تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  62يونيو /حزيران 6262
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.
تعبئة استبيان إعادة الفتح والتعافي
لمساعدة المدينة في تقييم آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد )91-على نشاط عملك وماهية الموارد التي ستساعدك 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 األعمال لالطالع 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 تغطية الوجه متاحة بثماني لغات ،إلى جانب العديد من الموارد األخرى الخاصة بكل مجال على حدة.
آخر موعد لطلبات القروض ببرنامج حماية الرواتب  02يونيو  /حزيران
ً
رُغم إجراء بعض التعديالت على برنامج حماية الرواتب من اإلدارة األمريكية للمشروعات الصغيرة ،إال أن هناك شيئا واح ًدا
لم يطرأ عليه أي تغيير :آخر موعد للطلب هو  03يونيو  /حزيران  .0303وإذا لم تقدم طلبك ،يرجى تقديمه اليوم؛ علمًا بأن
هذا القرض غير قابل لالسترداد ويهدف إلى المحافظة على صرف رواتب الموظفين والمحافظة على مستوى الرواتب .فإذا
كنت قد قلصت عدد موظفيك بالفعل ،فهذا القرض يتيح لك الفرصة إلعادة تعيينهم .وإذا رفضت من أحد الجهات المقرضة،
يرجى التواصل مع مقرض آخر مشارك اليوم.
 باستخدام أداة البحث عن مقرض تابع لإلدارة األمريكية للمشروعات الصغيرة على الموقع اإللكتروني
www.sba.gov/paycheckprotection/find
 راجع هذه القائمة للشركاء المحليين
 اتصل بمركز مساعدة مؤسسات األعمال على الرقم )093( 007-8017
في اآلونة األخيرة ،حصل صندوق الفرص على  93مليون دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى أرصدة برنامج حماية الرواتب من
اإلدارة األمريكية للمشروعات الصغيرة التي تضاعف جهودها في العثور على المشروعات الصغيرة المملوكة لألمريكيين من
أصول إفريقية والذين لم يتمكنوا من الحصول على قروض برنامج حماية الرواتب .للتواصل مع صندوق الفرص ،اتصل
على الرقم  )777( 803-0090أو تواصل عبر البريد اإللكتروني  ppphelp@opportunityfund.orgأو تفضل
بزيارة الموقع اإللكتروني https://opportunityfund.venturesgo.com/portal/borrowerapplication
هل تحتاج إلى مساعدة في استعراض برنامج حماية الرواتب؟ تواصل مع أي ممن يلي من شركاء الدعم المحلي:
( AnewAmerica باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية)
لتحديد موعد ،اتصل على الرقم  ،)093( 043-8870الرقم الداخلي  030أو تواصل عبر البريد اإللكتروني
ivalerio@anewamerica.org
( Alameda County SBDC مستشارون متعددو اللغات) ويمكنهم مساعدة األفراد الذين ال يمتلكون حاسبًا آليًا.
لتحديد موعد ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني  www.acsbdc.orgأو تواصل عبر البريد اإللكتروني
 acsbdc@ohlone.eduأو اتصل على الرقم .)093( 095-4997




انضم إلى واحدة من الجلسات األسبوعية الثالث عبر اإلنترنت التي يعقدها مركز تطوير المشروعات الصغيرة في
منطقة شمال كاليفورنيا حول القروض في حالة الكوارث وبرنامج حماية الرواتب من  93:03إلى  99:03ص في
أيام اإلثنين واألربعاء والجمعة.
انضم إلى النقاش عبر اإلنترنت والخاص بتحديث مقاطعة أالميدا المتعلق ببرنامج حماية الرواتب من  0:33إلى
 0:33م يوم  01يونيو  /حزيران .يمكنك التسجيل فيhttps://nc.ecenterdirect.com/events/46712 :

المدينة تنظم السماح بعمليات تجارة التجزئة وتناول الطعام في الهواء الطلق
اعتبارً ا من  91يونيو  /حزيران ،من المقرر أن يخفف مسؤولو الصحة في مقاطعة أالميدا من القيود بإعادة فتح المتاحف
وتناول الطعام في المطاعم والخدمات الدينية وتجارة التجزئة داخل وخارج المتاجر وفصول اللياقة التي تعقد في الهواء
الطلق؛ علمًا بأنه سوف يتم السماح بتجارة التجزئة داخل وخارج المتاجر وتناول الطعام في الهواء الطلق بسعة منخفضة
لضمان التباعد الفعلي وتنفيذ خطط السالمة.
ً
وتجهيزا لتناول الطعام وتجارة التجزئة في الهواء الطلق ،دشنت إدارات المدينة مبادرة الشوارع المرنة لتبسيط إجراءات
التصاريح الخاصة بالتعديات على 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.
في الوقت نفسه ،تساعد مدينة أوكالند مؤسسات األعمال في الوفاء بمتطلبات التباعد الفعلي لزبائنها من خالل تبسيط
اشتراطات التصاريح الالزمة الستخدام:
 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 الرابط:
https://www.oaklandca.gov/documents/posters-for-flex-streets-text-survey
اعتبارا من  2يوليو  /تموز
تذكير :إعادة تفعيل عمليات قياس زمن انتظار السيارات على مستوى المدينة
ً
في حين يستمر العمل على قدم وساق إلعادة فتح أنشطة األعمال في أوكالند بموجب بنود أمر اإلغالق الصادر عن مقاطعة
أالميدا ،أعلنت مدينة أوكالند أنها ستستمر في دعم التعافي االقتصادي وتيسير إمكانية أسهل للنفاذ إلى أنشطة األعمال من
خالل إعادة تفعيل جميع عمليات قياس زمن انتظار السيارات على مستوى المدينة اعتبارً ا من  5يوليو  /تموز.
توظف عمليات قياس زمن انتظار السيارات في تشجيع االستخدام الدوار ألماكن انتظار السيارات من أجل ضمان إتاحة أماكن
متاحة للمتسوقين سواء في المرائب أو أماكن انتظار السيارات الكائنة بالشوارع أو في غير الشوارع.

وعندما يستأنف تطبيق عمليات قياس زمن انتظار السيارات اعتبارً ا من  5يوليو  /تموز ،ستحصل كل مركبة على تذكرة
تحذير واحدة كتنبيه دون فرض عقوبة للسائقين بحدوث هذا التغيير .وبعد هذا التنبيه المبدئي دون فرض عقوبة ،ستحصل
المركبات المخالفة على استدعاء نظامي للمحكمة بشأن انتظار السيارة ،على أن ُتصدر هذه التنبيهات دون فرض عقوبة خالل
شهر يوليو  /تموز فقط.
للتعرف على التفاصيل الكاملة ،يرجى قراءة البيان اإلعالمي من هذا الرابط:
https://www.oaklandca.gov/news/2020/city-of-oakland-continues-services-to-supporteconomic-recovery-restores-parking-meter-operations-citywide-effective-july-6
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 دور ًيا إلتاحة المزيد من المعلومات ،لذلك يرجى مراجعة الموقع باستمرار.
ونشجعك على:
 استكمال استبيان بيانات تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد )91-على أنشطة األعمال ،إذ إنه مسار المدينة
المُخصص لطلب المساعدة المباشرة ألنشطة األعمال.

