تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  71يوليو/تموز 0202
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 فحسب إلى الموارد المتاحة.
ولمزيد من المعلومات بشأن جميع برامج الدعم المتاحة ،يرجى زيارة صفحتنا اإللكترونية لموارد األعمال والعمالة.
ْ
سمحت به أوامر إدارة الصحة في المقاطعة من قدر من االنسيابية ألنشطة األعمال،
في أثناء األسبوع الماضي ،وبسبب ما
نتج ذلك عن بعض المواقف المفعمة بالتحديثات ألصحاب أنشطة األعمال .نعترف باالرتباك واإلحباط الذي تسبب ذلك في
حدوثه ونسعى جاهدين إلى المشاركة بأحدث المعلومات من مقاطعة أالميدا ووالية كاليفورنيا بحيث يتسنى لمالكي مؤسسات
األعمال اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عملياتهم اليومية.
ومع زيادة معدالت االحتجاز في المستشفيات في مقاطعة أالميدا ،نواصل التركيز على الهدف المشترك الذي يتمثل في ضمان
إعادة الفتح بطريقة آمنة ومناسبة لمؤسسات األعمال وللموظفين ولمجتمعنا ككل.
يرجى مالحظة أنه لن يكون هناك تحديث أسبوعي لألعمال في يوم الجمعة الموافق  42يوليو/تموز.

تتلقى مقاطعة أالميدا الموافقة على التغير ويتم إدراجها في قائمة الرصد الخاصة بالوالية
في يوم األربعاء الموافق  51يوليو/تموز ،تمت الموافقة على التغيير الخاص بمقاطعة أالميدا من قبل إدارة الصحة العامة في
كاليفورنيا .يسمح هذا اإلجراء بالعودة لتناول الطعام في األماكن المفتوحة مما يسمح للمطاعم التي خصَّصت أماكن مفتوحة
لتناول الطعام للتقدم بطلب لهيئة الرقابة على المشروبات الكحولية بالوالية لتمديد المساحة المخصصة لتقديم المشروبات
الكحولية عبر تصريح تموين مؤقت .بمجرد استيفاء الموافقة ،يتلقى المطعم رسالة بريد إلكتروني من هيئة الرقابة على
المشروبات الكحولية ( )ABCبتصريح التموين المرفق .بمجرد تلقي الرسالة اإللكترونية للموافقة ،يمكن للمطاعم أن تبدأ في
تقديم الكحول في الهواء الطلق.
إذا كان المطعم قد تم ترخيصه بالفعل لتقديم الكحول في المساحة الخارجية الخاصة به ،فلن يكون هناك حاجة إلى تصريح
تموين مؤقت .يتوجب الحصول على إذن التوريد الغذائي المؤقت فقط عند رغبة أحد المطاعم في زيادة قدرته على خدمة أحد
المواقع (أي رصيف أو ممر لوقوف السيارات أو موقف للسيارات ،...إلخ) لم يكن مرخصًا بالفعل.
لمزيد من المعلومات حول موقع  ،ABCيرجى زيارة https://www.abc.ca.gov/
باإلضافة إلى ذلك ،بعد مرور ثالثة أيام على اإلدراج في قائمة الرصد الخاصة بالوالية – في  51يوليو/تموز – أصبحت
مقاطعة أالميدا خاضعة ألوامر مسؤولي الصحة في الوالية والتي تتطلب:
 .5يجوز ألماكن العبادة اإلبقاء على الخدمات الخارجية فقط وال يمكنها اإلبقاء على الخدمات الداخلية
 .4سيتوجب على مراكز التسوق الداخلية اإلغالق أو نقل عملياتها إلى خارج المراكز وتوفير خدمة التوصيل أو أي
من ذلك .ال يؤثر ذلك على تجارة التجزئة الداخلية األخرى في هذا الوقت.

