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 مؤسسات إلى مهمة تحديثات دورية فترات على أوكالند بمدينة العاملة القوى وتنمية االقتصادية ونؤالش إدارة سترسل

 أدناه الواردة المعلومات أّما تدعمهم، التي لنا الشريكة والمنظمات المستقلين والمتعهدين الربحية غير والمنظمات األعمال

صفحتنا  زيارة فُيرجى المتوفرة، الدعم برامج سائر بشأن المعلومات من ولمزيد. المتاحة الموارد على الضوء فتلقي

 .اإللكترونية: موارد األعمال والعمال

 

 

 التعافي االقتصاديإعالن مجلس 

الذي ، للتعافي االقتصادي مجلس أوكالند االستشاري عن تدشينونائب العمدة الري ريد العمدة ليبي شاف أعلن يوم األربعاء، 

 األنشطة االقتصادية على نحو منصف والتعافي من جراء أزمة فيروس كوروناتشغيل بإعادة سيحدد االستراتيجيات المتعلقة 

سيعني المجلس المبدأ التوجيهي الذي يقضي بأن العدالة هي النموذج االقتصادي األمثل، . واستناًدا إلى (91-)كوفيد

وتعافي القطاعات االقتصادية بمدينة أوكالند من جراء تشغيل لتسهيل إعادة التوصيات قصيرة األمد كل من بتحديد االستشاري 

تؤسس اقتصاًدا أكثر إنصاًفا في يرات المنهجية التي الخاصة بالتغوكذلك االستراتيجيات طويلة األمد أزمة فيروس كورونا، 

 المستقبل.

 

وباربرا مؤسسة إيت ليرن بالي؛ جوزيه كورونا،  باالشتراك معالعمدة ونائبه، كل من المجلس االستشاري  وسيتولى رئاسة

أعمال وسيتولى تنسيق بوليسي لينك. ومركز أبحاث ومايكل مكافي، الحضرية، الغرفة التجارية بمنطقة أوكالند ليزلي، 

ويقدم مؤسسة كاليفورنيا فوروارد،  من المجلس االستشاري جيمس هيد، من مؤسسة إيست باي المجتمعية، ومايكل واينبرغ،

 ويشترك بالمجلس ؛الخليجومعهد المجلس االقتصادي بمنطقة دعم األبحاث كل من ميلز كوليدج سنتر لإلجراءات التحويلية 

قطاعات األعمال، والعمالة، والمؤسسات غير الربحية، والمنظمات المجتمعية،  فيمن أصحاب المصلحة كبيرة مجموعة 

 ومؤسسات الفنون، والمؤسسات اإلقليمية وحكومة الوالية، وإدارات المدينة.

 

ة إلى ستة أشهر أربعتتراوح من وسيعقد المجلس االستشاري اجتماًعا مبدئًيا في األسبوع القادم، وسيجتمع على مدار فترة 

 إلعداد التوصيات.

 

 

 التخطيط إلعادة افتتاح األعمال

ارتفاعات كبيرة في وباستثناء أية باإلضافة إلى المراقبة المستمرة موضع التنفيذ، ، المحلية الرئيسية شراتؤالم تقدماستناًدا إلى 

أننا سنتكمن من االنتقال على نحو الرعاية الصحية بمقاطعة أالميدا إدارة ولو ؤمسيتوقع فالحاالت خالل األيام القليلة القادمة، 

وأنشطة التصنيع ذات الصلة تجارة التجزئة على جانب الطرق، مرحلة الثانية المبكرة، بما في ذلك آمن إلى أنشطة ال

 الوالية حيثما أمكن.توجيهات مع  سياساتهامواءمة تخطط مقاطعة أالميدا إلى وبالنسبة لألعمال المؤهلة، والمخازن. 

 

على خطط إعادة التشغيل التي تتضمن ، بتشغيلها، بغض النظر عن وقت السماح أعمال ومشروعويجب أن تعمل كل مؤسسة 

 على الحد من انتشار فيروس كورونا وبروتوكوالت التعقيم. موظفيهاالتباعد االجتماعي، وتدريب مراعاة قواعد 

 

نشرت المدينة موارد التخطيط على الموقع اإللكتروني:  فقد ،المدروسةواستعداًدا لسيناريوهات التشغيل 

resources-opening-https://www.oaklandca.gov/resources/re، المذكورة الموارديوجد ضمن و 

لذلك وإنشاء بيئة آمنة ونظيفة للعاملين والعمالء. ولمساعدة األعمال على تقليل المخاطر، والية كاليفورنيا الصناعية  إرشادات

والتعرف على المزيد على الموقع  ،قوائم التدقيق الخاصة بالصناعةومراجعة الوالية،  إرشادات االطالع علىرجى يُ 

  guidance/-https://covid19.ca.gov/industry اإللكتروني:

