تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  11فبراير /شباط 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 .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 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.

تحديث تعليمات الوالية بخصوص الكمامات
ستنقضي اشتراطات ارتداء الكمامات في األماكن الداخلية بعد  15فبراير /شباط حيث سيتم الرجوع إلى التوجيهات السابقة التي
تستلزم ارتداء الكمامات لألفراد غير الملقحين في جميع األماكن العامة الداخلية ولجميع األفراد بغض النظر عن حالة التلقيح في
األماكن ذات الخطورة العالية مثل وسائل النقل العام وأماكن التجمعات .ستستمر أماكن العمل في اتباع معايير مكافحة فيروس
كورونا المستجد التي أعدتها إدارة الصحة والسالمة المهنية في كاليفورنيا.
ستعود تعاريف الوالية للفعاليات الداخلية والخارجية الضخمة إلى توجيهات ما قبل الموجة (من  500إلى  1,000شخص
للفعاليات الداخلية ،ومن  5,000إلى  10,000شخص للحضور في الفعاليات الخارجية) بعد  15فبراير /شباط.
ال يزال ارتداء الكمامة مطلوبًا بواسطة الوالية لجميع األفراد ،بغض النظر عن حالة التلقيح ،في وسائل النقل العام ،ومنشآت
الرعاية الصحية؛ وأماكن التجمعات مثل المنشآت الترفيهية ومالجئ المشردين؛ ومنشآت الرعاية الصحية طويلة األمد؛ وفي
مدارس التعليم األساسي ومنشآت رعاية األطفال.
ما زال يتعين على األفراد غير الملقحين ممن يبلغون من العمر أكثر من عامين ارتداء الكمامات في جميع األماكن الداخلية.
ستحدد مؤسسات األعمال ،ومشغلو األماكن ،والمضيفون مساراتهم الخاصة تجاه حماية الموظفين والعمالء ويمكنهم اختيار
إلزام جميع العمالء بارتداء الكمامات.
ستتماشى مقاطعة أالميدا وأغلب مقاطعات منطقة الخليج مع توجيهات الوالية وترفع االشتراطات العامة الرتداء الكمامات
اعتبارا من األربعاء 16 ،فبراير /شباط .ما زال مسؤولو الرعاية الصحية بمنطقة الخليج
ألغلب األماكن العامة الداخلية
ً
يوصون بشدة باستخدام الكمامات كأداة فعالة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة عند ارتفاع معدالت اإلصابة .ما
زال ارتداء الكمامة في األماكن العامة الداخلية ،خاصة األماكن المزدحمة أو سيئة التهوية ،الخيار األكثر أمنًا للفرد ولحماية
األشخاص المعرضين لإلصابة أو ال يمكنهم تلقي اللقاح ،مثل األطفال األصغر سنًا.

تدشين مساعدة مؤسسات األعمال المجاورة
عقب البرنامج اإلرشادي ألربعة أشهر ،أعادت إدارة التنمية االقتصادية والقوة العاملة بالمدينة إطالق العالمة التجارية ودشنت
بشكل رسمي برنام ًجا دائ ًما لدعم مؤسسات األعمال في أحياء مدينة أوكالند .أضاف البرنامج بتسميته الجديدة برنامج مساعدة

سا وأتاحت إمكانية حجز المواعيد حتى يونيو /حزيران  .2022يمكن حجز المواعيد
مؤسسات األعمال المجاورة مكانًا ساد ً
إلكترونيًا على الموقع اإللكتروني  oaklandca.gov/BizHelpأو من خالل االتصال عل الرقم .)510( 238-7398
األماكن الستة لبرنامج مساعدة مؤسسات األعمال المجاورة هي:
• مكتبة إيتي فيرست أفينو (مساء كل ثالثاء)
• مكتبة سيزار إي تشافيز (مساء كل أربعاء)
• بناية دالزيل بوسط المدينة (صباح كل أربعاء)
• مكتبة إيستمونت (بعد الظهر كل جمعة)
• مكتبة غولدن غيت (صباح كل خميس)
• مكتب غرب أوكالند (صباح كل إثنين)
ما يزال من الممكن حجز مواعيد برنامج مساعدة مؤسسات األعمال المجاورة فقط على الموقع اإللكتروني
 .oaklandca.gov/BizHelpانقر فقط على الرابط "زيارة صفحة المواعيد" وحدد مكانًا لعرض األوقات المتاحة .يمكن
كذلك لألفراد غير المتحدثين باإلنجليزية ،أو من ال يتاح لديهم إمكانية الوصول إلى شبكة اإلنترنت ،أو أي شخص يحتاج
للمساعدة تحديد موعد من خالل االتصال على الرقم .)510( 238-7398

إتاحة منتج قروض جديد
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.

