تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  25يونيو /حزيران 2021
هذه النشرة تحديث ترسله إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة ( )EWDDبمدينة أوكالند إلى مؤسسات األعمال
والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم .وتشير إلى الموارد المتاحة .للمعلومات عن
امتيازات العمالة ،والمنح ،والقروض ،وخدمات الدعم المتاحة يرجى زيارة صفحة موارد مؤسسات األعمال والعمالة
اإللكترونية .ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر معلومات جديدة ،ولذلك يُرجى زيارة هذه الصفحة من حين
آلخر.
اعتبارا من  15يونيو /حزيران ،عادت أغلب قطاعات األعمال إلى أنشطتها المعتادة ،باستثناءات
مع إعادة افتتاح الوالية
ً
محدودة تتعلق بالفعاليات الكبرى .ال تطبق حدود للسعة أو اشتراطات التباعد االجتماعي مع أغلب مؤسسات األعمال .تمتثل
مقاطعة أالميدا مع إطار برنامج عمل الوالية .
ال تزال االختبارات مهمة حتى مع تلقي اللقاحات .إن شعرت بأية أعراض ،يرجى زيارة الصفحة اإللكترونية لمقاطعة أالميدا
للتعرف على مواقع االختبارات المجتمعية.

تتاح اآلن الدفعات المقدمة من قرض التعافي من الكوارث االقتصادية بقيمة تصل إلى  15,000دوالر أمريكي!
يتضمن قانون خطة اإلنقاذ األمريكية الذي صدر في مارس /آذار دع ًما إضافيًا لمؤسسات األعمال الصغيرة ،يشمل الدفعات
المقدمة لقرض التعافي من الكوارث االقتصادية ( )EIDLلمؤسسات األعمال الكائنة في المناطق محدودة الدخل .وتشبه هذه
"الدفعات المقدمة" المنح ،وال يلزم ردها.
توفر الدفعات المقدمة من قرض التعافي من الكوارث االقتصادية دفعات بقيمة تصل إلى  10,000دوالر أمريكي لمؤسسات
األعمال والمنظمات غير الربحية الكائنة في المناطق محدودة الدخل والتي تعاني من انخفاض عائداتها بقيمة تتجاوز  30بالمائة
وتضم  300موظف أو أقل .راجع هذه الخريطة للتعرف عما إذا كنت تقيم في إحدى المناطق محدودة الدخل .تصنف غالبية
مناطق أوكالند دون حد  I-580بصفتها منطقة محدودة الدخل.
توفر الدفعات المقدمة التكميلية دفعة إضافية بقيمة  5,000دوالر أمريكي لمؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية في
المجتمعات محدودة الدخل التي تعاني من انخفاض عائداتها بقيمة تتجاوز  50بالمائة وتضم  10موظفين أو أقل .يمكن أن تقترن
الدفعة المقدمة التكميلية مع قرض التعافي من الكوارث االقتصادية األصلي و /أو الدفعة المقدمة من قرض التعافي من الكوارث
االقتصادية بقيمة إجمالية تصل إلى  15,000دوالر أمريكي.
إن لم تتقدم من قبل لقرض التعافي من الكوارث االقتصادية ،يمكنك أن تتقدم اآلن .لن يكون من الواجب عليك أن تكون مؤهالً
للقرض أو تقبله كي تستلم الدفعات المقدمة.
بالنسبة لألفراد الذين تقدموا بالفعل للحصول على قرض التعافي من الكواري االقتصادية ،من المفترض أن إدارة المشروعات
التجارية الصغيرة األمريكية قد تواصلت معهم بشكل مباشر بشأن التفاصيل الخاصة بالدفعتين المقدمتين.

االتصال النهائي :شارك تقييمك برسائل البريد اإللكتروني لتحديثات األعمال الخاصة بالمدينة
بعد أكثر من عام من مشاركة تحديثات األعمال عبر البريد اإللكتروني ،يسعدنا أن نسمع منك عن الجوانب اإليجابية وما يمكننا
تحسينه .يرجى تخصيص بعض الوقت اليوم لمشاركة آرائك من خالل أخذ استبيان القارئ الموجز.

يمتثل قرار تعليق اإلخالء التجاري بمدينة أوكالند مع األوامر التنفيذية التي أصدرها الحاكم نيوسوم .يقضي أمره الجديد
بتعليق إجراءات إخالء المستأجرين التجاريين المتضررين بجائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-حتى  30سبتمبر /أيلول
 .2021يرجى زيارة قسم تعليق اإلخالء من صفحة موارد مؤسسات األعمال الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد )19-بالمدينة
للتعرف على معلومات وموارد إضافية ،بما في ذلك روابط إلى المنتديات اإللكترونية بشأن مفاوضات اإليجارات بأربع لغات
تقدمها لجنة المحامين للحقوق المدنية بمنطقة خليج سان فرانسيسكو.

اعتبارا من
معايير مكافحة فيروس كورونا (كوفيد )19-الجديدة من إدارة الصحة والسالمة المهنية بوالية كاليفورنيا تسري
ً
 17يونيو /حزيران
من خالل األمر التنفيذي الذي أصدره الحاكم نيوسوم ،تسري معايير الطوارئ المؤقتة ( )ETSالتي أصدرتها إدارة الصحة
والسالمة المهنية بوالية كاليفورنيا الخاصة بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد )19-التي صدرت في  17يونيو /حزيران وذلك
بأثر فوري .تتضمن بعض التغييرات المهمة لمعايير الطوارئ المؤقتة:
• ال يلزم الموظفون الذين خضعوا لجرعة اللقاح الكاملة ولم تظهر عليهم أعراض الخضوع لالختبار أو الحجر الصحي
بعد مخالطة حاالت مصابة بفيروس كورونا (كوفيد )19-ما لم تظهر عليهم أعراض.
• ال تسري اشتراطات ارتداء أقنعة الوجه في األماكن الخارجية (فيما عدا في حالة تفشي الوباء) ،بغض النظر عن حالة
التلقيح ،وبالرغم من ذلك يجب على العمالة التدريب على توصيات إدارة الصحة العامة بوالية كاليفورنيا ()CDPH
بخصوص استخدام أقنعة الوجه في األماكن الخارجية.
• من الممكن أن يسمح أصحاب األعمال للموظفين الذين نالوا جرعة اللقاح الكاملة بعدم ارتداء أقنعة الوجه في األماكن
الداخلية ،ولكن يجب عليهم توثيق وضع التلقيح الخاص بهم .توجد بعض البيئات التي تلزم فيها إدارة الصحة العامة
بوالية كاليفورنيا بارتداء أقنعة الوجه بغض النظر عن حالة التلقيح .في حاالت تفشي الوباء ،يجب على جميع
الموظفين ارتداء أقنعة الوجه في األماكن الداخلية والخارجية في حالة عدم إمكانية المحافظة على مسافة التباعد
االجتماعي لستة أقدام ،بغض النظر عن حالة التلقيح.
• يجب أن يوفر أصحاب األعمال للموظفين غير الملقحين أجهزة تنفس معتمدة لالستخدام الطوعي عند العمل في
األماكن الداخلية أو في سيارة مع آخرين ،وذلك عند الطلب.
• ال يجوز ألصحاب األعمال معاقبة الموظفين الرتداء أقنعة الوجه.
• يجب على أصحاب األعمال تقييم أنظمة التهوية لزيادة كفاءة الهواء الخارجي وزيادة كفاءة المرشحات ،وتقييم
استخدام أنظمة إضافية لتنظيف الهواء.
يجب على األفراد غير الملقحين ارتداء الكمامات في األماكن الداخلية العامة ومؤسسات األعمال (على سبيل المثال :متاجر
التجزئة ،والمطاعم ،والمسارح ،ومراكز الترفيه العائلي ،والتجمعات ،ومكاتب الوالية والحكومة المحلية التي تخدم الجمهور).
في البيئات التي يلزم فيها أن يرتدي األفراد غير الملقحين الكمامات ،يمكن أن تختار مؤسسات األعمال ،أو مشغلو المقار أو
المضيفون أيًا مما يلي:
• توفير معلومات لجميع الزبائن ،والضيوف ،والحضور بشأن اشتراطات التلقيح وتسمح لألفراد الملقحين بإثبات
امتثالهم قبل الدخول.
• تنفيذ استراتيجية للتحقق من اللقاح لتحديد األفراد الذين يلزمهم ارتداء كمامات.
• إلزام جميع الزبائن بارتداء الكمامات.
• ال يمكن منع أي شخص من ارتداء كمامة كشرط للمشاركة في أي نشاط أو الدخول إلى أية مؤسسة أعمال.

