
  0209فبراير/ شباط  91إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  –تحديث موارد األعمال 

( بمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى EWDDمن الُمقّرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة )

 التي ستتضمن إشارات مؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم.

صفحتنا اإللكترونية لموارد  ولمزيد من المعلومات بشأن جميع برامج الدعم المتاحة، يرجى زيارة فحسب إلى الموارد المتاحة.

 .األعمال والعمالة

 

 

 استبيان فوارق التعاقدات المحلية

بشأن التعاقدات، تشجع مؤسسات  7102دراسة الفوارق العرقية والجنسانية لعام استجابة لإلحصاءات ذات الصلة الواردة في 

مساًء. هذا ومن المقرر  5مارس/ آذار في تمام الساعة  5بحلول يوم الجمعة،  لكتروني موجزاستكمال استبيان إاألعمال على 

أن تساعد نتائج االستبيان المدينة كي تدرك بشكل أفضل احتياجات مؤسسات األعمال والتحديات التي تواجهها، وبشكل خاص 

 رغبون في أداء أعمالهم بمدينة أوكالند بصفتهم موردين. مؤسسات األعمال المملوكة للسود، أو الالتينيين، أو النساء، الذين ي

يستكمل  ومن المقرر أن تتم إضافة مؤسسات األعمال التي تستكمل االستبيان إلى قائمة التوزيع بالمدينة لفرص التعاقدات.

فبراير/ شباط، الذي يغير من معايير حجم مؤسسات  01بتاريخ الثالثاء،  المرسوم الصادر عن مجلس مدينة أوكالنداالستبيان 

األعمال ويحدد فئات مؤسسات األعمال المحلية الجديدة، واشتراطات زيادة مشاركة مؤسسات األعمال المحلية والصغيرة 

إلى اشتراطات برنامج التفضيالت الجديدة المحددة لمؤسسات األعمال متناهية الصغر ومؤسسات األعمال المحلية باإلضافة 

 المنتجة للسلع.

 

 

 يتاح التمويل بغرض التحديث وصوالً إلى مركبات ثقيلة ومعدات أنظف وأقل من حيث االنبعاثات

( التمويل للمشروعات بغرض تحديث أو استبدال مركبات الطرق، BAAQMDوتوفر إدارة جودة الهواء بمنطقة الخليج )

تكون الطلبات متاحة في  والحافالت المدرسية، ومعدات الطرق الوعرة والمعدات الزراعية، والمعدات البحرية والقاطرات.

 هلة:تتضمن أنواع المشروع المؤ الوقت الحالي على أساس األولوية ألسبقية التقديم لجميع فئات المعدات.

  استبدال المعدات/ المركبات الثقيلة األقدم بمعدات معتمدة أحدث وأنظف وأقل من حيث  –استبدال المعدات/ المركبات

 االنبعاثات

  إحالل محركات معتمدة أحدث وأقل من حيث االنبعاثات محل المحركات األقدم –إعادة تزويد المحركات بالطاقة 

  ت الموجودة لتشغيل الطاقة الكهربية أو الهجينةتحويل المعدا –تحويالت أنظمة الطاقة 

  كجزء من مشروع المعدات المؤهلة، يتم تركيب محطات وقود بديلة أو بشحن البطارية لدعم  –البنية التحتية

 المركبات أو المعدات الجديدة

  

للتعرف على المزيد عن فرصة التمويل المذكورة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  

program-moyer-sources/carl-incentives/funding-and-https://www.baaqmd.gov/funding  أو اتصل

 . grants@baaqmd.govاإللكتروني  ( أو عبر البريد405) 249-4994بإدارة جودة الهواء بمنطقة الخليج على الرقم 

 

 

 مخطط مقاطعة أالميدا الخاصة باللقاحات

توجيهات الوالية بخصوص تحديد  مقاطعة أالميدا( محدوًدا في الوقت الحالي، وتتابع 09-يعد توريد لقاح فيروس كورونا )كوفيد

مع زيادة واردات اللقاح، ستتمكن من الحصول على اللقاح من خالل نقطة التوزيع التي تديرها المقاطعة  أولويات اللقاح.

(POD.أو من خالل مقدم خدمات الرعاية الصحية لديك )  

  

الستالم إشعار خاص بوقت إتاحة اللقاح لك، يرجى ملء أحد هذه  .ب في الوقت الحالي-0و  أ-0في المرحلتين مقاطعة أالميدا 

  النماذج:

https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://cao-94612.s3.amazonaws.com/documents/City-of-Oakland-Draft-Disparity-Study.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/GKM7VD6
https://oakland.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=4687703&GUID=801D3210-5843-4408-9046-511339A501CF
https://oakland.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=4687703&GUID=801D3210-5843-4408-9046-511339A501CF
https://www.baaqmd.gov/funding-and-incentives/funding-sources/carl-moyer-program
mailto:grants@baaqmd.gov
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/vaccines.page?#pf


 أصحاب األعمال بمقاطعة أالميدا 

 المقيمون بمقاطعة أالميدا  Español  中文 

  مقدمو خدمات الرعاية الصحية 

 

يتم االحتفاظ بسرية المعلومات التي تقدمها وستساعد مقاطعة أالميدا  يرجى العلم، أن ذلك ال يعد بمثابة تسجيل الستالم اللقاح.

وفي الوقت الحالي، يرجى  تتصل بك المقاطعة لمزيد من التفاصيل بشأن مكان إتاحة اللقاحات عندما يحين دورك. في التخطيط.

( من خالل ارتداء الكمامة، واالحتفاظ بمسافة عن اآلخرين، وتجنب األماكن 09-حماية نفسك من فيروس كورونا )كوفيد

  المزدحمة، وغسل يديك بشكل متكرر. 

 

تشجع كذلك على االتصال بمزود الرعاية الصحية لديك للتعرف على خطة التطعيم والتسجيل بالوالية على العنوان اإللكتروني: 

https://myturn.ca.gov/  

  

  .موقعه اإللكترونيللتعرف على المزيد عن مخطط اللقاح في مقاطعة أالميدا، يرجى زيارة 

 

 

 الموارد الالزمة إلعادة االفتتاح

للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد لدعم  موارد تخطيط المدينة إلعادة فتح أنشطة األعمالتفضل بزيارة موقع ويب 

 إعادة الفتح، بما في ذلك:

  في مقاطعة أالميدانموذج إشعار صاحب العمل بالتطعيم 

  إدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميداوالخاصة بالملصقات الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة للسماح بالدخول 

 بعدة لغات توجيهات الفحص في المقاطعة ألرباب العمل 

 بعدة لغات توجيهات التقييم الذاتي للعاملين  

 بواسطة غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية، باالشتراك مع أوكالنديش  الفتات دليل إعادة االفتتاح

"Oaklandish،بأربع لغات.  " والمجلس االستشاري للتعافي االقتصادي  

 بإدارة الصحة العامة ( في بيئة العمل وتفاصيل االتصال 09-نموذج اإلبالغ عن حاالت فيروس كورونا )كوفيد

 بمقاطعة أالميدا

 بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميدا المعلومات الخاصة 

 

 

 الدعم المستمر لمؤسسات األعمال

يمكن مراجعة قائمة بالموارد المحدثة، بما في ذلك المعلومات الخاصة بامتيازات العاملين والمنح وخدمات دعم األعمال 

 الصفحة اإللكترونية لموارد مؤسسات األعمال والقوى العاملة مقاولين المستقلين، منالصغيرة، والمؤسسات غير الربحية وال

  المعلومات، لذلك يرجى مراجعة الموقع باستمرار.علًما بأن الموقع يخضع للتحديث دوريًا إلتاحة المزيد من  بمدينة أوكالند؛

 إذ إنه مسار المدينة الُمخصص لطلب استبيان بيانات تأثير جائحة فيروس كورونا على أنشطة األعمال استكمال ،

 المساعدة المباشرة ألنشطة األعمال.

  جائحة  تلمساعدة المدينة على قياس تأثيرا استبياننا الموجز الخاص بإعادة تشغيل األعمال والتعافييُرجى مراجعة

 على أنشطة أعمالك والموارد الالزمة لمساعدتك.  (09-فيروس كورونا )كوفيد

 

 

 ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة

تعرف على القوائم اإلضافية وراجع أحدث اإلضافات على  فيما يلي أمثلة لورش العمل والندوات اإللكترونية المزمع عقدها.

 and-nonprofits-businesses-for-https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-الموقع اإللكتروني:

contractors-independent  

https://app.smartsheet.com/b/form/9cfb6b1f2b644405b4c5b919204596a5
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LP_9Mm74o0ukfWpEp_RaZJQMTGauARpLj6XkpVpiJ3FUMUwwTk8yTFNHWDA3UUFGSzE4NlQ4RlNMWi4u
https://app.smartsheet.com/b/form/92282d152eaa4ec8ae8968ece0ac96d2
https://app.smartsheet.com/b/form/9b2bc4b643974c3db1f28c11c5ee4403
https://app.smartsheet.com/b/form/9b2bc4b643974c3db1f28c11c5ee4403
https://app.smartsheet.com/b/form/10fe5ad402f84489b962869170c42388
https://app.smartsheet.com/b/form/10fe5ad402f84489b962869170c42388
https://myturn.ca.gov/
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://app.smartsheet.com/b/form/9cfb6b1f2b644405b4c5b919204596a5
https://app.smartsheet.com/b/form/9cfb6b1f2b644405b4c5b919204596a5
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/outreach/mask-required-for-entry-poster-all-languages-2020.07.22.pdf
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://chambermaster.blob.core.windows.net/userfiles/UserFiles/chambers/1392/CMS/Aly/English.pdf
https://veoci.com/veoci/p/form/c4phekhj29yh#tab=entryForm
https://veoci.com/veoci/p/form/c4phekhj29yh#tab=entryForm
https://veoci.com/veoci/p/form/c4phekhj29yh#tab=entryForm
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://oaklandca.formstack.com/forms/covid19_business_impact_data_survey
https://oaklandca.formstack.com/forms/covid19_business_impact_data_survey
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_reopening_recovery_survey
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_reopening_recovery_survey
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors


 

 7170 1-7المنتدى التفاعلي لبرنامج حماية الرواتب 

Cada lunes y miércoles, 6 – 9 p.m. 

 غرفة التجارة لذوي األصول اإلسبانية في كاليفورنيا

Sin Costo Alguno 

 

  ورشة عمل لرواد األعمال من أصول إسبانية 07سلسلة من  

9 p.m. –Cada martes hasta el 20 de Abril, 6  

  غرفة التجارة الالتينية بمنطقة أوكالند الحضرية

Sin Costo Alguno 

 

 استعد! االستعداد الضريبي ألصحاب مؤسسات األعمال الصغيرة:

 ظهًرا –ص  00/ شباط، فبراير 72الثالثاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة بمقاطعة أالميدا )الندوة اإللكترونية وجلسة األسئلة واألجوبة( حول موارد مؤسسات 

 األعمال الصغيرة 

 م 7 – 0فبراير/ شباط،  72الثالثاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

 )09-األنظمة المستدامة في أثناء جائحة فيروس كورونا )كوفيد –األنظمة القائمة 

  م 2 – 0فبراير/ شباط،  72الثالثاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

 برنامج حماية الرواتب وقروض التعافي من الكوارث االقتصادية  تحديثات قروض التعافي من الكوارث:

  ظهًرا –ص  01:21فبراير/ شباط،  74األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

  

 االستعداد الضريبي لمؤسسات األعمال ذات المالك الوحيد

  ظهًرا –ص  00فبراير/ شباط،  74األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

 ول من الضغط إلى النجاحالتح –إنهاء الفترة العصيبة بهدوء  (:09-فيروس كورونا )كوفيد

  ظهرا 2 – 0فبراير/ شباط،  74األربعاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

Contabilidad de un Pequeno Negocio 

 ظهرا 8 – 1فبراير/ شباط،  74األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9QdEiiWTS7GLYhip6vOZvQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zO-JzohjRDyotKpd4MQSPQ
https://www.norcalsbdc.org/events/tax-prep-small-business-owners-get-prepared-0
https://www.norcalsbdc.org/events/tax-prep-small-business-owners-get-prepared-0
https://www.norcalsbdc.org/events/sbdc-webinar-and-qa-small-buiness-resources
https://www.norcalsbdc.org/events/sbdc-webinar-and-qa-small-buiness-resources
https://www.acsbdc.org/events/systems-place-sustainable-systems-during-covid
https://www.norcalsbdc.org/events/norcal-sbdc-finance-center-presents-disaster-relief-loan-updates-ppp-and-eidl-0
https://www.norcalsbdc.org/events/norcal-sbdc-finance-center-presents-disaster-relief-loan-updates-ppp-and-eidl-0
https://www.norcalsbdc.org/events/tax-preparation-sole-proprietors
https://www.norcalsbdc.org/events/covid-19-end-overwhelm-easily-move-stress-success
https://www.norcalsbdc.org/events/covid-19-end-overwhelm-easily-move-stress-success
https://www.norcalsbdc.org/events/webinar-contabilidad-de-un-pequeno-negocio-2


 

  إعادة التفاوض بشأن اإليجارات :7170نجاة األعمال في 

 م. 7 – 0فبراير/ شباط،  75الخميس، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

 نجاح مؤسسات األعمال المملوكة لألقليات

  م 5:21 – 7فبراير/ شباط،  75الخميس، 

  ريقيغرفة أوكالند التجارية لألمريكيين من أصل إف

 مجانًا

 

 حصول األمريكيين من أصول إفريقية على رأس المال من أجل استعادة وإعادة بناء األنشطة التجارية

  م. 2 – 0فبراير/ شباط،  71الجمعة، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

 (09-استراتيجيات إعادة افتتاح مؤسسات األعمال جراء جائحة فيروس كورونا )كوفيد

 ص 01 – 9مارس/ آذار،  7الثالثاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

 كيف تنفذ أعمالك بشكل افتراضي (:09-فيروس كورونا )كوفيد

  م. 2 – 0مارس/ آذار،  4الخميس، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

 كيف سيؤثر قرض التعافي من الكوارث االقتصادية على أنشطة أعمالي؟ سلسلة تعافي مؤسسات األعمال:

 ص. 01 – 9مارس/ آذار،  9الثالثاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

 بسبب الجائحة، الجزء الثالث –مرار تنفيذ جميع األعمال إلكترونيًا است

  م. 5 – 2مارس/ آذار،  9الثالثاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

 استعد! االستعداد الضريبي ألصحاب مؤسسات األعمال الصغيرة:

 الظهر    –ص  00مارس/ آذار،  01األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

 الجزء الثاني -سلسلة الندوات اإللكترونية بخصوص تطوير المواقع اإللكترونية والتحسين  (:09-فيروس كورونا )كوفيد

 م 2 – 0مارس/ آذار،  08الخميس، 

  ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

  مجانًا

 

https://www.norcalsbdc.org/events/2021-business-survival-lease-renegotiation
https://www.norcalsbdc.org/events/2021-business-survival-lease-renegotiation
https://members.oaacc.org/events/details/succeeding-as-a-minority-owned-business-featuring-oaacc-member-maurice-brewster-651
https://www.acsbdc.org/events/access-capital-african-americans-business-restoration-rebuilding
https://www.norcalsbdc.org/events/covid-19-business-re-opening-strategies-0
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-how-make-your-business-virtual
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-how-make-your-business-virtual
https://www.norcalsbdc.org/events/business-recovery-series-how-will-my-eidl-loan-affect-my-business
https://www.norcalsbdc.org/events/business-recovery-series-how-will-my-eidl-loan-affect-my-business
https://www.acsbdc.org/events/every-business-going-online-thanks-pandemic-pt3
https://www.norcalsbdc.org/events/tax-prep-small-business-owners-get-prepared-1
https://www.norcalsbdc.org/events/tax-prep-small-business-owners-get-prepared-1
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-website-development-optimization-webinar-series-pt2
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-website-development-optimization-webinar-series-pt2


 أساليب التسويق الرقمي تزامنًا مع مواصلتك التغير والتعافي ساعة التسويق الرقمية:

 ص. 01 – 9مارس/ آذار،  74األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

 التخطيط الذهني لمؤسسة أعمالك الصغيرة  (:09-فيروس كورونا )كوفيد

  م. 5 – 2آذار/ مارس/  74األربعاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

 دليل المستأجرين التجاريين (:09-فيروس كورونا )كوفيد

 م. 5 – 2مارس/ آذار/  20األربعاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

https://www.norcalsbdc.org/events/webinar-digital-marketing-hour-digital-marketing-tactics-you-continue-pivot-and-recovery
https://www.norcalsbdc.org/events/webinar-digital-marketing-hour-digital-marketing-tactics-you-continue-pivot-and-recovery
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-mind-mapping-your-small-business
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-mind-mapping-your-small-business
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-commercial-tenants-guidance
https://www.acsbdc.org/events/covid-19-commercial-tenants-guidance