التسجيل في الترويج ألسبوع مطاعم أوكالند
سينطلق أسبوع مطاعم أوكالند ( ،)ORWبرعاية فيزيت أوكالند خالل الفترة من  18إلى  27مارس /آذار والمطاعم مدعوة
صا ،أو قائمة طعام متخصصة أو طبقًا فريدًا ،تود فيزيت أوكالند أن تستمع إليك.
لالنضمام .سواء كان مطعمك يقدم عر ً
ضا خا ً
يرجى إرسال رسالة إلكترونية بحلول يوم الثالثاء 8 ،مارس /آذار ،إلى جايمي رايفورد ()jaymee@visitoakland.com
مع بيانات االتصال الخاصة بك ،وعنوان البريد اإللكتروني ،واسم المطعم وعنوانه ،وصورة للطعام أو المطعم ،وتفاصيل
عرضك ،أو قائمة الطعام أو الطبق من أجل أسبوع مطاعم أوكالند.

تستمر مسابقة وسائل التواصل االجتماعي تاون لوف " "Town Loveطوال شهر فبراير /شباط
أظهر حبك للطعام والثقافة والمجتمع بمدينة أوكالند من خالل االحتفال بعيد الحب طوال الشهر من خالل مشاركة مطاعم
"الطعام من أجل العدالة" والمساعدة في إطعام السكان المهمشين بمدينة أوكالند .تأكد من تحميل صورة شخصية سيلفي على
موقع انستغرام ،أو فيسبوك ،أو تويتر بحلول  28فبراير /شباط من أجل فرصة لكسب تذكرتين على خطوط طيران ساوث
ويست إيرالينز من خالل مسابقة تاون لوف " "The Town Loveتحت رعاية غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية.
يرجى االطالع على القواعد والشروط .يمكن لمطاعم مدينة أوكالند االنضمام إلى أكثر من  30مؤسسة أعمال مشاركة بالفعل
في برنامج الطعام من أجل العدالة للمطبخ المجتمعي الذي يلتزم بتعهد المطاعم.

اشتراطات أوكالند إلثبات التلقيح

اعتبارا من  1فبراير /شباط ،يجب على األفراد في سن  12عا ًما فأكثر إظهار إثبات التلقيح للدخول إلى العديد من المرافق
ً
الداخلية في مدينة أوكالند مثل:
• المؤسسات أو الفعاليات التي تقدم األطعمة أو المشروبات بما في ذلك المطاعم ،والحانات ،والمقاهي ،واألندية،
وقاعات الوالئم.
• مواقع الترفيه بما في ذلك المسارح ،وقاعات االحتفاالت ،والمتاحف ،ومنشآت الترفيه
• صاالت الرياضة ،ومراكز اللياقة البدنية وقاعات اليوغا
• منشآت رعاية كبار السن وبرامج مركز كبار السن بالمدينة
• الفعاليات الضخمة في األماكن الداخلية بالمدينة والمنشآت المملوكة للقطاع الخاص
وبالنسبة لألفراد البالغين  18عا ًما فأكبر ،يجب مطابقة بطاقة التلقيح مع بطاقة الهوية .يجب على مؤسسة األعمال نشر إشعار
بحلول  15يناير /كانون ثاني.2022 ،
ويتاح مرسوم الطوارئ الذي أصدره مجلس المدينة ،واألسئلة الشائعة ،ونموذج البروتوكول لمؤسسات األعمال والتفاصيل
األخرى على الموقع اإللكتروني.www.oaklandca.gov/VaxOrdinance :

