
 0202يوليو/ تموز  3إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  – تحديث موارد األعمال

من المقرر أن ترسل إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة بمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى مؤسسات األعمال، 

والمؤسسات غير الربحية، والمقاولين المستقلين، وشركائنا الداعمين لها، والتي ستتضمن إشارات إلى الموارد المتاحة. ولمزيد 

  .صفحتنا اإللكترونية لموارد األعمال والعمالة الدعم المتاحة، يرجى زيارة من المعلومات بشأن جميع برامج

 

 تعبئة استبيان إعادة الفتح والتعافي 

من شأنها مساعدتك ( على نشاط عملك وماهية الموارد التي 91-جائحة فيروس كورونا )كوفيدلمساعدة المدينة في تقييم آثار 

استبيان إعادة فتح  إعادة الفتح والتعافي، يرجى تعبئة هذا االستبيان الموجز بعنوانفي الوقت الذي تخطط فيه إلجراءات 

 . وتعافي أنشطة األعمال

 

 عادة الفتح الموارد الالزمة إل

لالطالع على أحدث  عادة فتح أنشطة األعمالتخطيط الموارد الالزمة إل الخاص بالمدينةاإللكتروني موقع التفضل بزيارة 

بما في ذلك إرشادات التخطيط المحلية وإرشادات الوالية في هذا إعادة الفتح، إجراءات المعلومات حول الموارد الالزمة لدعم 

إرشادات يمكن طباعتها  يمكنك أن تجدكما السياق ومعلومات حول التنظيف / التعقيم والسالمة في مقار أنشطة األعمال، 

غرفة التجارة حديًثا وضعتها التي  عادة الفتحالعالمات اإلرشادية إل لغات، إلى جانب نيبثمامتاحة وال هبخصوص تغطية الوج

بلغ يإرشادات عن ، وهي عبارة في أوكالندللتعافي االقتصادي المجلس االستشاري بالشراكة مع  ،في أوكالندالحضرية 

مركز أو في أوكالند تجارية أية غرفة مطبوعة من خ نسأخذ ويمكنك ت. الغأربع ويمكنك تنزيلها ببوصة  X 91 99مقاسها 

 المدينة. مجلس مكتب أو تطوير األعمال 

 

 إعادة الفتح إجراءات توقف أالميدا طعة مقا

الزيادات بسبب  امؤقتً إعادة الفتح خطط إيقاف أنها بصدد مقاطعة أالميدا أعلنت  يونيو/ حزيران، 91الموافق ثنين إلافي يوم 

وفي المنطقة في مقاطعتنا ات يفشفي المستحجز المعدل وارتفاع ( 91-فيروس كورونا )كوفيدالمصابة بحاالت الالحديثة في 

 إعادة الفتح في مقاطعة أالميدا. من لية اللمرحلة التالحد الزمني المقرر تمديد هذا ويعني ، عموًما

 

توجيه إعادة ومن أجل . التعافي االقتصاديالعامة ومن الصحة لكل مهًما أمًرا مقاطعتنا لألعمال في اآلمن إعادة الفتح عد تو

 : ةحالجائالتعاطي مع المحرز في التقدم لقياس البيانات التالية ؤشرات معلى  في مقاطعة أالميداالصحة ولو ؤمسيعتمد الفتح، 

 الحجز في المستشفياتحاالت والحاالت الجديدة معدالت  (9

 الحاالت الموجة من لهذه عابية يالقدرة االستو المستشفياتفي الداخليين المرضى سعة أسرة  (9

 حص قدرات الف (3

 القدرة االستيعابية على احتواء المرض  (4

 الصحية الرعاية لمزودي الحماية الشخصية معدات توفير  (5

 

إال  ،الماضيةاألسابيع على مدار مستقرة ظلت أنها أو االتجاه اإليجابي في  5و 4و 3و 9المؤشرات تحرك وعلى الرغم من 

 الحجز في المستشفيات. الحاالت الجديدة وحاالت فيما يتعلق بمطمئنة غير اتجاهات مقاطعة أالميدا تشهد أن 

 

على بالمئة  19.9إلى بالمئة  23.9نسبة من شخص  911,111لكل مقاطعة أالميدا معدل الحاالت في ارتفاع من المالحظ و

التاريخ أنه منذ ذلك إال يونيو/ حزيران،  99حتى الحجز في المستشفيات تتناقص حاالت وقد كانت الماضية. أيام السبع مدار 

 الحجز في المستشفيات. في حاالت يومية زيادة شهدت مقاطعة أالميدا 
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على المتناسق  غيرواألثر الحاالت المحلية زيادة بسبب بالقلق الصحة في مقاطعة أالميدا ولو ؤمسيشعر في السياق نفسه، 
المرض التي تدق ناقوس تفشي اتجاهات وكذا  ،ستيتكوينتين سان سجن النتشار الوباء في المحلي واألثر الملونين جاليات 

حاسمين واألسبوع التالي هذا األسبوع يكون من المقرر أن وبمعدل أسرع.  فتحفيها إعادة الحدث التي المقاطعات الخطر في 
وسوف يستمر يونيو/ حزيران  91في استئناف األعمال في مقاطعة أالميدا من أجل المصرح بها شطة نأثر األفي تقييم 

 إعادة الفتح. فيما يخص بالخطوات التالية بالغنا إلعن كثب لبيانات امتابعة في الصحة ولو ؤمس
 

في إعادة التباطؤ رها ييثالتي ه جمتعددة األوبالتحديات الصحة في مقاطعة أالميدا ولو ؤمسأقر نهم، عالصادر وفي البيان 
. مقاطعة أالميدااألعمال في أصحاب ومن المقيمين التي بذلها كل المستمرة والتضحيات للجهود عن امتنانهم ، وعبروا الفتح

األماكن في عن اآلخرين أقدام  ةستبمقدار والتباعد كمامة الوجه بارتداء وحماية اآلخرين حماية نفسك االستمرار في يرجى 
 باستمرار.  يديكمع غسل عندما تكون مريًضا وخصوًصا ة ألطول فترة ممكنالبقاء في المنزل والعامة 

 
  الصغيرة المشروعات إلدارة التابع الكوارث برنامج قرضلاستمرار التمويل 

 في المقدم القرض برنامج وبوابة االقتصادية األضرار عن الناجمة الكوارث قرضالصغيرة تدشين  المشروعات أعادت إدارة
الذين يعانون من اآلثار االقتصادية بسبب المؤهلين إلى جميع المتقدمين  االقتصادية األضرار عن الناجمة الكوارث حالة

مشروعات غير الرخرى واألصغيرة المشروعات عدد من الوسيكون بمقدور . (91-)كوفيدجائحة فيروس كورونا المستجد 
االقتصادية الناجمة حدة العواقب مما يخفف من ربحية الحصول على قروض طويلة األجل منرخفضة الفائدة ومنح طوارئ ال

  على أعمالها وموظفيها والمجتمعات التي تدعمها. (91-)كوفيدبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 

  ْم  يرة. الصغ المشروعات دارةالتابعة إلالبوابة الخاصة بمساعدات قروض الكوارث الطلب إلكترونًيا عبر قدِّ

  دوالر أمريكي  91.111منحة مقدمة حتى أنك تضغط على المربع الموجود في آخر الطلب الذي يخص تأكد من
دوالر أمريكي لكل  9111إجمالي المنحة يعتمد على عدد الموظفين قبل حلول الكارثة )االعتبار أن خًذا في آ

 موظف(.

  هذه أسرع طريقة للحصول على الدعم المالي، وحتى إذا قررت أال تأخذ القرض أو رفض طلبك، فما زلت تحتفظ
  بالدفعة المالية المقدمة كمنحة.

 
  االقتصادية: األضرار عن جمةالنا الكوارث المؤهلون عموًما للحصول على قرض

  موظف(  511مؤسسات األعمال الصغيرة )ممن يقل عدد موظفيها عموًما عن 

  المالك الوحيدون للمشروعات والمقاولون المستقلون وأصحاب األعمال الحرة 

  المؤسسات التعاونية 

  هـ( 519)د(،  519)ج(،  519 –غير الربحية المؤسسات( 

  الدينية بغض النظر عما إذا كانت تقدم خدمات اجتماعية دنيوية أم ال المؤسسات 
 

االقتصادية؟ تواصل مع أي ممن يلي من  األضرار عن الناجمة الكوارث هل تحتاج إلى مساعدة في استعراض برنامج قرض
 شركاء الدعم المحلي: 

 AnewAmerica (نجليزية واإلسبانية)باللغتين اإل 
أو تواصل بالبريد اإللكتروني عبر  313(، الرقم الداخلي 591) 541-1175لتحديد موعد، اتصل على الرقم 

ivalerio@anewamerica.org 

 SBDCAlameda County   .مستشارون متعددو اللغات( ويمكنهم مساعدة األفراد الذين ال يمتلكون حاسًبا آلًيا( 
أو تواصل بالبريد اإللكتروني عبر  www.acsbdc.orgلتحديد موعد، تفضل بزيارة 

acsbdc@ohlone.edu  (. 591) 4997-592أو اتصل على الرقم 

 التي يعقدها مركز تطوير المشروعات الصغيرة في  نترنتاألسبوعية الثالث عبر اإل الجلسات انضم إلى واحدة من
ص  99:31إلى ص  91:31القروض في حالة الكوارث وبرنامج حماية الرواتب من حول منطقة شمال كاليفورنيا 

  والجمعة.واألربعاء ثنين إلافي أيام 
 

 تجارة التجزئة وتناول الطعام في الهواء الطلق بأنشطة المدينة تنظم السماح 
يونيو / حزيران، من المقرر أن يخفف مسؤولو الصحة في مقاطعة أالميدا من القيود بإعادة فتح المتاحف  91اعتباًرا من 

الدينية وتجارة التجزئة داخل وخارج المتاجر وفصول اللياقة التي تعقد في ممارسة الشعائر وتناول الطعام في المطاعم و
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الهواء الطلق؛ علًما بأنه سوف يتم السماح بتجارة التجزئة داخل وخارج المتاجر وتناول الطعام في الهواء الطلق بسعة 
 منخفضة لضمان التباعد الفعلي وتنفيذ خطط السالمة. 

 
لتبسيط إجراءات  الشوارع المرنة مبادرة دشنت إدارات المدينةالتجزئة في الهواء الطلق،  وتجهيًزا لتناول الطعام وتجارة

ويكمن الهدف في تحفيز اإلنعاش االقتصادي العادل من خالل تيسير  التصاريح الرخاصة بالتعديات على األرصفة والطرق.
باستخدام أجزاء أكبر من األرصفة ومواقف األمر على تجار التجزئة، والمطاعم ومؤسسات األعمال األخرى المصرح لها 

 السيارات والشوارع.
 

لزبائنها من خالل تبسيط  التباعد الفعليفي الوقت نفسه، تساعد مدينة أوكالند مؤسسات األعمال في الوفاء بمتطلبات 
 اشتراطات التصاريح الالزمة الستخدام: 

 السيارات انتظار حارة أو الرصيف 

  الحارات المرورية 

 أخرى خاصة خارجية منطقة أو الخاص السيارات موقف 

 دفع مخصصة للطعام عربة أو مقطورة أو شاحنة 

 للمدينة مملوكة مقرات عقارية خارجية 
 

استخدام األماكن المخصصة لحق المرور العام في توفير مزيد من المقاعد أو أماكن العرض التجاري الموسعة يرجى العلم أن 
أو تلك المخصصة لصفوف انتظار الزبائن. كما أننا لن نحصل على رسوم مقابل هذه التصاريح. وفي هذا السياق، يرجى 

الشروع في االستخدام، حتى إن كان ذلك متعلًقا بالمساحات العلم أن الخطوة المهمة هي أن تقدم طلب التصريح بذلك قبل 
 الخارجية الخاصة أو المستأجرة بما في ذلك أماكن انتظار السيارات. 

 
يمكنك االطالع على التعليمات ذات الصلة بكل استخدام من هذه االستخدامات الخمس على هذا الرابط: 

www.oaklandca.gov/FlexStreets  
 

المرنة. اطبع وأرسل المنشور الخاص باالستبيان النصي المتاح  الشوارع ساعدنا في تجميع آراء أفراد المجتمع حول مبادرة
 survey-text-streets-flex-for-tps://www.oaklandca.gov/documents/postershtعلى هذا الرابط: 

 
 
 

 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 ستقلين، منالصغيرة، والمؤسسات غير الربحية والمقاولين الم
بمدينة أوكالند؛ علًما بأن الموقع يخضع للتحديث دورًيا إلتاحة المزيد من المعلومات، لذلك يرجى مراجعة الموقع باستمرار. 

 ونشجعك على:

 نه مسار المدينة إ، إذ أنشطة األعمال ( على91-استبيان بيانات تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد استكمال
 الُمخصص لطلب المساعدة المباشرة ألنشطة األعمال.
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