
2020حزیران، / یونیو5إدارة التنمیة االقتصادیة وقوة العمل –تحدیث موارد األعمال 

:على الموقع اإللكترونياإلثنین في وقت الحق یوم من ھذه الرسالة اإللكترونیة سیتم نشر النسخ المترجمة 

https://bit.ly/2Mxx15p

الخاصة بمؤسسات األعمال المتضررة في أعقاب االحتجاجاتالموارد 
رًدا على الشرطي المتورط في قتل مدینتنا العدید من المظاھرات المخططة والعفویة شھدت على مدار األسبوع الماضي، 

توفیر ل المدینة من االحتجاجات السلمیة، وستواصوتتمتع مدینة أوكالند بتاریخ یدعو للفخر .سینیابولیجورج فلوید بمدینة م
.تتیح للسكان التظاھر والتعبیر عن آرائھمساحات آمنة 

واتسم سلوك الغالبیة العظمى من األفراد المشاركین في ھذه األنشطة المرتبطة بالتعدیل األول للدستور بالسلمیة، حتى عندما 
.یعبرون عن إحباطھم وغضبھم

للمشاركة في أنشطة وغضبًا وحزنًا ھذه اللحظة التي ینزف فیھا المجتمع ألًما ومع ذلك، فقد انتھزت مجموعات منفصلة 
مؤسسة أعمال للضرر 190تعرضت أكثر من حزیران، / یونیو1أیار و/ مایو29وخالل الفترة من . ومدمرةإجرامیة عنیفة 

.COVID-19جراء جائحة فیروس كورونا اإلجراءات االحترازیة في ظل أصالً غیر المستقر ابقاءھھددمما یوالنھب، 

اعتباًرا من وأصدرت قراًرا بحظر التجولأعلنت مدینة أوكالند حالة الطوارئ المحلیة حزیران،/ یونیو1، اإلثنینویوم 
.حزیران ولم یعد ساریًا/ یونیو5المذكور یوم حظر التجول قرار وألغت المدینة . ص5م وحتى 8الساعة 

ماذا تفعل إن تضررت مؤسسة األعمال الخاصة بك؟
إرشادات المدینة للتعافي من أعمال التخریب التجاریةراجع-1

العمل لتقدیم التوجیھات والمساعدة ویتاح طاقم ). 510(238-3141على الرقم اتصل بمكتب المحافظ لیبي شاف -2
.صینیة باللھجة الكانتونیة ولھجة الماندرینإلنجلیزیة، واإلسبانیة، والباللغات ا

لتوثیق السرقة أو اتصل بالرقم تقریر إلكتروني إضافيالبضائع، یرجى استكمالخسارة أعمالك مؤسسة إن شھدت -3
.لتقدیم شكوى) 510(777- 3333

لتعافي مؤسسات األعمال الصغیرة" Oakland Indie Alliance"صندوق أوكالند إندي ألیانس 
600لتوفیر منح بقیمة حزیران/ یونیو4یوم تعافي مؤسسات األعمال الصغیرةصندوق أوكالند إندي ألیانسدشنت مؤسسة
التي تعرضت واجھات المتاجر الخاصة بھا ألضرار جراء االحتجاجات خالل الفترة بین لمؤسسات األعمال دوالر أمریكي

األقل (بمدینة أوكالند بشكل مستقل المملوكة لمؤسسات األعمال الصغیرة وتتاح المنح . حزیران/ ویونیو2أیار و/ مایو29
الطلبات وستقبل مؤسسة أوكالند إندي ألیانس ). دوالر أمریكيمالیین 7وتقل عائداتھا السنویة عن موظف 100عدًدا من 

تكون عضًوا بمؤسسة أوكالند إندي ألیانس یلزم أن وال . یومیًادوالر أمریكي12000وتخطط لتوزیع، على أساس التناوب
تولي األولویة باستدامة جمیع مؤسسات األعمال المستقلة ومؤسسة أوكالند إندي ألیانس والتزمت . تقدیم الطلباتتقوم بكي ل

والشواذ، والنساء، والمھاجرین، ، )، والسكان األصلیین، والملونینمن أصل إفریقياألمریكیین (للمؤسسات المملوكة لـ
.ومقرھا مدینة أوكالند) / عاًما30منذ أكثر من تعمل تلك التي (ومؤسسات األعمال القدیمة 

مشاركة المتطوعین



.في التطوعالتفكیر بعین االعتبار یمكنك ھل أنت غیر متضرر وتسعى للمساعدة؟ 

وتشرف على شبكة أوكالند " The Town Experience"مؤسسة ذا تاون إكسبرینس تشارلیس بانكس، التي تدیر نظم ت
یمكنك مراسلتھا على البرید اإللكتروني ،وإن كنت مھتًما. متطوعة تعني بالتنظیفافرقً لألعمال الناشئة، 

charlese@thesubversal.com.

7یوم األحد للتنظیف اتطوعیً انشاطً " Chinatown Chamber of Commerce"غرفة تشاینا تاون التجاریة كما تنظم 
ویمكنك . نیسانس بالزا بالقرب من الفاتورةبفندق باسیفیك ریوسیتم االجتماع . م1ص وحتى 11حزیران من الساعة / یونیو

.ocaeastbay@gmail.comالمراسلة على البرید اإللكتروني 

انشاطً " Oakland Downtown Business Association"نة أوكالند وینظم اتحاد مؤسسات األعمال بوسط مدی
: ولمزید من المعلومات والتسجیل، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني. حزیران/ یونیو8اإلثنین للتنظیف یوم 

https://downtownoakland.org/.

متطوعین للمشاركة في جھودھا للحصول على " Black Cultural Zone"كذلك مؤسسة بالك كالتشورال زون كما تسعى 
من أصل إفریقي لألمریكیین لمؤسسات األعمال المملوكة والتعافي االقتصادي COVID-19إزاء جائحة فیروس كورونا 

https://bit.ly/2BseOno: ویمكن التسجیل على الموقع اإللكتروني. وشرق أوكالند

للتعافي د كذلك مشاركة ھذه الموارد المھمة التعافي من األضرار، فإننا نوفي محور االھتمام الرئیسي لھذا األمر یتمثل وبینما 
.COVID-19من جائحة فیروس كورونا 

الرواتب متاحةالقروض الخاصة ببرنامج حمایة لم تزل 
ونحن نشجع متاًحا، لمؤسسات األعمال الصغیرة )PPP(برنامج حمایة الرواتبمنالمتاح بالجولة الثانیة لم یزل التمویل 

:یمكنك البحث عن مقرضوإن لم یشارك البنك الخاص بك أو رفض طلبك، . على التقدیممؤسسات األعمال بمدینة أوكالند 
 باستخدام أداة البحث عن مقرض لمؤسسات األعمال الصغیرة على الموقع اإللكتروني

www.sba.gov/paycheckprotection/find

ھذه القائمة للشركاء المحلیینراجع

 510(238-7398بمركز مساعدة مؤسسات األعمال على الرقم اتصل(

ن وفھم اآلن مقرض، "Intuit"إنتویت ، أو"PayPal"باي بال ، أو"Square"سكویر أحد عمالء شركاتوإن كنت 
.اإللكترونیةالبرنامج حمایة الرواتب من خالل مواقعھویمكنك تقدیم طلب قرض ون صمرخ

للمحافظة على قید الموظفین دوالر أمریكيمالیین 10بقیمة تصل إلى ال ترد ویعرض برنامج حمایة الرواتب قروًضا 
یجب استخدام تعفى من رد القرض، وكي . أو إعادة تعیینھم سریعًا واالحتفاظ بذات مستویات الرواتببسجالت الرواتب 

.، لذلك ال تتأخر في تقدیم طلبكاشدیدً وشھد البرنامج إقباالً . ضمن الراتبمن القرض % 75

حتى إن تعرضت مؤسسة . لھذا أیًضامؤھلون أصحاب األعمال الحرة، والمقاولون المستقلون وللشركاتالمالك الوحیدون
إلعادة تعیین واالحتفاظ قد تتمكن من استخدام برنامج حمایة الرواتب فإغالق المؤسسات، قرار أعمالك لإلغالق جراء 

.بالموظفین واالستمرار في قیدھم ضمن كشوف الرواتب الخاصة بك

ابحث عن شركاء دعم مؤسسات األعمال المحلیة الذین یقدمون ھل تحتاج للمساعدة في استكشاف البرنامج واستكمال الطلب؟ 
:لذلك ولمنتجات مؤسسات األعمال الصغیرة على الموقع اإللكترونيت المباشرةالمساعدا

-and-business-19-covid-2019-https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus
.resources-worker



والتعافيإعادة التشغیل إجراء استبیان 
على مؤسستك وتحدید الموارد المساعدة بینما تخطط COVID-19لمساعدة المدینة في قیاس تأثیرات جائحة فیروس كورونا 

ویتاح االستبیان باللغة .الموجزاستبیان إعادة تشغیل مؤسسات األعمال والتعافيإلعادة التشغیل والتعافي، یرجى إجراء
. باللغات العربیة، والصینیة، واإلسبانیة، والفیتنامیةأیًضا واإلنجلیزیة،

"Flex Streets"مبادرة الشوارع المرنة 
بغرض تعزیز المساعدة في تلبیة اشتراطات التباعد الفعلي الواردة بالمراسیم الصحیة الحالیة والمستقبلیة الخاصة بالمقاطعة، 

لتبسیط إجراءات التصاریح للتعدیات على األرصفة " Flex Streets"المرنة دشنت إدارات المدینة مبادرة الشوارع 
ویكمن الھدف في تحفیز اإلنعاش االقتصادي العادل من خالل تیسیر األمر على تجار التجزئة، والمطاعم ومؤسسات . والطرق

.األعمال األخرى الستخدام أجزاء أكبر من األرصفة ومواقف السیارات والشوارع

. مساعدتكم في إعداد برنامج یلبي احتیاجات مؤسسات األعمال من خالل مشاركة اھتماماتكم ورؤیتكم واحتیاجاتكمونلتمس 
. عداد البرنامجإلاالستبیان اإللكتروني الموجزاستكمالویرجى 

www.oaklandca.gov/flexstreets: ویمكنكم التعرف على المزید على الموقع اإللكتروني

المنح األسبوعیة
في جمیع لرائدات األعمال دوالر أمریكي5000منًحا بقیمة " The Red Backpack"ذا رید باك باك صندوق یقدم 

وتنتھي فترة تقدیم الطلبات الحالیة . COVID-19أنحاء الوالیات المتحدة الالتي تضررن من جراء جائحة فیروس كورونا 
: ویمكنك التسجیل الستالم إشعارات البرید اإللكتروني على الموقع اإللكتروني. حزیران/ یونیو8في 

https://globalgiving.typeform.com/to/gKNfQw.

COVID-19جراء جائحة فیروس كورونا غاثة اإلبرنامج كما أنشأت غرفة أوكالند التجاریة لألمریكیین من أصل إفریقي 
إن . التي تضررت بشدةلتقدیم منح لمؤسسات األعمال الصغیرة المملوكة لألمریكیین من أصل إفریقي في مدینة أوكالند

وللتعرف على المزید .حزیران/ یونیو20عملیة تقدیم الطلبات مفتوحة، وتنتھي فترة تقدیم الطلبات بحلول یوم السبت، 
.fund/-https://oaacc.org/resiliency: بزیارة، تفضل والتقدیم على الموقع اإللكتروني

10.000عاجلة بقیمة تصل إلى امنحً " Hello Alice"وبمشاركة فیرایزون، تقدم منصة جمع التبرعات والدعم ھالو ألیس 
وستنتھي فترة تقدیم الطلبات في وتم تعدیل القواعد مؤخًرا . للشركات المتضررة من جائحة فیروس كورونادوالر أمریكي

: ویمكن التعرف على المزید على الموقع اإللكتروني. تموز/ یولیو16
https://businessforall.helloalice.com/.

التخطیط إلعادة تشغیل مؤسسات األعمال
یتعین على كل شركة ومؤسسة، بغض النظر عن وقت السماح بتشغیلھا، العمل على خطط إعادة التشغیل التي تتضمن التباعد 

.، وبروتوكوالت التعقیمCOVID-19الفعلي، وتدریب الموظفین على الحد من انتشار فیروس كورونا 

المرحلیة المتواصلة، نشرت المدینة موارد التخطیط، والتي تتضمن اإلرشادات االتحادیة وعلى وتحسبًا لعملیات االفتتاح 
https://www.oaklandca.gov/resources/re-: مستوى الوالیة والمقاطعة على الموقع اإللكتروني

cesresour-opening.

دعم مؤسسات األعمال المتواصل



یمكن مراجعة قائمة بالموارد المحدثة، بما في ذلك المعلومات الخاصة بامتیازات العاملین والجمھور والمصادر الخاصة 
الصفحة اإللكترونیة الخاصة بالتمویل ودعم خدمات األعمال الصغیرة، والمؤسسات غیر الربحیة والمقاولین المستقلین، على

ویتم تحدیث الموقع بشكل دوري حیث تتاح المزید من المعلومات، لذلك . بمدینة أوكالندبموارد مؤسسات األعمال والعمالة
:ونشجعك على. قع باستمراریرجى مراجعة المو

19استبیان بیانات التأثیر على األعمال جراء جائحة فیروس كورونا استكمال-COVID الذي یعمل كمسار ،
.المباشرةللمدینة لطلب المساعدة 

للتعرف على أحدث المعلومات الخاصة بالمنح، الصفحة اإللكترونیة لموارد مؤسسات األعمال والعمالةزیارة
.والقروض، وخدمات الدعم المتاحة