تدشين تمويل طلبات المجموعة من المؤسسات الكبرى
أقام كل من غولدن ستيت ووريورز ويونايتد إيرالينز شراكة لدعم مؤسسات األعمال الصغيرة التي تمتلكها األقليات بمنطقة
الخليج من خالل مساعدتها في الحصول على اعتماد رسمي كمؤسسة أعمال مملوكة لألقليات (.)MBE
صا كبيرة لتحقيق الدخل .ومع ذلك ،فإن فهم
ويوفر االعتماد الرسمي كمؤسسة أعمال مملوكة لألقليات فرص عمل متزايدة وفر ً
كيفية الحصول على االعتماد واالحتفاظ به في ظل العوائق األخرى مثل التكلفة والدعم تحول بين العديد من مؤسسات األعمال
والسعي وراء هذا االعتماد.
وتشجع مؤسسات األعمال على التقديم يوم السبت 5 ،مارس /آذار ،لالنتفاع بالتدريب ،والتمويل ،والموارد .ومن خالل هذه
المبادرة ،ستتلقى مجموعة من  25مؤسسة أعمال مملوكة لألقليات الدعم الالزم الستكمال االعتماد الرسمي كمؤسسة أعمال
مملوكة لألقليات وتوصيف "المؤسسة جاهزة" .للحصول على فيديو يوضح صناديق االمتياز ،انقر هنا .تعرف على المزيد
ويمكنك التقديم على .nba.com/warriors/franchisefund

شارك في التحديث الخاص بالخطة العامة
ساعد في إعداد تحديث الخطة العامة لمدينة أوكالند من خالل المشاركة في اللقاءات المجتمعية القادمة .وتتيح هذه الفرصة التي
تأتي مرة واحدة لكل جيل لجميع سكان أوكالند إنشاء بلورة صورة استشرافية تكشف عن أولويات السياسة حتى  .2045يمكنك
زيارة الصفحة اإللكترونية الخاصة بتحديث الخطة العامة لالطالع على قائمة بالفعاليات والملتقيات وال تنسى التسجيل لتصلك
التحديثات.

يمكنك استكمال استبيان غرفة أوكالند لمؤسسة األعمال الصغيرة واستالم عضوية مجانية محدودة بالغرفة لعام 2022
لتوفير خدمة أفضل لمؤسسات األعمال الصغيرة بمدينة أوكالند خالل هذا الوقت الحرج في أثناء التعافي من جائحة فيروس
كورونا المستجد ،تسعى غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية إلى تجميع بيانات عن التحديات الحالية والتأثير المستمر
لجائحة فيروس كورونا المستجد على مجتمع مؤسسات األعمال الصغيرة بمدينة أوكالند .يرجى استكمال هذا االستبيان (10

أسئلة قصيرة فقط) للمساعدة في ضمان تماشي البرامج والموارد المعروضة مع احتياجات مؤسسات األعمال الصغيرة بمدينة
أوكالند.
*حافز* :ستتلقى جميع مؤسسات األعمال التقليدية الصغيرة (التي تضم أقل من  20موظفًا) التي تستكمل هذا االستبيان عضوية
مجانية محدودة في غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية للفترة المتبقية من عام  ،2022مع امتيازات القوائم اإللكترونية،
والترويج ،والوصول إلى أعضاء الغرفة اآلخرين ،والدعوات إلى فعاليات وبرامج الغرفة ،وتحديثات عن السياسة العامة.
إن كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات ،يرجى إرسال رسالة إلكترونية إلى شيفرا دي بنديكتيس  -كيسنر ،عضو مجلس إدارة
غرفة أوكالند لمؤسسات األعمال الصغيرة والقوة العاملة.

خصم المطبخ اإللكتروني التجاري
لدعم أهداف الوالية الطموحة لحماية المناخ ،تقدم جمعية الطاقة بالخليج الشرقي ( )EBCEخصومات بقيمة تصل إلى 17,500
دوالر أمريكي على عمالئها الذين أقبلوا على استخدام المطبخ الكهربي .وتتاح الخصومات على أساس أولوية الوصول،
وتغطي الخصومات التعريف بالمنتجات والمواد والمعدات الكهربية .انظر ورقة معلومات الخصومات ويمكنك التقديم على
الموقع اإللكتروني .https://ebce.org/commercial-kitchens/

منح الحد من النفايات – التقديم بحلول  25فبراير /شباط
يعرض برنامج إيقاف النفايات " "StopWasteمن ًحا للتمويل تتجاوز قيمتها  700,000دوالر أمريكي للمشروعات التي تركز
على منع النفايات في مقاطعة أالميدا ودعم المجتمعات المحلية في هذه الفئات:
• إعادة االستخدام واإلصالح (بقيمة تصل إلى  20,000دوالر أمريكي)
• منع واستعادة مخلفات األطعمة (بقيمة تصل إلى  20,000دوالر أمريكي)
• المشروعات النموذجية لألطعمة القابلة إلعادة االستخدام " Foodware Pilot" (5,000دوالر أمريكي حتى
 50,000دوالر أمريكي)
• التبرع بمعدات األطعمة اإلضافية (المؤسسات غير الربحية فقط ،بقيمة تصل إلى  10,000دوالر أمريكي)
• نقل وتعبئة األطعمة القابلة إلعادة االستخدام (بقيمة تصل إلى  10,000دوالر أمريكي)
تؤهل مؤسسات األعمال ،والمؤسسات غير الربحية ،والمؤسسات للتمويل ما لم يذكر خالف ذلك .للتفاصيل يرجى زيارة الموقع
اإللكتروني  .www.StopWaste.org/Grantsالموعد النهائي لتقديم الطلبات هو  25فبراير /شباط.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:
• 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
إثبات شراكاتك في المستقبل :استكشاف عالم األعمال الجديد – التحالفات غير الربحية
الثالثاء 15 ،فبراير /شباط 11:30 – 10 ،ص
غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية
مجانًا
الحوافز االقتصادية /اإلعفاءات الضريبية للمصنعين بوالية كاليفورنيا
الثالثاء 15 ،فبراير /شباط 11:30 – 10:30 ،ص
مؤسسة استشارات تقنيات التصنيع في كاليفورنيا ( )CMTCومكتب حاكم كاليفورنيا لتطوير األعمال والتنمية االقتصادية
()GO-Biz
مجانًا
تسويق مؤسسة أعمالك الصغيرة
الثالثاء 15 ،فبراير /شباط 10:30 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
معسكر التدريب المالي  -الجزء الثالث
األربعاء 16 ،فبراير /شباط 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
مقر الخدمات القانونية االفتراضية
الخميس 17 ،فبراير /شباط 6 – 4 ،م.
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا
ميزانية التسويق الرقمي نبذة عن مؤسسات األعمال الصغيرة
الثالثاء 22 ،فبراير /شباط 11 – 10 ،ص
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
االستعانة بالتمويل التشاركي لتمويل االبتكارات الحديثة أو مؤسسات األعمال الصغيرة

الثالثاء 22 ،فبراير /شباط 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني المال؟ أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! (الجزء األول)
الثالثاء 22 ،فبراير /شباط 3 – 2 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
دعم مؤسسات األعمال المملوكة للسود في منطقة الخليج
األربعاء 23 ،فبراير /شباط 11:30 – 10 ،ص
حلول العمل
مجانًا
أال يكلفك عدم وجود موقع إلكتروني ماالً؟ أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! (الجزء الثاني)
األربعاء 23 ،فبراير /شباط 10:30 ،ص – الظهيرة
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
مؤسسات األعمال المتضررة جراء فيروس كورونا المستجد أال زلت تبحث عن تمويل؟
األربعاء 23 ،فبراير /شباط 4 – 3 ،ظهرا
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
االمتثال لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة (بلغات متعددة)
األربعاء 23 ،فبراير /شباط 4 – 3 ،ظهرا
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا
تحقيق ثروة تتوارثها األجيال
الخميس 24 ،فبراير /شباط 6 ،م
غرفة أوكالند التجارية لألمريكيين من أصل إفريقي
مجانًا
ميزانية التسويق الرقمي نبذة عن مؤسسات األعمال الصغيرة
الخميس 24 ،فبراير /شباط 7 – 6 ،م.
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
قمة التنوع العالمي واالستثمار
الجمعة 25 ،فبراير /شباط 10 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
أال يكلفك عدم وجود موقع إلكتروني ماالً؟ أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! (الجزء الثاني)
الجمعة 25 ،فبراير /شباط ،الظهر –  1:30م

مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
ميزانية التسويق الرقمي نبذة عن مؤسسات األعمال الصغيرة
اإلثنين 28 ،فبراير /شباط 3 – 2 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
كيف تبيع في سوق المزارعين؟
االثنين 28 ،فبراير /شباط 4 – 2 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
الندوة اإللكترونية عن اإلفالس (اإلنجليزية واإلسبانية)
الثالثاء 8 ،مارس /آذار 4 – 3 ،م.
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا

