
 0202مايو /أيار 1تحديث بشأن موارد األعمال،  –ون االقتصادية وتنمية القوى العاملة ؤإدارة الش

مدينة أوكالند على فترات دورية تحديثات مهمة إلى مؤسسات بن االقتصادية وتنمية القوى العاملة وؤترسل إدارة الشس

المعلومات الواردة أدناه  ، أّماوالمنظمات الشريكة لنا التي تدعمهمالمستقلين والمتعهدين األعمال والمنظمات غير الربحية 

صفحتنا يُرجى زيارة فبرامج الدعم المتوفرة، سائر معلومات بشأن ولمزيد من ال. تلقي الضوء على الموارد المتاحةف

 .موارد األعمال والعمال: اإللكترونية

 

 

 األجورالتقدم لبرنامج حماية 

 يوم الصغيرة للمشرعات الهيئة األمريكية لذي تقدمه ا  األجوربرنامج حماية الثانية من التمويل في للدفعة تح باب التقدم فُ 

إذا كان البنك ف ،بطلبهميتقدموا في أوكالند أن  المشروعات الصغيرة أصحابسائر بونهيب ، أبريل/نيسان 72 الموافق االثنين

التي ‟ البحث عن مقرض”خدمة عن جهة إقراض باستخدام  واابحثف ،مأو رفض طلبك معنا معه ال يشارك ونالذي تتعامل

جدول تصفح الرجاء أو   www.sba.gov/paycheckprotection/find : الصغيرة للمشرعات تقدمها الهيئة األمريكية

 .الشركاء المحليين هذا

 

اآلن جهات إقراض معتمدة ويمكنك التقدم فاعلم أنها أمست  Intuit، أو PayPal، أو Squareإذا كنت أحد عمالء 

 .من خالل مواقعها اإللكترونيةاألجور ضمن برنامج حماية لإلعفاء من سداده قابل للحصول على قرض 

  

حفاظ على للأمريكي ماليين دوالر  01بمبالغ تصل إلى لإلعفاء من سدادها قروًضا قابلة يوفر برنامج حماية األجور 

ولالستفادة من  ،أجورهممستويات ب وعدم المساس ،جددتعيين موظفين سرعة أو  ،الموظفين الموجودين على رأس العمل

كبيًرا على هذه القروض فال تتأخر اإلقبال يزال  وال أجور الموظفين،منه لدفع % 27استخدام فال بد من  ،ن القرضاإلعفاء م

 .في التقدم بطلبك

 

وحتى في حالة  .ن وأصحاب العمل الحريالمستقل كل من المالكين الوحيدين للمشروعات والمتعهدين يتقدميمكن أيًضا أن  

إعادة  فياألجور برنامج حماية  ، فقد يمكنك االستفادة من[البقاء في المنزل] ‟اإليواء في المكان” لقرارإغالق مؤسستك نتيجة 

  .وعدم التقصير في دفع أجورهمموظفين التعيين واستبقاء 

 

المحليين الذين  المشروعاتشركاء دعم إلى تعرف فالبرنامج واستكمال الطلب؟ التعرف إلى هل تحتاج إلى مساعدة في 

 :الصغيرة للمشرعات الهيئة األمريكيةهذا البرنامج وغيره من خدمات في  مساعدات فرديةيقدمون 

 -worker-and-business-19-covid-2019-esources/coronavirushttps://www.oaklandca.gov/r

.resources 

 

  ِمنح األسبوع

الصغيرة  للمشروعاتأمريكي دوالر  01.111ِمنًحا بقيمة  الصغيرة المشروعاتلرعاية زفورس لسيِمنح  برنامج يوفرس

مليوني ألف إلى  771تتراوح بين ة يوتدر إيرادات سنو ،موظفًا 71إلى  اثنينمن  العمالة بهاتراوح عدد الهادفة للربح التي ي

 .مايو/أيار 4في كاليفورنيا هو  الطلباتآخر موعد لتقديم  علًما بأن؛ أمريكي دوالر

 

آخر موعد  علًما بأن؛ الفيسبوك واعتمادات مالية لإلعالن علىَمنًحا نقدية  الصغيرةللمشروعات برنامج ِمنح فيسبوك يقدم 

 .مايو/أيار 6لتقديم الطلبات هو 

 

المشروعات الصغيرة  رواد لدعم ِمنًحا األمريكية التجارة وزارةب ومقرها األقلياتالخاصة بالمشروعات وكالة تنمية تقدم 

 ،القطاعات التكنولوجية الحديثة في العاملة المشروعات سيما ال أقليات، وتملكها السكنية األحياء توجد داخل التيوالناشئة 

موعد تقديم الطلبات علًما بأن ؛ األقلياتب بالمشروعات الخاصة ة التي تختصالداخلي األحياء تطوير مراكز خالل من وذلك

 .مايو/أيار 11يبدأ اعتباًرا من 

 

https://oaklandca19202.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=212A212A3A1825
https://oaklandca19202.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=212A212A3A1825
https://oaklandca19202.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=212A212A3A1825
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__oaklandca19202.acemlnc.com_lt.php-3Fs-3D032f21688f3858b70173c052f89e8dab-26i-3D193A190A2A1565&d=DwMFaQ&c=6ZboKdJzR8nZOqwBjhPnCw&r=XRE8Ixt8LF17K2oLyK-K7UXgWLYf76a5Ko8R3LBIIXg&m=tDkxdqH0Rak8AMAt1DxzAUHvgOyAxJxjxUFF8peBMF8&s=DBI8623nBRWVOQnsS-r16jBooNArrGz1jg0xmVP5b4E&e=
http://www.sba.gov/paycheckprotection/find
https://docs.google.com/document/d/1-rOTa6-xy2THorTLTUug1jaC-xDXrmYzfjZYQ8zZVNc/edit
https://docs.google.com/document/d/1-rOTa6-xy2THorTLTUug1jaC-xDXrmYzfjZYQ8zZVNc/edit
https://docs.google.com/document/d/1-rOTa6-xy2THorTLTUug1jaC-xDXrmYzfjZYQ8zZVNc/edit
https://squareup.com/us/en/l/sba-ppp-loans
https://www.loanbuilder.com/ppp-loan-support
https://quickbooks.intuit.com/small-business/coronavirus/paycheck-protection-program/
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://grants.ureeka.biz/salesforce
https://grants.ureeka.biz/salesforce
https://apply.facebook.ureeka.biz/prog/facebook_smb_3/
https://www.mbda.gov/page/mbe-inner-city-innovation-hub-grant-competitions


 ،جيفينجمؤسسة جلوبال ويشرف عليه  سبانكس التابعة لمؤسسة سارة بالكليشركة ، الذي تدعمه الحقيبة الحمراءصندوق يقدم 

ويحق . إلى رائدات األعمال في الواليات المتحدة األمريكيةأمريكي دوالر  7.111قيمة كل منها تبلغ منحة  0.111نحو 

ماليين دوالر  7ال تتجاوز لنساء وتدر إيرادات سنوية ا التي تملكهاوالمنظمات غير الربحية  لمعظم المشروعات التقديم

قبول طلبات  علًما بأن؛ سست بصفتها كيانًا اعتباريًاأُ و موظفًا 71بين الموظف الواحد إلى  العمالة بهاويتراوح عدد أمريكي 

 .مايو/أيار 4اعتباًرا من  يبدأ التاليةالدفعة 

 

 

 إلخالءبتأجيل اتذكير 

 اإلخالءقرار تأجيل  أن مجلس مدينة أوكالند أصدرب المشروعات الصغيرةمع اقتراب موعد سداد اإليجارات، نود أن نذكر 

التي ال يتجاوز عدد العمالة بها أي )الصغيرة المشروعات و ،لصالح مستأجري الوحدات السكنية والمنظمات غير الربحية 

  (.بصفة عامة موظف 011

 

، ما لم 7171 مايو/ أيار 10ويستمر حتى  فور صدوره، ويسري العمل به اإلخالءالتأجيل معظم حاالت قرار يحظر وس

مؤشر أسعار % )1.7بما يتجاوز إيجار الوحدات السكنية  زيادةيحظر ، كما يمدده مجلس المدينة إلى ما بعد هذا التاريخ

في الوحدات ( 01-كوفيد)بفيروس كورونا المستجد  تخص أي مسائل تتعلقرسوم تأخير تحصيل أي ويحظر ( المستهلك

 .ال يُعفي المستأجرين من االلتزام بسداد اإليجارات المتأخرة في المستقبل ، إاّل أنهالسكنية

 

اإليجارات على رقابة برنامج أي استفسارات فيمكنهم االتصال بت العقارا يمستأجري الوحدات السكنية ومالكوإذا كان لدى 

تتوفر معلومات كما  RAP@oaklandca.gov. :لكتروني إلىاإلبريد بالأو إرسال رسالة  ،(701) 712-1270: رقم

 http://www.oaklandca.gov/rap. :اإليجارات على اإلنترنترقابة برنامج 

 

 :ويمكن لمستأجري الوحدات التجارية الذين يرغبون في الحصول على معلومات إضافية التواصل مع

 عبر الهاتف والفيديو وكذلك  استشارات بهذا المركز تتوفر :مركز المساعدة الذاتية للمحكمة العليا لمقاطعة أالميدا

 .أفراد المركزإلى أحد مباشرة التحدث ميزة 

 قانونية شهرية مجانيةاستشارات توفر  :لجنة الحقوق المدنية للمحامين. 

 الستشارة أحد المحامين: نقابة محاميي مقاطعة أالميدا. 

 برنامج معلومات وإحاالت مجاني: نيمحاممكتبة االفتراضية للال. 

 

أن يتقدموا بها  نجب عليها في هذا التحديثين لديهم أسئلة لم ينبغي لمستأجري الوحدات التجارية ومالكي العقارات الذ

 .المدينة مجلس موظفو معهم يتواصل وسوفBusDev@oaklandca.gov  :إلى

 

 

 بعد تعديله وتمديدهمقاطعة أالميدا بالصحة العامة  مكتبقرار 

قرار بتعديل وتمديد قراًرا مقاطعة أالميدا وست دوائر صحية أخرى بن الصحة العامة وؤش مكتب أصدرفي يوم األربعاء، 

لتقدم الذي أحرزناه في الحفاظ على اوذلك بهدف  ؛7171مايو /أيار 10يوم لينتهي ( البقاء في المنزل) اإليواء في المكان

 .7171مايو /أيار 4في معينة ويسري التخفيف المحدود للعمل بقواعد  ،(01-كوفيد)مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد 

 .المتواترةاقرأ األسئلة  .مياإلعال ماقرأ بيانه

 

بسرعة لحاالت ا زيادةومنع تدريجيًا، لنشاط االمدروس لبعض القيود إلى تهيئة األجواء الستئناف المبدئي يهدف هذا التخفيف و

 .المستشفيات في حي معين أو منطقة بأسرهاال تستوعبها 

https://www.globalgiving.org/redbackpackfund/
https://www.oaklandca.gov/resources/oaklands-moratorium-on-residential-and-commercial-evictions?token=TCZumT_zLpoO5hzU7AoiCp7e3nfA_lyL
mailto:RAP@oaklandca.gov
mailto:RAP@oaklandca.gov
https://oaklandca19202.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=205A205A3A1719
https://oaklandca19202.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=205A205A3A1719
https://oaklandca19202.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=205A205A3A1711
https://oaklandca19202.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=205A205A3A1711
https://oaklandca19202.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=205A205A3A1712
https://oaklandca19202.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=205A205A3A1712
https://oaklandca19202.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=205A205A3A1713
https://oaklandca19202.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=205A205A3A1713
https://oaklandlibrary.org/events/online-or-phone/virtual-lawyers-library?_ga=2.125548490.1113047543.1588006591-960372047.1509498253
mailto:BusDev@oaklandca.gov
mailto:BusDev@oaklandca.gov
http://www.acphd.org/media/572718/health-officer-order-20-10-shelter-in-place-20200429.pdf
http://www.acphd.org/media/572718/health-officer-order-20-10-shelter-in-place-20200429.pdf
http://www.acphd.org/media/572718/health-officer-order-20-10-shelter-in-place-20200429.pdf
http://www.acphd.org/media/572718/health-officer-order-20-10-shelter-in-place-20200429.pdf
http://www.acphd.org/media/572780/joint-press-release-2020.04.29.pdf
http://www.acphd.org/media/572780/joint-press-release-2020.04.29.pdf
http://www.acphd.org/media/572780/joint-press-release-2020.04.29.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/5-4-20%20Alameda%20County%20SIP%20Order%20FAQ%204.30.20%204%20PM.pdf


 
الشروط الخاصة بالقطاعات المرتبطة ومراعاة االجتماعي التباعد االلتزام بقواعد يمكن استئناف األنشطة التالية في ظل 

 :بها

التي ( 7-وب 0-بالملحقين )جميع المشروعات اإلنشائية التي تطبق بروتوكالت سالمة المشروعات اإلنشائية  •

 ؛القرار يتضمنها

 على المنازل المفتوحة والجوالت المحدودة؛المفروضة قيود مراعاة الالمعامالت العقارية، مع  •

الترفيهية التي توفر الرعاية ألطفال األشخاص المسموح لهم /برامج رعاية األطفال والمخيمات والبرامج التعليمية •

 بالعمل خارج منازلهم؛

مثل الحضانات وتنسيق المناظر الطبيعية والزراعة التي يجري العمل بها عادة قام في الهواء الطلق األنشطة التي ت •

 اإليواء في المكان؛قرارات في الهواء الطلق قبل 

باستخدام مالعب الجولف ، ويسمح استخدام منشآت ترفيهية خارجية معينة، مثل حدائق التزلج والمالعب الرياضية •

 .محلية، ولكنها محظورة بموجب أوامر الواليةالوامر األبموجب 

 

الرجاء مراجعة الصفحة  .ينص عليها القرار، كما المشروعات األساسيةعمليات الحد األدنى من االستمرار في يجوز 

 .المشروعات األساسيةلالطالع على تعريف لقرار امن ( 1)التاسعة 

 

 :أيًا كان عددهايستمر حظر التجمعات العامة أو الخاصة 

األماكن غيرها من و ،وحدائق الكالبالرياضية،  وصاالت األلعاب التنزه،يجب استمرار غلق المالعب ومناطق  •

 .يكثر مالمستهاأو يوجد بها معدات االجتماعي التي ال تسمح بالتباعد لعامة ا

 .مقاعد خارجيةيوجد بها كان وإن خدمة الوجبات السريعة الجاهزة، حتى على والمطاعم المقاهي عمل  يقتصر •

 .أشخاص 01 ةالجنازالحاضرين في ال يتجاوز عدد  •

 

المتطلبات لمراعاة تباعد اجتماعي لل بروتوكولأو إعداد التي تعمل في المقاطعة تحديث  المشروعاتيجب على جميع 

 :االطالع على بروتوكول التباعد االجتماعي القابل لالستكمال فيويُرجى . واردة في القرارالجديدة ال

-social-a-appendix-10-20-order-officer-http://www.acphd.org/media/572721/health

protocol.docx-distancing 

 

يجب على الجميع تطبيق القيود األشد ف، قرار الواليةون الصحية المحلي وؤمدير الشقرار حيثما توجد اختالفات بين 

 القرارات التي عليهمو للوقوف على القرارات الخاصة بهمالقرارين مراجعة كال ألصحاب المشروعات ينبغي و .صرامة

 .بها االلتزام

 

. غطاء على الوجه عندما يخرجون من المنزلووضع ، ذلككلما تيسر لهم ينبغي للجميع مواصلة البقاء في المنزل والعمل فيه 

 .لألمور غير الضروريةالسفر والتنقل ويستمر حظر 

 

tp://www.acphd.org/media/572718/healthht- :من خالل هذا الرابط يمكنك االطالع على القرار الكامل 

20200429.pdf-place-in-shelter-10-20-order-officer   للقراراتوفرت مقاطعة أالميدا ملخًصا كما: 

-place-in-shelter-10-20-order-officer-.acphd.org/media/572777/healthhttp://www

summary.pdf-04.29.2020 

 

ضع إرشادات أكثر تحديًدا بشأن يالجديدة وسوف اإلرشادات يعكف مجلس مدينة أوكالند في الوقت الحاضر على مراجعة هذه 

 .الترفيهية في أوكالند في األيام المقبلة/التعليميةالمشروعات اإلنشائية والمخيمات والبرامج 

 

http://www.acphd.org/media/572718/health-officer-order-20-10-shelter-in-place-20200429.pdf
http://www.acphd.org/media/572721/health-officer-order-20-10-appendix-a-social-distancing-protocol.docx
http://www.acphd.org/media/572721/health-officer-order-20-10-appendix-a-social-distancing-protocol.docx
http://www.acphd.org/media/572721/health-officer-order-20-10-appendix-a-social-distancing-protocol.docx
http://www.acphd.org/media/572721/health-officer-order-20-10-appendix-a-social-distancing-protocol.docx
https://covid19.ca.gov/img/Executive-Order-N-33-20.pdf
http://www.acphd.org/media/572718/health-officer-order-20-10-shelter-in-place-20200429.pdf
http://www.acphd.org/media/572718/health-officer-order-20-10-shelter-in-place-20200429.pdf
http://www.acphd.org/media/572777/health-officer-order-20-10-shelter-in-place-04.29.2020-summary.pdf
http://www.acphd.org/media/572777/health-officer-order-20-10-shelter-in-place-04.29.2020-summary.pdf
http://www.acphd.org/media/572777/health-officer-order-20-10-shelter-in-place-04.29.2020-summary.pdf
http://www.acphd.org/media/572777/health-officer-order-20-10-shelter-in-place-04.29.2020-summary.pdf


عبر )ونقاط الخدمة البديلة  ،وتعليق الخدماتالمرافق العامة، تتوفر قائمة بخدمات مجلس المدينة المتأثرة، بما في ذلك إغالق 
:  على الموقع اإللكتروني لمجلس المدينة ،(اإلنترنت أو الهاتف أو بالمواعيد

-modifications-service-oakland-of-https://www.oaklandca.gov/resources/city
-in-shelter-to-order-health-public-county-alameda-to-response-in-sclosure-suspensions
.place بعد تعديله وتمديده وإرشاداته  ون الصحة العامة لمقاطعة أالميداؤمدير شلقرار تحديث القائمة وتعديلها طبقًا وسنقوم ب

 .المستمرة
 

 خطوات المحافظة على التدفقات النقدية
 01طلب مدة تصل إلى ( 01-كوفيد)أزمة فيروس كورونا المستجد صعوبات بسبب يمكن ألصحاب األعمال الذين يواجهون 

رواتب دون الأو إيداع ضرائب كشوف / رواتب واللتقديم تقارير كشوف والية كاليفورنيا بالعمالة من إدارة تنمية  يوم تمديد
ويمكن . يوًما من تاريخ التأخير األصلي للسداد أو اإلقرار 01ويجب تلقي طلب مكتوب بمهلة التمديد خالل  ،غرامة أو فائدة

الرقم . العمالةي الضرائب التابع إلدارة تنمية عألصحاب األعمال الذين لديهم أسئلة أو استفسارات االتصال بمركز مساعدة داف
 0-211-742-1707(: الهاتف النصي)، وضعاف السمع 0-222-247-1220: المجاني من الواليات المتحدة أو كندا

 
المئة من ب 71وهو يساوي نسبة بالعمالة  خاصة مقابل ضرائبللسداد  قابالً  افيدراليً  اضريبيً  اائتمانً  العمالةقرض استبقاء يُعد 

 كانوناألول من وقبل  7171مارس /آذار 07بعد موظفيه إلى  المستحق للقرض األجور المستحقة التي يدفعها صاحب العمل
يداعات اإلتخفيض عن طريق اشرة مبيه الحصول علالمستحقين للقرض ويمكن ألصحاب األعمال . 7170يناير /الثاني 

لكل ( بما في ذلك تكاليف خطط صحية معينة)يمكن احتساب األجور و.  إجرائهاالمطلوب منهم الخاصة بالعمالة ضريبة ال
القرض هذا وبما أن . ينمن إجمالي أجر الموظف %71القرض البالغ لتحديد مبلغ  أمريكي دوالر 01.111حتى مبلغ موظف 

يمكن لكثير من أصحاب األعمال المتعثرين ف، 7171مارس /آذار 07يمكن تطبيقه على األجور المدفوعة بالفعل بعد 
ات أصحاب ، سلفة ائتمان2711النموذج  بتخفيض اإليداعات القادمة أو طلب ائتمان مقدم علىالقرض الحصول على هذا 

 .01(-كوفيد)األعمال نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد 
 
 

 المشروعات القائمةدعم 
العمال ومصادر التمويل العامة والخاصة استحقاقات يمكن االطالع على قائمة بالموارد الحديثة، بما في ذلك معلومات بشأن 

موارد مؤسسات اإلليكترونية لصفحة ال :المستقلين فيوالمتعهدين والمنظمات غير الربحية  لمؤسسات األعمالوخدمات الدعم 
ولذلك يُرجى ، جديدة توفر معلوماتعند ويتم تحديث هذا الموقع بانتظام . مجلس مدينة أوكالندالخاصة ب األعمال والعمال

  : ونهيب بكم أن تقوموا بما يلي. زيارة هذه الصفحة من حين آلخر
 يعتبر مصدر ، الذي لعلى مؤسسات األعما( 01-كوفيد)استطالع تأثير فيروس كورونا المستجد  المشاركة في

  مجلس المدينة لطلب مساعدة فرديةالمعلومات ل
  لالطالع على أحدث المعلومات بشأن الِمنح والقروض  موارد مؤسسات األعمال والعمالالصفحة اإللكترونية لزيارة

 وخدمات الدعم المتوفرة
 

 التعافياستطالع شارك في 
وانطالقًا من أننا  ،فنرجو منك المشاركة اليوم، استطالع تعافي مؤسسات أعمال إيست بايبالفعل في  كنت لم تشاركإذا 

مساعدتك في جمع معلومات بالغة األهمية  تحالف التنمية االقتصادية في إيست باي يطلبف ا،أصحاب أعمال وقادة في منطقتن
 .تك األكثر أهميةموارد يمكنها تلبية احتياجاب المطالبةأن ننجح في حتى يمكننا مشروعك حول اآلثار المختلفة على 
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