
 0202تموز / يوليو  13إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  – تحديث موارد األعمال

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

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

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

 

مر األ إال أنالخارجية األسبوع الماضي، العناية الشخصية صالونات فتح عن خطط حاكم الوالية فيه أعلن في الوقت الذي و

الوشم واألظافر )الشخصية الخدمات محال الحالقة وو لوناتاالصال يسمح بتشغيل  الصحي الحالي الصادر عن مقاطعة أالميدا

. بعض القيودفرض التي يلزمها المناطق في من أوامر الوالية فعالية بصورة أكثر المحلية األوامر ستسري ، حيث (التدليكو

 . الملحق ج لألعمال واألنشطة المسموح بها فيالوارد األمر الصحي االطالع على يرجى 

 

على الهدف المشترك الذي يتمثل في ضمان  مع زيادة معدالت االحتجاز في المستشفيات في مقاطعة أالميدا، نواصل التركيزو

 .ولمجتمعنا ككل هالمؤسسات األعمال ولموظفيستدامة بطريقة آمنة وماألنشطة إعادة فتح 

 

 

 الموارد الالزمة إلعادة الفتح 

لالطالع على أحدث  عادة فتح أنشطة األعمالتخطيط الموارد الالزمة إل تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بالمدينة

إرشادات المقاطعة المكتوبة بعدة لغات ألصحاب  بما في ذلكالمعلومات حول الموارد الالزمة لدعم إجراءات إعادة الفتح، 

متاحة وهي  ن طباعتها بخصوص تغطية الوجهإرشادات يمكو، التعقيم/ ومعلومات حول التنظيف  األعمال بشأن الفحص

التي وضعتها حديثًا غرفة التجارة الحضرية في  عادة الفتحالعالمات اإلرشادية إل ، إلى جانبلمؤسسات األعمال لغاتبثماني 

 X 11 11بالشراكة مع المجلس االستشاري للتعافي االقتصادي في أوكالند، وهي عبارة عن إرشادات يبلغ مقاسها أوكالند 

 . بوصة ويمكنك تنزيلها بأربع لغات

 

على نشاط عملك وماهية الموارد التي ستساعد في هذا ( 11-كوفيد)لمساعدة المدينة في تقييم آثار جائحة فيروس كورونا و

  .فتح وتعافي أنشطة األعمالاستبيان إعادة  ، يرجى تعبئة هذا االستبيان الموجز بعنوانالسياق

 

 

 الطعام توصيل لرسوم حد أقصى وضع على المدينة موافقة مجلس 

حد وضع مرسوم يقضي بباإلجماع على أوكالند  مجلس مدينةوافق ، 8282تموز / يوليو  82الذي عقد في اجتماعه في 

فوًرا مرسوم الطارئ اليسري ومن المقرر أن %. 11بمعدل طرف آخر التي يقوم بها  توصيل الطعامخدمة لرسوم أقصى 

المطاعم الصغيرة مساعدة هدف بو. أعلنتها المدينةالتي حالة الطوارئ المحلية انتهاء  يوًما بعد 12لمدة وسوف يظل ساريًا 

برسوم الخاص الحد األقصى هذا ال ينطبق ، (11-كوفيد)جائحة فيروس كورونا أثناء لعبت دوًرا محوريًا في التي المستقلة 

كافة مطعًما على األقل في  02والتي لديها الند كفي أوأو أكثر ا موظفً  82ا التي لديه" للتجزئةم فورميوال مطاع"الخدمة على 

 . يمكنك االطالع على تقرير حول األعمال والتشريع الصادر في هذا الشأن .أنحاء العالم

 

 آب / أغسطس  8حماية الرواتب هو آخر موعد لطلبات برنامج 

تظهر  ؛ حيث8282 آب/ أغسطس  2هو  حماية الرواتب برنامج لتقديم طلب الحصول علىموعد يكون آخر من الُمقرر أن 

 0122ألكثر من  حماية الرواتببرنامج بيانات اإلدارة األمريكية للمشروعات الصغيرة أنه قد تمت الموافقة على قروض 

ما وإذا . قرضة المشاركة في البرنامجوإذا لم تقدم طلبك بعد، يرجى تقديمه اليوم من خالل إحدى الجهات الم  . مؤسسة أعمال

 . لجهات المقرضة، يرجى التواصل مع مقرض آخر مشارك اليومإحدى اقِبل من قوبل طلبك بالرفض 

  

  على الموقع اإللكتروني  لإلدارة األمريكية للمشروعات الصغيرةاستخدم أداة البحث عن مقرض تابع
www.sba.gov/paycheckprotection/find 

 قائمة الشركاء المحليين هذه راجع  

  (112) 892-1912اتصل بمركز مساعدة مؤسسات األعمال على الرقم 
  

https://oaklandca19202.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=212A212A3A1825
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
http://www.acphd.org/media/593398/health-officer-order-20-14-b-appendix-c-1-additional-businesses-permitted-to-operate-english.pdf
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources#workplace-safety-412846
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources#workplace-safety-412846
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources#workplace-safety-412846
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources#workplace-safety-412846
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/business-flyer-covering-order-2020.04.20.pdf
https://chambermaster.blob.core.windows.net/userfiles/UserFiles/chambers/1392/CMS/Aly/English.pdf
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_reopening_recovery_survey
https://oakland.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=4600667&GUID=6D7DE86A-6D66-4525-8B4A-51836E946B4D
https://oaklandca19202.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=354A346A3A3812
http://www.sba.gov/paycheckprotection/find
https://oaklandca19202.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=354A346A3A3814


لالسترداد وتهدف إلى المحافظة على صرف رواتب الموظفين والمحافظة على أن هذه القروض غير قابلة يرجى العلم 
  .فإذا كنت قد قلصت عدد موظفيك بالفعل، فهذا القرض يتيح لك الفرصة إلعادة تعيينهم. مستوى الرواتب

 
حماية برنامج لقروض  المالك الوحيدون للشركات، والمقاولون المستقلون وأصحاب األعمال الحرة قد يكونون مؤهلين

 . الرواتب
 

 : تواصل مع أي ممن يلي من شركاء الدعم المحلي حماية الرواتب؟برنامج هل تحتاج للمساعدة في التعرف على 
 AnewAmerica (نجليزية واإلسبانيةباللغتين اإل) 

اإللكتروني عبر البريد أو تواصل  929، الرقم الداخلي (112) 102-1121لتحديد موعد، اتصل على الرقم 
ivalerio@anewamerica.org 

  اد الذين ويمكنهم مساعدة األفر( مستشارون متعددو اللغات)مقاطعة أالميدا مركز تطوير المشروعات الصغيرة في
 . ال يمتلكون حاسبًا آليًا

 acsbdc@ohlone.eduاإللكتروني عبر البريد أو تواصل  www.acsbdc.orgلتحديد موعد، تفضل بزيارة  
 (. 112) 0112-110أو اتصل على الرقم 

  نترنت التي يعقدها مركز تطوير المشروعات الصغيرة في األسبوعية الثالث عبر اإل الجلساتإحدى انضم إلى
ص في  11:92إلى  12:92القروض في حالة الكوارث وبرنامج حماية الرواتب من حول منطقة شمال كاليفورنيا 

يمكنك االنضمام من خالل الرابط . ثنين واألربعاء والجمعةأيام اإل
https://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602 في الموعد المقرر . 

  إفريقية جهوده في العثور على المشروعات الصغيرة المملوكة لألمريكيين من أصول الفرص  صندوقيضاعف
لتواصل مع صندوق الفرص، اتصل على ل. والذين لم يتمكنوا من الحصول على قروض برنامج حماية الرواتب

أو تفضل  ppphelp@opportunityfund.orgأو تواصل عبر البريد اإللكتروني ( 222) 182-9811الرقم 
  https://opportunityfund.venturesgo.com/portal/borrowerapplicationبزيارة الموقع اإللكتروني 

 
 

 إخالء العقاراتتمديد سريان وقف 
التجارية من العقارات اإلخالء وقف بأوامر مجلس مدينة أوكالند المراسيم الخاصة ، عدل 8282تموز / يوليو  81في 

 . حاكم الواليةأصدره الذي األمر التنفيذي الطوارئ المحلية وحالة تتماشى مع بحيث والسكنية 
 

من والذي )مع األمر التنفيذي الذي أصدره حاكم الوالية من العقارات التجارية اإلخالء وقف أمر يتطابق  -1
 . لهذا األمرتمديدات أية أو ( 8282أيلول / سبتمبر  92في المقرر أن ينتهي 

مجلس مدينة عن ذلك أعلن حسبما الطوارئ المحلية نهاية بوقف الطرد من العقارات السكنية أمر ينتهي  -8
 . أوكالند

 
والمستأجرين من  المؤسسات غير الربحيةمن  نوالمستأجري العقارات السكنيةمستأجري  اإلخالءوقف أمر هذا ويغطي 

، اإلخالءعمليات معظم مر ويحظر هذا األ( فظمو 122عموًما عن عدد موظفيها يقل تلك التي )مؤسسات األعمال الصغيرة 
مرة اإليجار الذي لم يسدد بدفع من التزامهم المستأجرين مر هذا األ، وال يعفي مستحقًاالمدفوع سيظل غير أن اإليجار إال 
 . المستقبلفي  ىأخر
 

moratorium-https://www.oaklandca.gov/resources/oaklands-: على هذا الرابطيمكنك االطالع على المزيد 

evictions-commercial-and-residential-on  
 

 السياحة والضيافة قطاعي العاملين في بدعم مرسوًما عتمد ي مدينةالمجلس 
 بمرسوم حق العامل في االستدعاء تكون على درايةينبغي أن العمال، باستدعاء فيه مؤسسات األعمال تقوم الوقت الذي في 
قطاعات في ل اعماألأرباب قوم يأن ويضمن هذا المرسوم . 8282تموز / يوليو  81في مجلس مدينة أوكالند أصدره الذي 

عندما بحيث يعاد تعيينهم ا حديثً تسريحهم تم الذين للموظفين ولوية بمنح األالسياحة الرياضية وواالستادات المطاعم الضيافة و
 . أنشطتهامؤسسات األعمال تستأنف 

 

https://covid19relief.sba.gov/#/
mailto:ivalerio@anewamerica.org
http://www.acsbdc.org/
mailto:acsbdc@ohlone.edu
https://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602
mailto:ppphelp@opportunityfund.org
https://opportunityfund.venturesgo.com/portal/borrowerapplication
https://www.oaklandca.gov/resources/oaklands-moratorium-on-residential-and-commercial-evictions
https://www.oaklandca.gov/resources/oaklands-moratorium-on-residential-and-commercial-evictions
https://www.oaklandca.gov/resources/oaklands-moratorium-on-residential-and-commercial-evictions
https://oakland.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=4579935&GUID=19C49E87-982D-4B24-A4D0-5EFB633A3A9B


كانون الثاني / يناير  91قبل شهًرا  18آخر من أشهر ستة لمدة عملوا ممن الموظفين عرض على يُ هذا ومن الُمقرر أن 

ة حتامالتي ستكون المناصب الوظيفية جميع تأديبي غير اقتصادي كانون الثاني لسبب / يناير  91 بعدتسريحهم وتم  8282

 . إن كانوا مؤهلين لها

 

بريد عناوين كان لديهم وإذا المسجل البريد عن طريق المتاحة بالوظائف المسرحين فين ظإبالغ الموويجب على أرباب العمل 

، على أن يُمنح الرسائل النصيةعبر وبالبريد اإللكتروني يتم إبالغهم جوالة تستقبل الرسائل النصية، هواتف أرقام وإلكتروني 

البريد اإللكتروني أو الخطاب أو تاريخ اعتباًرا من العرض لكي يقبل أو يرفض أيام  12الذي تم تسريحه مهلة الموظف 

 .النصية ةالرسال

 

 : ما يليعلى هذا المرسوم ويسري 

 في إلى الجمهور  االستهالكيةالبضائع أو البيع بالتجزئة و، والشرابعام طالخدمات التي تقدم  مؤسسات األعمال

 . أوكالند الدوليميناء 

  الوظائف أو بالطعام والمشروبات تموين الوظائف فيما يخص نقل الركاب شركات مؤسسات األعمال المتعاقدة مع

 . طرود البريديةأو ال الممتلكاتأو لألشخاص بالنقل الجوي ميناء أوكالند الدولي والمتعلقة مباشرة في التي يقع مقرها 

  مقعد 1222تحتوي على أو قدم مربع  120222مساحة أكبر من التي تقع على الخاصة العامة أو الفعاليات مراكز، 

ومتاجر البيع بالتجزئة والمطاعم التجارية ذات االمتيازات المحال األطعمة ومرافق إعداد ذلك على أن يتضمن 

 . كزاالمرهذه من هدف التماشيًا مع التي تدار والحانات ومرافق وقوف السيارات 

  غرفة أو أكثر  02ذات الفنادق 

 محدودة الخدمةالمطاعم المطاعم كاملة الخدمة و 

 المقاهي ومطاعم الوجبات السريعة 

 Alcoholic Beverage Sales Locations 

 "موظف 122مثل المطاعم مانحة االمتياز أو صاحبة االمتياز التي توظف أكثر من " مطعم بمبنى مغطى . 

 

 . تفضل باالطالع على التشريع اإلضافية،التفاصيل من لمزيد 

 

 

 فرص المنح 

 8222إلى  1122تتراوح من قيمتها منًحا أوكالند في  األعمال المملوكة للسودصندوق إعادة بناء أوكالند لمؤسسات  يقدم

منًحا هناك أن كما . من جراء االحتجاجاتمتاجرهم تلفت واجهات أمريكي لمؤسسات األعمال المملوكة للسود ممن دوالر 

وستكون . COVID-19لمؤسسات األعمال التي تضررت بسبب جائحة فيروس كورونا  دوالر أمريكي 022مقدارها 

، هذا وستقبل لهذه المنح فقطالمؤهلة هي في مدينة أوكالند بصورة مستقلة مؤسسات األعمال الصغيرة المملوكة للسود 

 . التقديمأولوية على أساس الطلبات 

 

 المدينة تنظم السماح بعمليات تجارة التجزئة وتناول الطعام في الهواء الطلق 

 من خالل تعديات على األرصفة والطرقوقوع بسماح لها للمؤسسة أعمال  382تقدمت حوالي المبادرة، هذه تدشين منذ 

وتهدف المبادرة إلى تحفيز اإلنعاش االقتصادي العادل من  .لتبسيط إجراءات التصاريح الشوارع المرنة إجراءات مبادرة

على تجار التجزئة، والمطاعم ومؤسسات األعمال األخرى باستخدام أجزاء أكبر من األرصفة ومواقف خالل تيسير األمر 

 : من خالل تبسيط اشتراطات التصاريح الالزمة لخمسة استخدامات معينة لما يلي السيارات والشوارع

 الرصيف أو حارة انتظار السيارات 

  الحارات المرورية 

  خارجية خاصة أخرىموقف السيارات الخاص أو منطقة 

 شاحنة أو مقطورة أو عربة دفع مخصصة للطعام 

 مقرات عقارية خارجية مملوكة للمدينة 

https://oakland.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=4579935&GUID=19C49E87-982D-4B24-A4D0-5EFB633A3A9B
http://www.sooakland.com/sooakland-foundation
http://www.oaklandca.gov/FlexStreets


استخدام األماكن المخصصة لحق المرور العام في توفير مزيد من المقاعد أو أماكن العرض التجاري الموسعة أو تلك 

وفي هذا السياق، يرجى العلم أن . بل هذه التصاريحكما أننا لن نحصل على رسوم مقا. المخصصة لصفوف انتظار الزبائن

الخطوة المهمة هي أن تقدم طلب التصريح بذلك قبل الشروع في االستخدام، حتى إن كان ذلك متعلقًا بالمساحات الخارجية 

 .الخاصة أو المستأجرة بما في ذلك أماكن انتظار السيارات

 

: خدام من هذه االستخدامات الخمس على هذا الرابطيمكنك االطالع على التعليمات ذات الصلة بكل است
www.oaklandca.gov/FlexStreets  

 

اطبع وأرسل المنشور الخاص باالستبيان النصي المتاح . ساعدنا في تجميع آراء أفراد المجتمع حول مبادرة الشوارع المرنة

 survey-text-streets-flex-for-https://www.oaklandca.gov/documents/posters: على هذا الرابط

 

 

 الدعم المستمر لمؤسسات األعمال

الخاصة بامتيازات العاملين والمنح والقروض وخدمات دعم ثة، بما في ذلك المعلومات حد  يمكن مراجعة قائمة بالموارد المُ 

األعمال الصفحة اإللكترونية لموارد مؤسسات  األعمال الصغيرة، والمؤسسات غير الربحية والمقاولين المستقلين، على

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

  :علىكما نشجعك . الموقع باستمرار

 نه مسار المدينة إ، إذ على أنشطة األعمال( 11-كوفيد)ن بيانات تأثير جائحة فيروس كورونا استبيا استكمال

 .الُمخصص لطلب المساعدة المباشرة ألنشطة األعمال

 

 الحافالت فقطمسارات تطبيق 

تيمبو باص  في استخدام كاميرات مثبتة على حافالت «إي سي ترانزيت»من المقرر أن تبدأ آب، / أغسطس  1اعتباًرا من 

متوقفة بشكل غير قانوني في كانت إذا محاكمة لل -بما في ذلك مركبات توصيل الطلبات  -حالة المركبات إل رابيد ترانزيت

 112 فقطمسارات المخصصة للحافالت الغرامة وقوف السيارات في هذا وتبلغ . مسارات المخصصة للحافالت فقطال

يخضع وكذلك س. فرض تكاليف إضافيةجعلها عرضة لأيًضا، مما يللقطر المركبات كما ستتعرض . أمريكية دوالرات

وكمحصلة . والغرامةلمحاكمة الإلحالة إلى  مسارات المخصصة للحافالت فقطالفي مركباتهم السائقون الذين يقودون 

الرابع الطريق من إنترناشيونال بوليفارد عبر  «آر تيبي »مليون دوالر أمريكي، سيمر مسار  898مقداره ستثمار بلغ ال

  .الحادي عشر والشارع الثاني عشرالشارع برودواي وسان لياندرو وأجزاء من حدود حتى عشر 

http://www.oaklandca.gov/FlexStreets
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