تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  91مارس /آذار 0209
من ال ُمق ّرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة ( )EWDDبمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى
مؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم .التي ستتضمن إشارات
فحسب إلى الموارد المتاحة .ولمزيد من المعلومات بشأن جميع برامج الدعم المتاحة ،يرجى زيارة صفحتنا اإللكترونية لموارد
األعمال والعمالة.
في حين أن عدد الحاالت يشهد تحسنًا ،تذكر مقاطعة أالميدا سكان أوكالند اتباع األسس الخمسة للبقاء بأمان.
 ارتد القناع،
 اغسل يديك،
 حافظ على مسافة من اآلخرين،
 انتظر قبل أن ترى أحباءك،
 متى يحين دورك ،للتطعيم؟
لم يزل التحليل مه ًما حتى بعد نشر اللقاحات .إن كنت تعاني من أعراض أو خالطت أحد األشخاص المؤكد إصابتهم بفيروس
كورونا (كوفيد ،)91-يرجى زيارة الصفحة اإللكترونية لمقاطعة أالميدا للتعرف على مواقع التحليل بالمجتمع ومواقع التحليل
المتنقلة.
من المقرر أن تنتقل مقاطعة أالميدا إلى المستوى األحمر ،مما يسمح بإحداث التغييرات في األنشطة المسموح بها
اعتبارً ا من يوم األربعاء الموافق  91مارس /آذار ،انتقلت مقاطعة أالميدا إلى المستوى األحمر بالوالية من إطار إعادة االفتتاح
المتمثل في برنامج عمل االقتصاد اآلمن .في المستوى األحمر:
 يسمح بتناول الطعام في األماكن الداخلية بنسبة  %02من السعة اإلجمالية
 ترتفع سعة متاجر التجزئة إلى %22
 يمكن لمتاجر البقوليات أن تعمل بسعة كاملة
 يمكن أن تعمل صاالت الرياضة ،ومراكز اللياقة البدنية وقاعات اليوغا في األماكن الداخلية بسعة %92
 يمكن أن تعمل دور السينما في األماكن الداخلية بسعة  %02أو  922فرد ،أيهما أقل
 يمكن أن تعمل صالونات الشعر ،وصالونات الحالقة وخدمات الرعاية الشخصية باألماكن الداخلية مع إجراء
تعديالت
 يمكن أن تعمل صاالت الرقص في األماكن الداخلية بنسبة  %92من السعة
 يستمر اإلنتاج الموسيقي ،واألفالم ،واإلنتاج التليفزيوني مع إجراء تعديالت
 يمكن فتح المتاحف وإجراء األنشطة الثقافية في األماكن الداخلية بسعة %02
 في ظل توجيهات الوالية المحدثة ،يجوز تشغيل مصانع النبيذ ،ومصانع الجعة ،ومعامل التقطير (حيث ال يتم تقديم
الوجبات) في األماكن الخارجية مع إحداث تعديالت
للتعرف على قائمة األنشطة الكاملة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  https://covid19.ca.gov/safer-economy/وأدخل
مقاطعة أالميدا في حقل البحث.
يجب أن تتبع جميع مؤسسات األعمال التي تعمل في األماكن الداخلية توجيهات إدارة الصحة العامة بوالية كاليفورنيا
( )CDPHالمؤقتة الخاصة بالتهوية ،والترشيح ،وجودة الهواء .تتضمن هذه التوجيهات الخطوات العملية التي يمكن لمؤسستك
لألعمال تنفيذها لتوفير التهوية ،والترشيح ،وجودة الهواء على نحو أفضل في األماكن الداخلية لتقليل انتشار فيروس كورونا
(كوفيد.)91-

بتاريخ  91مارس /آذار ،أصدرت الوالية الوثيقة المحدثة بخصوص األسئلة واألجوبة الخاصة بالرياضات الترفيهية للشباب والبالغين.
مع تراجع حاالت اإلصابات ودخول المستشفيات في جميع أنحاء الوالية ،تسمح إدارة الصحة العامة بوالية كاليفورنيا ببدء
المنافسات الرياضية عالية ومتوسطة المخاطر التي تمارس في األماكن الخارجية عندما تكون المقاطعات في المستوى
البنفسجي أو األحمر ،مع إجراء تعديالت ومراحل لتقليل المخاطر في المقاطعات التي تصل فيها معدالت الحاالت إلى  91لكل
 911,111نسمة أو أقل .للتعرف على الرياضات المسموح بها ،يرجى مراجعة الجدول في التوجيهات.
اعتبارً ا من  9أبريل /نيسان ،سيسمح باألنشطة الخارجية المعدلة التالية ضمن المستوى األحمر:
 األنشطة الرياضية الخارجية والعروض الحية في حضور جمهور /مشاهدين :ستقتصر السعة على  %01ومن خالل
الحجز المسبق فقط .سيتم توفير مبيعات االمتياز بشكل رئيسي حسب المقاعد (ال توجد مبيعات جماعية) .سيقتصر
الحضور على الزوار من داخل الوالية.
 مدن المالهي :ستقتصر السعة على  %91وعلى مشتريات التذاكر اإللكترونية فحسب .يمكن حضور المجموعات
الصغيرة بحد أقصى 91أفراد أو  3مجموعات من األسر ،ولكن دون اختالط بين المجموعات .لن يسمح بتناول
الطعام في األماكن الداخلية .سيقتصر الحضور على الزوار من داخل الوالية.
تظل األنشطة التالية مقيدة في المستوى األحمر وال تسمح الوالية بتشغيلها:
 المهرجانات
 المالعب الداخلية (مراكز ألعاب األطفال /حفر الكرات /ألعاب الفيديو)
 المالهي الليلية
 الحانات ،في حالة عدم تقديم وجبات .في حالة توفير وجبات ،اتبع التوجيهات الخاصة بالمطاعم.
يجب أن تمتثل مؤسسات األعمال واألنشطة المسموح بافتتاحها بموجب المستوى األحمر بالوالية مع تعديالت التوجيهات
الصناعية بالوالية المنشورة على الموقع اإللكتروني .https://covid19.ca.gov/industry-guidance/ :يمكن مراجعة
موارد األعمال اإلضافية على الموقع اإللكتروني  https://covid-19.acgov.org/recoveryوتتاح هنا الموارد الخاصة
بالعمالة في مقاطعة أالميدا على الموقع اإللكترونيhttps://covid-19.acgov.org/worker-resources :
يرجى قراءة النشرة اإلعالمية الخاصة بمقاطعة أالميدا على الموقع اإللكترونيhttps://covid-19.acgov.org/covid19- :
assets/docs/press/press-release-2021.03.09.pdf

مخطط مقاطعة أالميدا الخاص باللقاحات
تتبع مقاطعة أالميدا توجيهات أولوية التطعيم بالوالية .يشمل المؤهلون في الوقت الحالي للتطعيم:
 األشخاص األكبر من  11عا ًما
 العاملون الرئيسيون في مجال الرعاية الصحية ،واألغذية /الزراعة ،والتعليم /الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ
 العاملون في وسائل النقل العام ،بما في ذلك العاملون في المطارات وخطوط الطيران التجاري (باستثناء الطائرات
الخاصة)
 األفراد العاملون ،أو المقيمون أو الذين أقاموا مؤخ ًرا في تجمعات عالية المخاطر ،بما في ذلك األفراد الذين يعانون
من التشرد (سواء كان لديهم مأوى أم لم يكن لديهم)
الستالم إشعار خاص بوقت إتاحة اللقاح لك ،يرجى ملء أحد هذه النماذج:





أصحاب األعمال بمقاطعة أالميدا
المقيمون بمقاطعة أالميدا Español
مقدمو خدمات الرعاية الصحية

中文

يرجى العلم ،أن ذلك ال يعد بمثابة تسجيل الستالم اللقاح .يتم االحتفاظ بسرية المعلومات التي تقدمها وستساعد مقاطعة أالميدا
في التخطيط .تتصل بك المقاطعة لمزيد من التفاصيل بشأن مكان إتاحة اللقاحات عندما يحين دورك .وفي الوقت الحالي ،يرجى
حماية نفسك من فيروس كورونا (كوفيد )91-من خالل ارتداء الكمامة ،واالحتفاظ بمسافة عن اآلخرين ،وتجنب األماكن
المزدحمة ،وغسل يديك بشكل متكرر.
تشجع كذلك على االتصال بمزود الرعاية الصحية لديك للتعرف على خطة التطعيم والتسجيل بالوالية على العنوان اإللكتروني:

https://myturn.ca.gov/
أشار مسؤولو الرعاية الصحية بمنطقة الخليج إلى أن جميع اللقاحات الثالثة المتاحة في الوقت الحالي آمنة وتظهر فعالية كبيرة
للوقاية من أعراض المرض ودخول المستشفى .وأن "اللقاح األفضل هو اللقاح الذي يمكنك الحصول عليه في أقرب وقت".
للتعرف على المزيد عن مخطط التطعيم في مقاطعة أالميدا ،يرجى زيارة موقع المقاطعة اإللكتروني.