توضيح حول تشغيل البارات
يمكن للبارات وأماكن تجهيز مشروب البيرة ومصانع الجعة والحانات التي تحتوي على مرفق تقديم أطعمة (مطبخ) أن تقدم
وجبات في المكان المفتوح الخاص بها .إذا لم يكن لدى البارات ،وأماكن تجهيز مشروب البيرة ،ومصانع الجعة مرفق طعام
بالفعل ،فيمكنهم التعاقد مع مورد آخر لتقديم وجبات الطعام .على سبيل المثال ،يمكن للشريط الذي ال يحتوي على مطبخ أن
يشترك مع شاحنة طعام ،ويقدم الطعام في الهواء الطلق .وسواء كان استخدام مطبخهم الخاص أو مطبخ مورد شريك ،يجب

بيع الكحول في نفس المعاملة التي يتم فيها تقديم الوجبة .ووف ًقا لقرار الوالية الذي تم إصداره في  51يوليو لن يُسمح للبار
بمزاولة النشاط إذا لم يتوفر به ساحة خارجية للجلوس في الهواء.
تعبئة استبيان إعادة الفتح والتعافي
لمساعدة المدينة في تقييم آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد )51-على نشاط عملك وماهية الموارد التي تساعدك في الوقت
الذي تخطط فيه إلجراءات إعادة الفتح والتعافي ،يرجى تعبئة هذا االستبيان الموجز بعنوان استبيان إعادة فتح وتعافي أنشطة
األعمال.
الموارد الالزمة إلعادة الفتح
تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بالمدينة تخطيط الموارد الالزمة إلعادة فتح أنشطة األعماللالطالع على أحدث المعلومات
حول الموارد الالزمة لدعم إجراءات إعادة الفتح ،بما في ذلك إرشادات التخطيط المحلية وإرشادات الوالية في هذا السياق
ومعلومات حول التنظيف  /التعقيم والسالمة في مقار أنشطة األعمال ،يمكنك أن تجد إرشادات يمكن طباعتها بخصوص
ً
حديثا غرفة التجارة الحضرية في
تغطية الوجه متاحة بثماني لغات ،إلى جانب العالمات اإلرشادية إلعادة الفتح التي وضعتها
أوكالند بالشراكة مع المجلس االستشاري للتعافي االقتصادي في أوكالند ،وهي عبارة عن إرشادات يبلغ مقاسها 7 5X 55
بوصة ويمكنك تنزيلها بأربع لغات .ويمكنك أخذ نسخ مطبوعة من أي غرفة تجارية في أوكالند أو مركز تطوير األعمال أو
مكتب مجلس المدينة.
يمكن لطلبات الشوارع المرنة استئناف العمل إلصدار تصاريح تيسير تجارة التجزئة الداخلية وتناول الطعام في األماكن
الخارجية مع الحصول على الموافقة األخيرة على التغيير والتأكيد من جانب المقاطعة والوالية على إمكانية استئناف تناول
الطعام في األماكن الخارجية ،تقبل المدينة مرة أخرى الطلبات عبر مبادرة الشوارع المرنة للتصاريح الميسرة لمخالفات
األرصفة والطرق .ويكمن الهدف في تحفيز اإلنعاش االقتصادي العادل من خالل تيسير األمر على تجار التجزئة ،والمطاعم
ومؤسسات األعمال األخرى المصرح لها باستخدام أجزاء أكبر من األرصفة ومواقف السيارات والشوارع.
بموجب مبادرة الشوارع المرنة ،يمكن لمؤسسة األعمال تقديم الطلب من خالل عملية ميسرة للحصول على تصريح لخمسة
استخدامات مختلفة:
 الرصيف أو حارة انتظار السيارات
 الحارات المرورية
 موقف السيارات الخاص أو منطقة خارجية خاصة أخرى
 شاحنة أو مقطورة أو عربة دفع مخصصة للطعام
 مقرات عقارية خارجية مملوكة للمدينة
استخدام األماكن المخصصة لحق المرور العام في توفير مزيد من المقاعد أو أماكن العرض التجاري الموسعة أو تلك
المخصصة لصفوف انتظار الزبائن .كما أننا لن نحصل على رسوم مقابل هذه التصاريح .وفي هذا السياق ،يرجى العلم أن
الخطوة المهمة هي أن تقدم طلب التصريح بذلك قبل الشروع في االستخدام ،حتى إن كان ذلك متعل ًقا بالمساحات 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
ساعدنا في تجميع آراء أفراد المجتمع حول مبادرة الشوارع المرنة .اطبع وأرسل المنشور الخاص باالستبيان النصي المتاح
على هذا الرابطhttps://www.oaklandca.gov/documents/posters-for-flex-streets-text-survey :

فرص المنح
المنحة المجتمعية من هيئة الطاقة المجتمعية في الخليج الشرقي بسبب فيروس كورونا (كوفيد )51-تقدم منحً ا تصل إلى
 510111دوالر أمريكي للمنظمات الهادفة للربح أو المنظمات غير الهادفة للربح والتي تقدم الدعم في مجال واحد على األقل
من المجاالت التالية:
 المساعدة في دفع فواتير الطاقة أو المرافق
 األمن الغذائي
 دعم اإليجار
 خدمات الصحة البدنية والذهنية
ستمنح هيئة الطاقة المجتمعية في الخليج الشرقي األولوية لخدمة المجاالت التي تشهد أعلى معدالت إصابة بفيروس كورونا
(كوفيد ،)51-في حين أنها ستستمر في التفكير في تقديم منح إلى المنظمات التي تخدم السكان المعرضين للخطر خارج
المناطق األكثر عرضة للخطر .تخطط هيئة الطاقة المجتمعية في الخليج الشرقي بشكل كلي النتقاء المنظمات التي تدعم
تركيبات سكانية ومجتمعات مختلفة .يمكن الوصول إلى الطلب من خالل الرابط التالي
 .www.tinyurl.com/EBCECOVIDإذا واجهتك صعوبات في تقديم الطلب ،أرسل أسئلتك في رسالة إلكترونية إلى
 .fboediarto@ebce.orgينتهي الموعد المقرر لتقديم الطلبات في يوم الثالثاء الموافق  07يوليو/تموز.
تقبل جمعية تي إم سي كوميونيتي كابيتال الترشيحات المجتمعية لبرنامج منح سمول بيز بيج هارت .يمكن ألعضاء الجمعية
ترشيح مؤسسة أعمال صغيرة للحصول على منحة عن طريق المشاركة على صفحة الفيسبوك الخاصة بجمعية  TMCأو
لينكد إن بشأن سبب أهميتها للمجتمع وإضافة الوسم  .#TMCSmallBizBigHeartحتى يوم الجمعة الموافق 52
أغسطس/آب ،سيتم انتقاء أسماء  51شركات عن طريق القرعة في أيام اإلثنين واألربعاء والجمعة لحين نفاد األموال .بشكل
عام ،يرجى العلم أن مؤسسات األعمال المؤهلة التي تقل إيراداتها عن مليون دوالر أمريكي ولديها أقل من  11موظ ًفا وتم
تأسيسها قبل  5مارس/آذار  4151وموقعها المادي مفتوح للجماهير وتأثرت بشكل سلبي بفيروس كورونا (كوفيد )51-أو
باالضطرابات المدنية األخيرة .نرحب بمؤسسات األعمال ذات المالك الوحيد ،ومع ذلك ،فمؤسسات األعمال غير الهادفة
للربح ومؤسسات األعمال ذات العالقة بالقنب ومؤسسات األعمال الترفيهية للبالغين والمنظمات الدينية لن تكون مؤهلة .يصل
مبلغ المنحة إلى  40111دوالر أمريكي لكل موظف بدوام كامل باإلضافة إلى تعويضات عن أضرار الممتلكات المادية
وخسائر المخزون حتى  510111دوالر أمريكي .يتم تقديم الترشيحات قبل يوم الجمعة الموافق  71أغسطس/آب.

استبيان للمستأجرين السكنيين وأصحاب العقارات
يهتم برنامج تعديل اإليجارات التابع إلدارة اإلسكان وتنمية المجتمع بفهم كيفية تأثير جائحة كورونا (كوفيد )51-على مجتمعنا
من المستأجرين السكنيين وأصحاب العقارات .يرغب برنامج تعديل اإليجارات في معرفة كيف أثر تأجيل تنفيذ القرار الخاص
بزيادة اإليجار السكني  /اإلخالء – الذي اعتمده مجلس المدينة في شهر مارس/آذار وتم تمديده إلى شهر مايو/أيار – على
المستأجرين السكنيين وأصحاب العقارات .كما يعمل االستبيان على تقديم موارد برنامج تعديل اإليجارات للمستأجرين
وأصحاب العقارات غير المألوفين  -وكذلك التأكيد على من هم كذلك – بشأن التزامه بتقديم المساعدة .يرجى العلم أن
االستبيان متاح باللغة اإلنجليزية ،باإلضافة إلى اللغات العربية والصينية واإلسبانية والفيتنامية.

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

استكمال استبيان بيانات تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد )51-على أنشطة األعمال ،إذ إنه مسار المدينة المُخصص لطلب
المساعدة المباشرة ألنشطة األعمال.

