤسسات األعمال ،أو مشغلو األماكن أو المضيفون:
• توفير معلومات إلى جميع الزبائن ،والضيوف ،والحضور بشأن توصيات ارتداء الكمامات لجميع األشخاص ،بغض
النظر عن حالة التلقيح.
• تقديم معلومات إلى جميع الزبائن ،والضيوف ،والحضور بشأن مراعاة الخيار األفضل للكمامات [الكمامات الجراحية
أو أقنعة التنفس عالية المستوى (مثل  )N95، KN95، KF94المالءمة الموصى بها مقارنة بالكمامات القماشية].
• إلزام جميع الزبائن بارتداء الكمامات ،خاصة عند ارتفاع المخاطر في المجتمع ،أو يتم توفيرها لألفراد األكثر عرضة
لألمراض أو اإلصابات البالغة.
• إلزام الحضور الذين لم يقدموا إثبات التلقيح عند الدخول إلى الفعاليات الضخمة الداخلية بارتداء الكمامات في أثناء
الفعالية ،خاصة عندما ال يتناولون الطعام أو يحتسون المشروبات.
يحظر منع أي شخص من ارتداء الكمامات كشرط للمشاركة في نشاط أو الدخول إلى مؤسسة أعمال.

افتتاح مركز التصاريح الشخصي المبسط المتكامل
يوم اإلثنين 28 ،فبراير /شباط ،أعادت مدينة أوكالند افتتاح مكاتب التصاريح للجمهور ،التي توفر تجربة سلسة في صورة
"مركز متكامل للتصاريح" .وبشكل مبدئي ستوفر ثالث إدارات – التخطيط والمباني ،وإدارة المطافئ بأوكالند ،والنقل/
 – OakDOTخدمات تصاريح شخصية بالمواعيد فقط في مساحة مصممة حديثًا بالطابق الثاني من مبنى  250فرانك إتش
أوغاوا بالزا الذي يوفر خدمات متكاملة للعمالء .سيتم إضافة إدارات وخدمات إضافية في المستقبل.
تتضمن الخدمات المتاحة:
• األمور أو التصاريح المتعلقة بالتخطيط /تقسيم المناطق
• األمور أو التصاريح المتعلقة بالمباني
• األسئلة المتعلقة بمراجعة المخططات
• التصاريح أو األسئلة المتعلقة بمكافحة الحرائق
• التصاريح أو األسئلة المتعلقة باالنتقاالت
• الرسوم /مناقشة األتعاب مع الصراف
• محطات عمل الحاسب اآللي ذاتية الخدمة
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمركز تصاريح أوكالند لحجز موعد أو التعرف على المزيد من المعلومات التفصيلية عن
الخدمات الشخصية واإللكترونية المقدمة.

قروض منخفضة الفائدة للمطاعم ،والمتاجر ،وبائعي شاحنات األطعمة
حتى مارس /آذار  ،2022يوفر صندوق دعم الجوعى " "Feed the Hunger Fundقروضًا خاصة بفائدة  %6للمطاعم،
واألسواق ،وبائعي شاحنات األطعمة ورواد األعمال اآلخرين في مجال إنتاج األطعمة .ويتعين سداد قيمة القرض التي تصل
إلى  50,000دوالر أمريكي خالل خمس سنوات بحد أقصى .وباإلضافة إلى ذلك ،يقدم الصندوق مساعدة مجانية لرواد األعمال

ومالك مؤسسات األعمال في مجال إنتاج األطعمة .وللتعرف على المزيد ،يرجى االتصال بيمشي سانسوريس على عنوان
البريد اإللكتروني  meche@feed-hunger.comأو اتصل بالرقم .)415( 433-7171
قروض خاصة بتدشين مطاعم جديدة
صا للمطاعم الجديدة الموجودة في
يقدم برنامج تدشين الشارع الجديد " "Main Street Launchقروضًا موجهة خصي ً
المناطق المجتمعية السبعة بمدينة أوكالند "< " ./Community Development Block Grant Districtsويتاح الحد
األقصى لقيمة القرض المقدر بـ  120,000دوالر أمريكي وكذا القروض األخرى على أساس أولوية التقديم .وللتعرف على
المزيد يرجى االتصال بأدريان غوميز زافاال على عنوان البريد اإللكتروني  adrian@mainstreetlaunch.orgأو اتصل
بالرقم .)510( 830-3230
إتاحة تمويل لمؤسسات األعمال بفائدة صفرية
تتاح قروض بفائدة صفرية لرواد ومؤسسات األعمال من أصحاب الدخل المنخفض إلى المتوسط في األماكن منخفضة إلى
متوسطة الدخل بمدينة أوكالند من خالل برنامج تدشين الشارع الجديد " ."Main Street Launchيمكن االنتفاع بقرض
تصل قيمته إلى  50,000دوالر أمريكي لمدة تصل إلى  5سنوات لشراء األثاث والمعدات ،وشراء المخزون ،وتوفير رأس
المال العامل ،وإعادة تمويل ديون مؤسسة األعمال عالية الفائدة ولسداد مصروفات البدء في التشغيل .ال يوجد اشتراط للحد
األدنى من درجة االئتمان .يرجى استكمال نموذج االستعالم عن القرض لبدء اإلجراء.
مجموعة التدريب على ريادة األعمال برعاية إيسو فنتشورز ""ESO Ventures
تبدأ إيسو فنشورز " "ESO Venturesالمجموعة التالية لريادة األعمال في  30مارس /آذار .يتاح أمام المشاركين في المقرر
الدراسي للتدريب على ريادة األعمال الذي يستمر لعشرة أسابيع إمكانية الوصول إلى الشبكة ،بما في ذلك المصادر المدعومة،
والمساعدة الفنية ،والوصول إلى رأس المال .يساعد المقرر الدراسي في إضفاء الطابع الرسمي على مؤسسة أعمالك بينما تبني
الثقة ،والكفاءة ورأس المال الكافي للنمو .تتمثل الخطوة األولى للمشاركة في حاضنة إيسو " "ESOفي التقديم هنا.
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 مقدمي 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 لدوام كامل.
لمساعدة مؤسسات األعمال على تقديم الطلبات ،من المقرر عقد ندوات إلكترونية لإلعفاء الضريبي بوالية كاليفورنيا يوم 17
مارس /آذار و  22مارس /آذار .يتاح كذلكدليل التقديم ،واألسئلة الشائعة ،وفيديوهات تعليمية .تنتهي فترة تقديم الطلبات في 28
مارس /آذار.2022 ،
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:
• برنامج مساعدة مؤسسات األعمال المجاورةبمدينة أوكالند
• مرسوم المدينة الخاص بإثبات التلقيح
• خطة الوالية األذكى ""SMARTER
• تحديد موعد للتلقيح (للمقيمين في مقاطعة أالميدا)

•
•
•
•
•
•
•
•

المعلومات الخاصة بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميدا
إرشادات صاحب العمل الخاصة بالتلقيح
مواقع االختبار المجتمعية بمقاطعة أالميدا
توجيهات الوالية الخاصة بالكمامات واألسئلة واألجوبة المتعلقة بأقنعة الوجه
التوجيهات المؤقتة الخاصة بالتهوية ،والتنقية وجودة الهواء في البيئات الداخلية
توجيهات بيئة العمل بالمقاطعة
مبادرة الشوارع المرنة بمدينة أوكالند
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
مبادئ التجارة اإللكترونية
الجمعة 11 ،مارس /آذار 7 – 6 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
مؤسسات األعمال المتضررة جراء فيروس كورونا المستجد أما زلت تبحث عن تمويل؟
الثالثاء 15 ،مارس /آذار 11 – 10 ،ص
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية 401 ،روالند واي ،جناح رقم 215
مجانًا
المرونة والعراقة مرور عامين على بدء جلسات االستماع المجتمعية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد
الثالثاء 15 ،مارس /آذار ،الظهر
باسيفيك كوميونيتي فنتشورز
مجانًا
أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني المال؟ أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! (الجزء األول)
الثالثاء 15 ،مارس /آذار ،الظهر –  1م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية 401 ،روالند واي ،جناح رقم 215
مجانًا
أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني المال؟ أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! (الجزء الثاني)
الثالثاء 15 ،مارس /آذار 3 – 1:30 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية 401 ،روالند واي ،جناح رقم 215
مجانًا

ميزانية التسويق الرقمي :نظرة عامة على مؤسسات األعمال الصغيرة
الثالثاء 15 ،مارس /آذار 4:30 – 3:30 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية 401 ،روالند واي ،جناح رقم 215
مجانًا
هل قرضك جاهز؟
األربعاء 16 ،مارس /آذار 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
الوصول إلى مجلس رأس المال وورشة العمل
األربعاء 16 ،مارس /آذار 4:15 – 3 ،م
الغرف التجارية بمدينة أوكالند
مجانًا
إرشادات التخطيط الضريبي لمؤسسات األعمال متناهية الصغر
األربعاء 16 ،مارس /آذار 7 – 6 /م.
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
مبادئ التجارة اإللكترونية
الخميس 17 ،مارس /آذار 2 – 1 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني المال؟ أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! (الجزء األول)
الخميس 17 ،مارس /آذار 2 – 1 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
مقر الخدمات القانونية االفتراضية
الخميس 17 ،مارس /آذار 6 – 4 ،م
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا
احتياجات التأمين التي يجب التعرف عليها لمؤسسات األعمال الصغيرة
الجمعة 18 ،مارس /آذار 11 – 9 ،ص
إيست باي سكور
دوالرا أمريكيًا
23
ً
خطط األعمال الناجحة
الثالثاء 22 ،مارس /آذار 10:30 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني المال؟ أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! (الجزء األول)

الثالثاء 22 ،مارس /آذار 11 ،ص – الظهر
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
)Introducción de Registros Contables (Español
الثالثاء 22 ،مارس /آذار 9 – 6 ،م.
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
تدبير رأس المال لمؤسسات األعمال التي في مراحلها المبكرة
ظهرا
األربعاء 23 ،مارس /آذار 10:30 ،صبا ًحا –
ً
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
أال يكلفك عدم وجود موقع إلكتروني ماالً؟ أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! (الجزء الثاني)
األربعاء 23 ،مارس /آذار 3 – 2 /م.
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
مبادئ مسك الدفاتر  :1الشروط والعمليات
الثالثاء 24 ،مارس /آذار 10 ،ص – الظهر
إدارة مؤسسات األعمال الصغيرة األمريكية
مجانًا
ميزانية التسويق الرقمي نبذة عن مؤسسات األعمال الصغيرة
الجمعة 25 ،مارس /آذار ،الظهر –  1مسا ًء
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
أال يكلفك عدم وجود موقع إلكتروني ماالً؟ أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! (الجزء الثاني)
اإلثنين 28 ،مارس /آذار ،الظهر –  1م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
قمة مؤسسات األعمال المملوكة للنساء
الثالثاء 29 ،مارس /آذار واألربعاء 30 ،مارس /آذار
إدارة مؤسسات األعمال الصغيرة األمريكية
مجانًا
إنشاء ملعب ناجح
األربعاء 30 ،مارس /آذار 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
)为您的企业融资 (普通話
األربعاء 30 ،مارس /آذار 2:30 – 1 ،م

مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
إرشادات التخطيط الضريبي لمؤسسات األعمال متناهية الصغر
األربعاء 30 ،مارس /آذار 7 – 6 /م.
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
كيف تحول اإلعجابات إلى مبيعات
األربعاء 30 ،مارس /آذار 8 – 6 /م.
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
مبادئ مسك الدفاتر  :2التحليل المالي
الخميس 31 ،مارس /آذار 10 ،ص – الظهر
إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية
مجانًا
ورشة عمل إيكويتي باي ديزاين :إدارة تحديات العيش والقيادة في عالم متعدد الثقافات
األربعاء 6 ،أبريل /نيسان ،الظهر –  1:30م
غرفة أوكالند
مجانًا