اإلعالن عن جوالت جديدة لبرنامج منح مؤسسات األعمال الصغيرة بالوالية
يوم األربعاء ،الموافق 3 ،مارس /آذار ،أعلن مكتب كاليفورنيا لدعم مؤسسات األعمال الصغيرة عن جوالت تمويل جديدة لبرنامج
منح إغاثة مؤسسات األعمال الصغيرة بوالية كاليفورنيا جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد .)91-تستمر الندوات اإللكترونية المباشرة
بشأن كيفية التقديم والجلسات الخاصة باألسئلة واألجوبة حتى  39مارس /آذار.
الجولة الرابعة :المؤسسات الثقافية غير الربحية فقط :حتى الثالثاء 03 ،مارس /آذار .0109 ،مقدمو الطلبات المؤهلون:
توجد المؤسسات الثقافية غير الربحية التي تستوفي معايير األهلية فقط على الموقع اإللكتروني  .CAReliefGrant.comتبلغ
قيمة المنح المستحقة 1,111 :دوالر أمريكي  01,111 -دوالر أمريكي .التفاصيل :تكون المنح متاحة فقط إلى المؤسسات
الثقافية غير الربحية التي لم تتل َّ
ق التمويل بالجوالت األولى أو الثانية أو الثالثة .يجب أن تستكمل المؤسسات الثقافية غير
الربحية المؤهلة طلبًا جديدًا حتى إن تقدمت بالفعل خالل الجولة السابقة.
الجولة الخامسة :قائمة االنتظار ومقدمو الطلبات الجديدة :الخميس 01 ،مارس /آذار حتى األربعاء 39 ،مارس /آذار .مقدمو
الطلبات المؤهلون :مؤسسات األعمال الصغيرة والمؤسسات غير الربحية ضمن قائمة االنتظار الحالية التي لم يتم اختيارها
بالجوالت األولى أو الثانية أو الثالثة ومقدمو الطلبات الجدد الذين يلبون معايير األهلية المذكورة بالموقع اإللكتروني
CAReliefGrant.com.تبلغ قيمة المنح المستحقة 1,111 :دوالر أمريكي  01,111 -دوالر أمريكي .التفاصيل :ال يحتاج
مقدمو الطلبات الذين لم يتم اختيارهم الستالم منح بالجوالت األولى والثانية والثالثة إلى إعادة التقديم؛ حيث إنهم سينتقلون تلقائيًا
إلى الجولة الخامسة .يحتاج مقدمو الطلبات الجدد إلى التقديم على الموقع اإللكتروني CAReliefGrant.com.
الجولة السادسة :مقدمو الطلبات ضمن قائمة االنتظار ومقدمو الطلبات الجدد :سيعلن قريبًا عن الموعد .مقدمو الطلبات
المؤهلون :مؤسسات األعمال الصغيرة والمؤسسات غير الربحية ضمن قائمة االنتظار الحالية التي لم يتم اختيارها بالجوالت
األولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ومقدمو الطلبات الجدد الذين يلبون معايير األهلية المذكورة بالموقع اإللكتروني
 .CAReliefGrant.comتبلغ قيمة المنح المستحقة 1,111 :دوالر أمريكي  01,111 -دوالر أمريكي .التفاصيل :ال يحتاج
مقدمو الطلبات الذين لم يتلقوا منحً ا بالجوالت األولى والثانية والثالثة والخامسة إلى إعادة التقديم وسينتقلون تلقائيًا إلى الجولة
السادسة .يحتاج مقدمو الطلبات الجدد إلى التقديم على الموقع اإللكتروني CAReliefGrant.com.

 19مارس /آذار الموعد النهائي لقروض برنامج حماية الرواتب
الموعد النهائي للتقديم بهذه الجولة من قروض برنامج حماية الرواتب في  39مارس /آذار  .0109توفر قروض برنامج حماية
الرواتب حافز مباشر لمؤسسات األعمال الصغيرة لالحتفاظ بالعمالة على كشف الرواتب .وبالنسبة ألغلب الجهات المقترضة،
يبلغ أقصى مبلغ للقرض  0,1ضعف المتوسط الشهري لتكلفة الرواتب في  0191أو  0101بحد أقصى  0مليون دوالر
أمريكي .وبالنسبة للجهات المقترضة في قطاع خدمات اإلسكان وخدمات األطعمة ،يبلغ أقصى مبلغ للقرض  3,1ضعف
المتوسط الشهري لتكلفة الرواتب في  0191أو  0101بحد أقصى  0مليون دوالر أمريكي .تقضي إدارة المشروعات التجارية
الصغيرة األمريكية باإلعفاء من سداد القروض في حالة تلبية جميع معايير االحتفاظ بالموظفين ،وتمت االستفادة من األموال في
أوجه االستحقاق.
كما أعلن الرئيس بايدن عن تغييرات إضافية على البرنامج لجعل الحصول على قروض برنامج حماية الرواتب أكثر عدالة .تتولى
إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية ما يلي:
 السماح للمؤسسات ذات الملكية الفردية ،والمقاولين المستقلين ،وأصحاب األعمال الحرة باستالم المزيد من الدعم
المالي من خالل تعديل قاعدة التمويل طبقًا لبرنامج حماية الرواتب لهذه الفئات من مقدمي الطلبات
 إلغاء التقييد االستثنائي على الوصول إلى برنامج حماية الرواتب لمالك مؤسسات األعمال الصغيرة ممن سبق إدانتهم
بجرائم االحتيال ،تماشيًا مع اقتراح الحزبين بالكونغرس؛
 إزالة قيود الوصول إلى برنامج حماية الرواتب بواسطة مالك مؤسسات األعمال الذين كافحوا في سداد دفعات
القروض الطالبية من خالل إزالة القيود في سداد ديون القروض الطالبية بصفتها مان ًعا لألهلية للمشاركة في
برنامج حماية الرواتب؛
 ضمان وصول مالك مؤسسات األعمال الصغيرة من غير المواطنين الذين يقيمون بشكل مشروع في الواليات المتحدة
من خالل تحديد جواز استخدامهم رقم تعريف الممول الضريبي ( )ITINلتقديم طلب ببرنامج حماية الرواتب.
اسأل شريكك المصرفي عما إن كان سيشارك في برنامج حماية الرواتب .في حالة عدم مشاركتهم ،عندئذ تواصل مع الجهة
المقرضة باستخدام أداة مطابقة الجهة المقرضة التابعة إلدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية أو إحدى الجهات ضمن
قائمة الجهات المحلية المقرضة.

الموارد الخاصة بإعادة االفتتاح
تفضل بزيارة موقع ويب موارد تخطيط المدينة إلعادة فتح أنشطة األعمال للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد لدعم
إعادة الفتح ،بما في ذلك:
 نموذج إشعار صاحب العمل بالتطعيم في مقاطعة أالميدا
 الملصقات الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة للسماح بالدخول والخاصة بإدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميدا
 توجيهات الفحص في المقاطعة ألرباب العمل بعدة لغات
 توجيهات التقييم الذاتي للعاملين بعدة لغات
 الفتات دليل إعادة االفتتاح بواسطة غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية ،باالشتراك مع أوكالنديش
" "Oaklandishوالمجلس االستشاري للتعافي االقتصادي ،بأربع لغات.
 نموذج اإلبالغ عن حاالت فيروس كورونا (كوفيد )91-في بيئة العمل وتفاصيل االتصال بإدارة الصحة العامة بمقاطعة
أالميدا



المعلومات الخاصة بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميدا

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؛ عل ًما بأن الموقع يخضع للتحديث دوريًا إلتاحة المزيد من المعلومات ،لذلك يرجى مراجعة الموقع باستمرار.
 استكمال استبيان بيانات تأثير جائحة فيروس كورونا على أنشطة األعمال ،إذ إنه مسار المدينة ال ُمخصص لطلب المساعدة
المباشرة ألنشطة األعمال.
 يُرجى مراجعة استبياننا الموجز الخاص بإعادة تشغيل األعمال والتعافي لمساعدة المدينة على قياس تأثيرات جائحة
فيروس كورونا (كوفيد )91-على أنشطة أعمالك والموارد الالزمة لمساعدتك.