مصادر 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:
• احجز موعدًا للتلقيح (للمقيمين بمقاطعة أالميدا)

•
•
•
•
•
•
•

المعلومات الخاصة بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميدا
إطار برنامج عمل الوالية
األسئلة الشائعة بخصوص توجيهات ارتداء الكمامة بالوالية وأغطية الوجه
التوجيهات الخاصة بأماكن العمل في المقاطعة
أدوات التلقيح الخاصة بصاحب العمل
مواقع االختبار المجتمعية بمقاطعة أالميدا
المنصة المشتركة بالوالية لإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد)19-

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
أال يكلفك عدم وجود موقع إلكتروني ماالً؟ تعلم كيفية إنشاء موقع بنفسك!
اإلثنين 28 ،يونيو /حزيران ،الظهر –  1م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
فهم االئتمان التجاري وكيفية إعداد طلب تمويل قوي
اإلثنين 28 ،يونيو /حزيران 12:30 ،م
باسيفيك كوميونيتي فنتشورز
مجانًا
أال يكلفك عدم وجود موقع إلكتروني ماالً؟ تعلم كيفية إنشاء موقع بنفسك!
الثالثاء 29 ،يونيو /حزيران 11 – 10 ،ص
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
تحديث معايير الطوارئ المؤقتة بخصوص فيروس كورونا (كوفيد)19-
الثالثاء 29 ،يونيو /حزيران 3 – 1 ،م
إدارة الصحة والسالمة المهنية بوالية كاليفورنيا
مجانًا
La Receta del Éxito – Un Curso de Negocio de Comida
الثالثاء 29 ،يونيو /حزيران 8 – 5 ،م
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
موارد إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية واإلعفاء من برنامج حماية الرواتب
األربعاء 30 ،يونيو /حزيران ،الظهر –  1م
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
تحديث معايير الطوارئ المؤقتة بخصوص فيروس كورونا (كوفيد)19-
الخميس 1 ،يوليو /تموز 11 – 9 ،ص

إدارة الصحة والسالمة المهنية بوالية كاليفورنيا
مجانًا
العودة إلى أنشطة البيع في المهرجانات والمعارض والعروض
األربعاء 7 ،يوليو /تموز 10 – 9 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
دليل إعادة افتتاح مؤسسات األعمال الصغيرة
األربعاء 7 ،يوليو /تموز 3 – 1 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
تمويل مؤسسة أعمالك بعد الجائحة
األربعاء 7 ،يوليو /تموز 3:30 – 2:30 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
الضرائب على مؤسسات األعمال الصغيرة
الخميس 8 ،يوليو /تموز 11 ،ص –  1م
إيست باي سكور
دوالرا أمريكيًا
55
ً
الجزء األول من برنامج التدريب على تمويل مؤسسات األعمال الصغيرة
الثالثاء 13 ،يوليو /تموز 10:30 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
المستجدات الخاصة بقروض التعافي من الكوارث
األربعاء 14 ،يوليو /تموز 10:30 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
األمور القانونية المتعلقة بإعادة افتتاح مؤسسات األعمال الصغيرة بمنطقة خليج سان فرانسيسكو
األربعاء 14 ،يوليو /تموز ،الظهر –  1م
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
استراتيجيات التسويق الفعالة للتعامل مع أخطاء العمالء ودعم الوالء
األربعاء 14 ،يوليو /تموز 3 – 1 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
الجزء الثاني من برنامج التدريب على تمويل مؤسسات األعمال الصغيرة
الثالثاء 20 ،يوليو /تموز 10:30 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

مجانًا
مؤسسة األعمال الصغيرة ،االبتكار ،والوضع الطبيعي الجديد
الخميس 22 ،يوليو /تموز 3 – 1 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
الجزء الثالث من برنامج التدريب على تمويل مؤسسات األعمال الصغيرة
الثالثاء 27 ،يوليو /تموز 10:30 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
المستجدات الخاصة بقروض التعافي من الكوارث
األربعاء 28 ،يوليو /تموز 10:30 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا