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://www.oaklandca.gov/news/2020/mayor-schaaf-vice-mayor-reid-announce-oakland-economic-recovery-advisory-council
https://813dcad3-2b07-4f3f-a25e-23c48c566922.filesusr.com/ugd/ee8930_dca644005baf48d981764eb3287dbd30.pdf
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/


 

 كطيتخط في أثناءالالزمة لمساعدتك والموارد أعمالك  علىفيروس كورونا ولمساعدة المدينة على قياس تأثيرات جائحة 

تم إعداد االستبيان باللغة . استبياننا الموجز الخاص بإعادة تشغيل األعمال والتعافى إلعادة التشغيل والتعافي، يرجى مراجعة

 سيتم قريًبا إضافة نسخة مترجمة.اإلنجليزية و

 

 :مراسلة البريد اإللكترونيمقاطعة أالميدا إلعادة التشغيل ريد فهم إرشادات ويرجى من مؤسسات األعمال التي ت

covidrecovery@acgov.org. 

 

 

 منح األسبوع

 

 دوالر 910111تصل قيمتها إلى منح  المشروعات الصغيرةمؤسسة دعم المبادرات المحلية لتعافي صندوق فيرايزون/ يقدم

والمؤسسات األخرى والنساء  غير البيضرواد األعمال لألعمال التي يمتلكها ، خاصة المشروعات الصغيرةلمساعدة أمريكي 

 وتهدف ،بتعرضها للحرمانالتي طالما اشتهرت المال الكافي في المجتمعات إمكانية الوصول إلى رأس التي ال تتاح لديها 

مصدر تمويل أكثر استدامة. لها يتاح أنشطتها المعتادة أو حتى حتى يمكن للمؤسسات استئناف الثغرات المالية  إلى سدالمنح 

 .مايو/ أيار 51في  الترشيحاتجولة  وتم تدشين

 

للمتخصصين المرخصين الذين ز اليفز ينجيالتي تقدمها مؤسسة بيوتي تش الشخصيةالعناية  يمنحة تعافي متخصص كما تتاح

دوالر  90111واحدة بقيمة  التي تقدم مرةمنح الوتتاح ، طوال فترة جائحة فيروس كوروناال يمكنهم االحتفاظ بدخل ثابت 

وال يمكن تقديم الطلب الذي لتوفير دعم مالي مؤقت لمقدمي الطلبات المؤهلين الذين يعانون من صعوبات مالية. أمريكي 

 باب مفتوح اآلنال بأن علًماأو جهاز لوحي.  الكمبيوترلذلك يرجى استخدام و، هواتف المحمولةيتكون من قسمين باستخدام ال

 .تلقي الطلباتل

 

 

 المجانية اتالتوسع في االختبار

 مجتمعي موقع اختبارالمجتمع، بجهود اإلغاثة مؤسسة مركز روتس كوميونيتي الصحي وباالشتراك مع  ،مدينة أوكالندتدير 

في المؤقتة المواقع وأحد أوائل ترعاه مدينة أوكالند  اختباراتثاني موقع  ويعد هذا الموقعفي شرق أوكالند. فيروس كورونا ل

، ثنينإلافي أيام  مجاًناإنترناشيونال بوليفارد،  1199 الكائن في مقر مركز روتس،في  اتاالختبارجرى تُ ومنطقة الخليج. 

 بغض النظر عن حالة التأمين أو الهجرة. مجاًنا اتتاح االختبارتو. مساءً  4وحتى  باًحاص 91واألربعاء، والجمعة من الساعة 

 

اختبار.  التوجع إلجراءرجى يُ ف نا،بشأن إصابتك بفيروس كوروخارج المنزل أو تقلق  موظفيكأو أحد أنت وإن كنت تعمل 

 على توفير مواقع إضافية في شرق أوكالند خالل األسابيع القادمة.مقاطعة أالميدا  بالتعاون معوتعمل المدينة 

 

من خالل زيارة الموقع اإللكتروني  اتاألعمال والمقيمين بمدينة أوكالند التعرف على المزيد عن االختبار ألصحابويمكن 

www.oaklandca.gov/testing  199 برقمأو االتصال. 

 

 

 أوكالند ب إطعام الفقراء والمحتاجينللمساعدة في لمطاعم لفرصة 

ونبحث عن  ،مدينة أوكالندب للفقراء والمحتاجينتوفير وجبات ل وغيره من المؤسساترلد سنترال كيتشن وتشترك المدينة مع و

 في أقرب وقت ربما اعتباًرا من األسبوع القادم.وجبة يومًيا  111المطاعم التي يمكنها أن توفر ما يصل إلى 

 

https://oaklandca.formstack.com/forms/business_reopening_recovery_survey
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_reopening_recovery_survey
mailto:covidrecovery@acgov.org
mailto:covidrecovery@acgov.org
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/verizon-small-business-recovery-fund/
https://confirmsubscription.com/h/r/6FF3E206B37FBDE42540EF23F30FEDED
https://beautychangeslives.org/cnd-creative-nail-design-covid-19-relief-grant/
http://www.oaklandca.gov/testing
http://www.oaklandca.gov/testing


مليون وجبة في أوكالند حتى نهاية يوليو/  9مطعم لتوفير  911 ما يزيد علىمشاركة في  رلد سنترال كيتشنوو ويكمن هدف

تقدم المطاعم وجبات ، وهو أحد البرامج الجديدة بالوالية، أن جريت بليتس ديلفرد رنامجسيتطلب ب، وعالوة على ذلكتموز. 

إطعام آخر تابع للوالية أو رنامج ببالفعل في  امشتركً إن كنت أنك لن تكون مؤهالً لهذا البرنامج الجديد ويرجى العلم، . للمسنين

 . للحكومة الفيدرالية

 

 :أو كليهماعموم الناس  للمسنين أواألطعمة  معايير يتوفر بهاأن المطاعم المشاركة  على سيتعين

 :المسنينوجبات  (9

  اجرامً  94 <) غازيةيجب أن تحتوي وجبة اإلفطار على نسبة منخفضة من الصوديوم، وال تتضمن مشروبات 

 .(%911فاكهة بنسبة ، عصير اتأوقي 8/ 

 نسبة منخفضة من وتحتوي الوجبة على بكل طبق، قطعة من الفاكهة أو الخضراوات الطازجة غذاء والعشاء: ال

 (.%911، عصير فاكهة بنسبة اتأوقي 8/  اجرامً  94 <الصوديوم، وال تتضمن مشروبات غازية )

من  اتأوقي 4من الطعام، يتكون من أوقية  91-94اء/العشاء د: يجب أن تحتوي الوجبات في الغعموم الناسوجبات  (9

والمكسرات الفول السوداني، من الخضراوات، ويخلو من  اتأوقي 1من النشويات/الحبوب، و اتأوقي 1البروتين، و

  المحار.و

 

والمنتجات/اللحوم المحلية )إن أمكن(، وتلبية ومعايير التغذية،  ةالمذكور الكميةللمطاعم التي تستطيع توفير األولوية  ستكون

على صحة وسالمة العاملين، وتلبية  والحفاظاألولوية للوظائف المحلية، واالحتفاظ بالعمالة،  وتعطيالثقافية،  االحتياجات

 والترقية.التوظيف، ، واألجور، والعملمعايير العدالة واإلنصاف في ممارسات 

 

بقيمة  لمطاعممقابل الوجبات ل د األغذيةمورّ  ويدفع ،الوجباتتسليم مهمة  –المطاعم وليس  –الوجبات  ةبرنامج خدم ولىسيت

 بالجملة.الشراء 

 

ويرجى كذلك إرسال  .نموذج االستبيان الموجزملء  يرجىفهذه المعايير، مهتًما بالمشاركة ويستطيع تلبية  كوإن كان مطعم

وسيتواصل . kwilliams@oaklandca.govاألطعمة إلى العنوان البريدي  نسخة ممسوحة إلكترونًيا أو صورة من قائمة

 .تي تتوفر فيها هذه المعاييرالمع المطاعم الوجبات  ةخدمطاقم برنامج 

 

 

 المتواصلدعم األعمال 

على قائمة بالموارد الحديثة، بما في ذلك معلومات بشأن استحقاقات العمال ومصادر التمويل العامة والخاصة  االطالعيمكن 

 مؤسساتوخدمات الدعم لمؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين في: الصفحة اإللكترونية لموارد 

. ويتم تحديث هذا الموقع بانتظام عند توفر معلومات جديدة، ولذلك ُيرجى أوكالنداألعمال والعمال الخاصة بمجلس مدينة 

 زيارة هذه الصفحة من حين آلخر. ونهيب بكم أن تقوموا بما يلي:  

 مصدر يعتبر الذي ،األعمال مؤسسات على( 91-كوفيد) المستجد كورونا فيروس تأثير عاستطال في المشاركة 

  فردية مساعدة لطلب المدينة لمجلس المعلومات

 والقروض الِمنح بشأن المعلومات أحدث على لالطالع والعمال األعمال مؤسسات لموارد اإللكترونية الصفحة زيارة 

 المتوفرة الدعم وخدمات

 

 

https://wck.org/chefsforamerica
https://covid19.ca.gov/restaurants-deliver-home-meals-for-seniors/
https://covid19.ca.gov/restaurants-deliver-home-meals-for-seniors/
https://oaklandca.formstack.com/forms/food_service_restaurant_survey
mailto:kwilliams@oaklandca.gov
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://oaklandca.formstack.com/forms/covid19_business_impact_data_survey
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources

