تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  22يناير/كانون الثاني 2222
من ال ُمق ّرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة ( )EWDDبمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى
مؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم .التي ستتضمن إشارات
فحسب إلى الموارد المتاحة .ولمزيد من المعلومات بشأن جميع برامج الدعم المتاحة ،يرجى زيارة صفحتنا اإللكترونية لموارد
األعمال والعمالة.
أعلنت إدارة الصحة العامة بوالية كاليفورنيا ( ،)CDPHاستنادًا إلى بيانات وحدة العناية الفائقة ،أن منطقة الخليج (بما في ذلك
أوكالند ومقاطعة أالميدا) لم تزل مشمولة باألمر اإلقليمي للبقاء بالمنزل .وبمجرد أن يظهر تقدير وحدة العناية الفائقة بالمنطقة
لمدة أربعة أسابيع سعة تتجاوز أو تساوي  ،%51سيتم رفع أمر البقاء عن هذه المنطقة .اقرأ األمر اإلقليمي للبقاء بالمنزل كامالً،
وملحق األمر ،واألسئلة الشائعة.
اطلع على مؤسسات األعمال المفتوحة والمغلقة بمقاطعة أالميدا على الموقع اإللكترونيhttps://covid- :
19.acgov.org/reopening.page؟

اإلعالن عن الجولة الثانية من برنامج منح الوالية
من المقرر قبول الطلبات الخاصة بالجولة الثانية من برنامج منح مؤسسات األعمال الصغيرة المقدم من مكتب دعم مؤسسات األعمال
الصغيرة بوالية كاليفورنيا اعتبا ًرا من  2فبراير /شباط وحتى  8فبراير /شباط .استعد للجولة الثانية اآلن من خالل مشاهدة الندوة
اإللكترونية وتجميع الوثائق الضرورية على النحو الوارد في دليل تقديم الطلبات .إن تقدمت بطلبك في أثناء الجولة األولى ،فال
تتقدم مرة أخرى في أثناء الجولة الثانية حيث سيتم ترحيل الطلبات المؤهلة إلى الجولة الثانية.
يستهدف برنامج المنح مؤسسات األعمال الصغيرة المؤهلة ،والمنظمات غير الربحية الصغيرة ،والمقاولين المستقلين،
والمنشآت ذات المالك الوحيد ،التي ال يتعدى إجمالي أرباحها  2,1مليون دوالر أمريكي أو أقل .تتراوح المنح الممنوحة بين
 1,555دوالر أمريكي وحتى  21,555دوالر أمريكي استنادًا إلى العائدات السنوية.
ابحث عن شريك حسب اللغة
ابحث عن شريك في مقاطعة أالميدا
شاهد الندوات اإللكترونية المسجلة على برنامج المنح بلغات متعددة
اقرأ األسئلة الشائعة الخاصة ببرنامج المنح

تحديث برنامج حماية الرواتب التابع إلدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية
حتى  15مارس /آذار ،تقبل إدارة مؤسسات األعمال الصغيرة طلبات القروض في برنامج حماية الرواتب بالجولة األولى والجولة
الثانية .يتاح البرنامج لمشاركة جميع المقترضين منذ  51يناير /كانون ثاني.
يعد برنامج حماية الرواتب بمثابة قرض صمم لتوفير حافز مباشر لمؤسسات األعمال الصغيرة لالحتفاظ بالعمالة على كشف
الرواتب .وبالنسبة ألغلب الجهات المقترضة ،يبلغ أقصى مبلغ للقرض  2,1ضعف المتوسط الشهري لتكلفة الرواتب في 2551
أو  2525بحد أقصى  2مليون دوالر أمريكي .وبالنسبة للجهات المقترضة في قطاع خدمات اإلسكان وخدمات األطعمة ،يبلغ
أقصى مبلغ للقرض  1,3ضعف المتوسط الشهري لتكلفة الرواتب في  2551أو  2525بحد أقصى  2مليون دوالر أمريكي.
تقضي إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية باإلعفاء من سداد القروض في حالة تلبية جميع معايير االحتفاظ
بالموظفين ،وتمت االستفادة من األموال في أوجه االستحقاق.

يتاح السحب األول من قروض برنامج حماية الرواتب الذي يستهدف مؤسسات األعمال الصغيرة المؤهلة (عادة ،تلك التي تضم
 155موظف أو أقل) ،والمنظمات غير الربحية ،ومنظمات قدامى المحاربين ،والهيئات القبلية ،وأصحاب األعمال الحرة،
والمؤسسات ذات الملكية الفردية ،والمقاولين المستقلين .كما يمكن كذلك أن تتقدم بالطلبات الكيانات األكبر في قطاعات معينة
والتي تلبي معايير الحجم التي تحددها إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية للقطاعات المحددة.





يخصص التشريع  52مليار دوالر أمريكي لمؤسسات األعمال المملوكة لألقليات.
تفرض فائدة على القروض الخاصة ببرنامج حماية الرواتب – في حالة عدم إعفاء المبلغ – وتقدر بنسبة  5بالمائة.
ال تتطلب أية ضمانات إضافية أو شخصية.
لن تفرض الحكومة أو الجهات المقرضة أية رسوم على مؤسسات األعمال الصغيرة.

راجع شريكك المصرفي لترى إن كان سيشارك في هذه الجولة الجديدة من قروض برنامج حماية الرواتب .بمجرد تحديد
شريكك المصرفي ،ننشر قائمة الموارد هنا.
يتاح السحب الثاني من قروض برنامج حماية الرواتب لبعض الجهات المقترضة المستحقة التي انتفعت بجميع المبالغ المخصصة
للقرض األول .تتضمن مؤهالت االستحقاق وجود أقل من  155موظف والتمكن من إظهار انخفاض في المبيعات بنسبة ال تقل
عن  21بالمائة في ربع واحد على األقل من العام .تم تخصيص مبلغ ال يقل عن  21مليار دوالر أمريكي للسحب الثاني من
قروض برنامج حماية الرواتب للجهات المقترضة المستحقة التي تضم  55موظفين بحد أقصى أو قرض بقيمة 215,555
دوالر أمريكي أو أقل للجهات المقترضة المستحقة في المناطق منخفضة أو متوسطة الدخل.
تسمح دائرة اإليرادات الداخلية األمريكية لمؤسسات األعمال التي تحصل على إعفاء يتعلق بقروض برنامج حماية الرواتب بشطب
المصروفات المدفوعة من خالل هذا المبلغ ،تماشيًا مع سياستها الخاصة بالتشريعات التي أقرها الكونغرس في ديسمبر /كانون أول
.2525

من المقرر استئناف إنفاذ تصاريح االنتظار أمام المنازل في  2فبراير /شباط
تستأنف إدارة النقل بمدينة أوكالند إنفاذ األماكن المخصصة لالنتظار أمام المنازل ( )RPPاعتبارً ا من  5فبراير /شباط .2525
تجاور العديد من األماكن المخصصة لالنتظار أمام المنازل بجوار المناطق التجارية .عند استئناف اإلنفاذ ،تستهدف المدينة تعزيز
إتاحة ساحات االنتظار بالشارع للسكان في المناطق ذات طلبات االنتظار المرتفعة .تصدر المدينة رسائل تحذير دون غرامة
خالل الفترة من  5فبراير /شباط وحتى  28فبراير /شباط .يحق لمالك السيارات استالم رسالة تحذير واحدة نظير مخالفات
القواعد المدنية بمدينة أوكالند " "O.M.Cرقم ( 10.44.120Aبشأن لوائح األماكن المخصصة لالنتظار أمام المنازل) في
شهر فبراير /شباط وتستند إلى الغرامات المتعلقة بجميع المخالفات الالحقة واألخرى.

مخطط مقاطعة أالميدا الخاصة باللقاحات
يعد توريد لقاح فيروس كورونا (كوفيد )51-محدودًا في الوقت الحالي ،وتتابع مقاطعة أالميدا توجيهات الوالية بخصوص تحديد
أولويات اللقاح .مع زيادة واردات اللقاح ،ستتمكن من الحصول على اللقاح من خالل نقطة التوزيع التي تديرها المقاطعة
( )PODأو من خالل مقدم خدمات الرعاية الصحية لديك.
تصنف مقاطعة أالميدا حاليًا ضمن المرحلة  5أ ،وتتوقع بداية المرحلة  5ب في فبراير /شباط (حسبما يسمح توريد اللقاح).
الستالم إشعار خاص بوقت إتاحة اللقاح لك ،يرجى ملء أحد هذه النماذج:
 أصحاب األعمال بمقاطعة أالميدا
 المقيمون بمقاطعة أالميدا



مقدمو خدمات الرعاية الصحية

يرجى العلم ،أن ذلك ال يعد بمثابة تسجيل الستالم اللقاح .يتم االحتفاظ بسرية المعلومات التي تقدمها وستساعد مقاطعة أالميدا
في التخطيط .تتصل بك المقاطعة لمزيد من التفاصيل بشأن مكان إتاحة اللقاحات عندما يحين دورك .وفي الوقت الحالي ،يرجى
حماية نفسك من فيروس كورونا (كوفيد )51-من خالل ارتداء الكمامة ،واالحتفاظ بمسافة عن اآلخرين ،وتجنب األماكن
المزدحمة ،وغسل يديك بشكل متكرر.
للتعرف على المزيد عن مخطط اللقاح في مقاطعة أالميدا ،يرجى زيارة موقعه اإللكتروني.

الموارد الالزمة 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:
 الملصقات الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة للسماح بالدخول والخاصة بإدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميدا
 توجيهات الفحص في المقاطعة ألرباب العمل بعدة لغات
 توجيهات التقييم الذاتي للعاملين بعدة لغات
 الفتات دليل إعادة االفتتاح بواسطة غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية ،باالشتراك مع أوكالنديش
" "Oaklandishوالمجلس االستشاري للتعافي االقتصادي ،بأربع لغات.

الدعم المستمر لمؤسسات األعمال
يمكن مراجعة قائمة بالموارد المحدثة ،بما في ذلك المعلومات الخاصة بامتيازات العاملين والمنح وخدمات دعم األعمال
الصغيرة ،والمؤسسات غير الربحية والمقاولين المستقلين ،من الصفحة اإللكترونية لموارد مؤسسات األعمال والقوى العاملة بمدينة
أوكالند؛ عل ًما بأن الموقع يخضع للتحديث دوريًا إلتاحة المزيد من المعلومات ،لذلك يرجى مراجعة الموقع باستمرار.
 استكمال استبيان بيانات تأثير جائحة فيروس كورونا على أنشطة األعمال ،إذ إنه مسار المدينة ال ُمخصص لطلب المساعدة
المباشرة ألنشطة األعمال.
 يُرجى مراجعة استبياننا الموجز الخاص بإعادة تشغيل األعمال والتعافي لمساعدة المدينة على قياس تأثيرات جائحة
فيروس كورونا (كوفيد )51-على أنشطة أعمالك والموارد الالزمة لمساعدتك.

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
الندوات اإللكترونية الخاصة بالعودة إلى العمل

اإلثنين 21 ،يناير /كانون ثاني 55:15 – 8:15 ،م
إدارة التطوير المهني "" ،EDDإدارة الصحة والسالمة المهنية في كاليفورنيا "" ،Cal/OSHAوكالة تطوير العمالة وقوة
العمل ""LWDA
مجانًا
الحصول على رأس المال المخصص لحاالت الطوارئ في أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد)51-

الثالثاء 23 ،يناير /كانون ثاني 55 – 1 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

مجانًا
تحديث قانون الوظائف لعام  2525ألصحاب األعمال الصغيرة

الثالثاء 23 ،يناير /كانون ثاني 55:51 – 55 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
طرق مبتكرة لتمويل أعمالك في عالم متغير

الثالثاء 23 ،يناير /كانون ثاني ،الظهر –  5:15م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
تسويق خدماتك في األوقات العصيبة

الثالثاء 23 ،يناير /كانون ثاني 1 – 1 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
التحديثات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد :)51-أسئلة وأجوبة مباشرة

األربعاء 22 ،يناير /كانون ثاني 55:15 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
يساعد مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة مؤسستك الصغيرة على التعافي وإعداد االستراتيجيات بشأن إنعاش أعمالك

األربعاء 22 ،يناير /كانون ثاني 2 – 5 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
توجيهات الموارد البشرية بمقاطعة أالميدا

األربعاء 22 ،يناير /كانون ثاني 1 – 5 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
الندوات اإللكترونية الخاصة بالعودة إلى العمل

األربعاء 22 ،يناير /كانون ثاني 2 – 1 ،م
إدارة التطوير المهني " ،"EDDإدارة الصحة والسالمة المهنية في كاليفورنيا " ،"Cal/OSHAوكالة تطوير العمالة وقوة
العمل ""LWDA
مجانًا
التحديث الخاص بإدارة مؤسسات األعمال الصغيرة

األربعاء 22 ،يناير /كانون ثاني 2 – 1 ،م
بيلد بيرالتا
مجانًا
تحديثات قروض اإلغاثة من الكوارث وحاالت القوة القاهرة

األربعاء 1 ،فبراير /شباط 55:15 ،ص – الظهيرة
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا

تحديثات قرض التعافي من الكوارث االقتصادية وبرنامج حماية الرواتب لمؤسسات األعمال الصغيرة

الخميس 4 ،فبراير /شباط 1 – 51:15 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
اإلعفاء من برنامج حماية الرواتب وبرامج التعافي األخرى

الثالثاء 1 ،فبراير /شباط ،الظهر –  5:15ظهرً ا
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
يستمر تنفيذ جميع األعمال إلكترونيًا  -بسبب الجائحة .الجزء الثاني

الثالثاء 1 ،فبراير /شباط 1 – 1 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
كيف تبيع أعمالك الفنية إلكترونيًا -الجزء األول

األربعاء 55 ،فبراير /شباط 2 – 5 ،ظهرا
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
تحديثات قروض اإلغاثة من الكوارث وحاالت القوة القاهرة

األربعاء 52 ،فبراير /شباط 55:15 ،ص – الظهيرة
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
زيادة أوامر طلب األطعمة إلكترونيًا من المطاعم

األربعاء 52 ،فبراير /شباط 1 – 5 ،ظهرا
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا