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
األسئلة واألجوبة المباشرة الخاصة بالتحديثات األسبوعية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد)91-

األربعاء 91:31 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
دون مقابل
المنتدى التفاعلي لبرنامج حماية الرواتب 0109 1-0

Cada lunes y miércoles, 6 – 9 p.m.
غرفة التجارة لذوي األصول اإلسبانية في كاليفورنيا
Sin Costo Alguno
سلسلة من  90ورشة عمل لرواد األعمال من أصول إسبانية

Cada martes hasta el 20 de Abril, 6 – 9 p.m.
غرفة التجارة الالتينية بمنطقة أوكالند الحضرية
Sin Costo Alguno
التجارة اإللكترونية للمطاعم  -الجزء الثاني :التسويق الذي سيلتهم العمالء!

اإلثنين 00 ،مارس /آذار 99 ،صبا ًحا – ظهرً ا
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
توجيهات الرئيس بايدن الجديدة بخصوص التعاقد الحكومي

الثالثاء 03 ،مارس /آذار 99 – 91 ،صبا ًحا
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
ورشة العمل الخاصة بأصحاب المصلحة في تطوير قوة العمل في مجال اإلمداد بالكهرباء  +إزالة الكربون في مدينة أوكالند

الثالثاء 03 ،مارس /آذار 99:31 – 91 ،صبا ًحا
مدينة أوكالند
مجانًا
فيروس كورونا (كوفيد :)91-كيفية التفاوض بشأن الديون وقراءة تقرير االئتمان

الثالثاء 03 ،مارس /آذار 3 – 9 ،م.
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
Programa de subvención y otros recursos COVID-19 para las pequeñas empresas
الثالثاء 03 ،مارس /آذار 1 ،م
غالبية مؤسسات األعمال الصغيرة
مجانًا
ساعة التسويق الرقمية :أساليب التسويق الرقمي تزامنًا مع مواصلتك التغير والتعافي

األربعاء 01 ،مارس /آذار 91 – 1 ،ص.
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
احتفظ بعمالئك واكسب عمالء جددًا في أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد)91-

األربعاء 01 ،مارس /آذار 99:31 – 91:31 ،ص
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
تحديثات قروض اإلغاثة من الكوارث وحاالت القوة القاهرة

األربعاء 01 ،مارس /آذار 91:31 ،صبا ًحا – ظهرً ا
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
التوجيهات بشأن معايير الطوارئ المؤقتة إلدارة الصحة والسالمة المهنية بوالية كاليفورنيا بشأن فيروس كورونا (كوفيد )91-للمصنعين

األربعاء 01 ،مارس /آذار 99 ،صبا ًحا–  90:31مساء.
اتحاد المصنعين بمنطقة الخليج
مجانًا
فيروس كورونا (كوفيد :)91-التخطيط الذهني لمؤسسة أعمالك الصغيرة

األربعاء 01 ،مارس /آذار 1 – 3 /م.
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
Cultivando clientes y consiguendo otros nuevos durante COVID-19
El Jueves, 25 de Marco, 3 – 4 p.m.
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
Programa de subvención y otros recursos COVID-19 para las pequeñas empresas
الخميس 01 ،مارس /آذار 1 ،مساء
غالبية مؤسسات األعمال الصغيرة
مجانًا
Cafe con Tu Prestador - propietario de una pequeña empresa que busca financiación
 01مارس /آذار 99 ،صبا ًحا – ظهرً ا

جمعية تي إم سي كوميونيتي كابيتال
مجانًا
إعادة افتتاح مؤسسات األعمال بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد – )91-فهم اإلجراء وإدارته – الخليج الشرقي

الجمعة 01 ،مارس /آذار 3:31 – 0:31 ،مساء
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
Programa de subvención y otros recursos COVID-19 para las pequeñas empresas
الثالثاء 31 ،مارس /آذار 1 ،م
غالبية مؤسسات األعمال الصغيرة
مجانًا
فيروس كورونا (كوفيد :)91-دليل المستأجرين التجاريين

األربعاء 39 ،مارس /آذار 1 – 3 /م.
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
إنشاء بيئة للتواصل في عالم ما بعد فيروس كورونا (كوفيد)91-

الخميس 8 ،أبريل /نيسان 1 – 3 ،مسا ًء
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
القمة االقتصادية 0109

الخميس  91أبريل /نيسان ،من  99 – 1صبا ًحا
غرفة أوكالند مترو
 11دوال ًرا أمريكيًا –  51دوال ًرا أمريكيًا
فيروس كورونا (كوفيد :)91-دليل أعمال الرعاية الشخصية

الخميس 00 ،أبريل /نيسان 1 – 3 ،مسا ًء
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا

