تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  21مايو /أيار 2021
قرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة ( )EWDDبمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى
من ال ُم ّ
مؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم .التي ستتضمن فحسب إلى
الموارد المتاحة .للمعلومات عن جميع برامج الدعم المتاحة ،يرجى زيارة صفحة موارد مؤسسات األعمال والعمالة
اإللكترونية.
ال تزل الفحوصات مهمة حتى بعد إتاحة اللقاحات .إن كنت تعاني من أية أعراض أو خالطت أحد األشخاص المؤكد إصابتهم
بفيروس كورونا (كوفيد ،)19-يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمقاطعة أالميدا للتعرف على مواقع االختبار بالمجتمع.
ال تزال مقاطعة أالميدا في المستوى البرتقالي في إطار عمل االقتصاد اآلمن بالوالية ،وستظل المقاطعة في ذات المستوى إلى
أن ينخفض عدد الحاالت المعدَّلة إحصائيًا في اليوم الحد الالزم لالنتقال إلى المستوى التالي.
لمساعدتنا في التقدم ،يرجى االستمرار في اتباع األسس الخمسة للبقاء بأمان:
• ارتد القناع،
• اغسل يديك،
• حافظ على مسافة التباعد،
• انتظر قبل أن ترى أحباءك،
• عندما يحين دورك ،توجه للتلقيح.

توفر الوالية توجيهات بشأن ارتداء الكمامات
حتى  15يونيو /حزيران ،عندما خططت الوالية إلعادة افتتاح االقتصاد ،ال تزال توجيهات ارتداء الكمامات سارية:
• لم يعد ارتداء الكمامات مطلوبًا في األماكن الخارجية فيما عدا في أثناء الفعاليات المزدحمة ،ولألفراد غير المحصنين،
عندما ال يمكن المحافظة على التباعد االجتماعي.
• في البيئات الداخلية خارج منزل المرء ،بما في ذلك وسائل النقل العام والمدارس ،ال يزال ارتداء الكمامات مطلوبًا
بغض النظر عن حالة التلقيح.
بتاريخ  15يونيو /حزيران ،خططت الوالية لتنفيذ توجيهات مراكز مكافحة األمراض بشأن ارتداء الكمامات للسماح لمواطني
كاليفورنيا المحصنين بالكامل من االنتقال دون ارتداء كمامة في أغلب األماكن الخارجية.

الموعد النهائي لمنح إعادة تشغيل المطاعم يوم اإلثنين
تقبل طلبات منحة إعادة تشغيل المطاعم حتى يوم اإلثنين الموافق  24مايو /أيار في تمام الساعة  5مساء (توقيت المحيط
الهادي) .يوفر البرنامج مبلغ  28,6مليار دوالر أمريكي في صورة منح لخدمات األطعمة المستقلة أو مؤسسات المشروبات –
بما في ذلك ،المطاعم ،وشاحنات األطعمة ،والمخابز ،وموردي األطعمة ،ومصانع الجعة ،والحانات ،وغرف التذوق – التي
(اعتبارا من  13مارس /آذار )2020 ،والتي لم تطرح أسهمها للتداول العام.
تضم  20موقعًا أو أقل
ً
وفي حين يجب تقديم الطلبات باللغة اإلنجليزية أو اإلسبانية ،وفرت إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية معلومات
بأكثر من  30لغة مختلفة لمساعدتك على فهم اشتراطات األهلية ،وملء الطلبات واإلجابة عن األسئلة الشائعة.

يعرض العديد من الشركاء المحليين جلسات دولية لمؤسسات األعمال في أوكالند .تعرف على قائمة للندوات اإللكترونية القادمة
على الموقع اإللكترونيhttps://www.oaklandca.gov/resources/restaurant-revitalization-fund-:
grant#helpful-webinars
يمكنك كذلك االتصال بخط المساعدة لمركز اتصاالت إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية ،الذي يعمل من الساعة 5
صبا ًحا وحتى  5مسا ًء ،توقيت المحيط الهادي ،على الرقم  .)844( 279-8898تتاح المساعدة بعدة لغات.
فهم خيارات الطاقة لديك
توفر مؤسسة الطاقة بمنطقة شرق الخليج ( )EBCEطاقة متجددة بنسبة  %100لمؤسسات األعمال وكذلك المنازل .لمساعدة
مؤسسات األعمال على فهم هيكل أسعار الكهرباء االفتراضي الجديد ،تستضيف مؤسسة الطاقة بمنطقة شرق الخليج ثالث
ندوات إلكترونية بشأن األسعار الخاصة بمؤسسات األعمال يوم  24مايو /أيار ،و 25مايو /أيار و 26مايو /أيار .يمكنكم
التعرف على المزيد على الموقع اإللكتروني:
https://ebce.org/news-and-events/

صندوق كاليفورنيا للتعافي
يعد صندوق كاليفورنيا للتعافي بمثابة برنامج قروض يعني بدعم مؤسسات األعمال الصغيرة بوالية كاليفورنيا – خاصة تلك
الكائنة في المناطق المحرومة والتي تتسم تاريخيًا بقطاع مصرفي ضعيف في الوالية .تكون مؤسسات األعمال التي تضم 50
موظفًا أو أقل يعملون لدوام كامل ويقل إجمالي عائداتها عن  2,5مليون دوالر أمريكي في  2019مؤهلة للتقديم .وتتسم
القروض بالمرونة والشفافية وصممت لمساعدة مؤسسات األعمال للوصول إلى رأس المال والخدمات االستشارية التي تحتاج
إليها الجتياز هذه األوقات االقتصادية العصيبة.
•
•
•

اشتراطات األهلية
األسئلة الشائعة
شروط القروض

قم بتعبئة طلب معد مسبقًا وسيتم التوفيق بينه وبين جهة مقرضة محلية مشاركة ستتعاون معك في طلب القرض الكامل وفي
حالة الموافقة ،سيتم سداد القرض عبر هذه الجهة المقرضة المحلية والتي ستستمر في التعامل معها طوال مدة القرض.

مصادر إلعادة االفتتاح
تفضل بزيارة موقع ويب موارد تخطيط المدينة إلعادة فتح أنشطة األعمال للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد لدعم
إعادة الفتح ،بما في ذلك:
• التوجيهات الصناعية من والية كاليفورنيا
• احجز موعدًا للتلقيح (للمقيمين بمقاطعة أالميدا)
• المعلومات الخاصة بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميدا
• توجيهات الفحص على نطاق المقاطعة فيما يخص بيئة العمل بعدة لغات
• توجيهات التقييم الذاتي للعاملين بعدة لغات
• الملصقات الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة للسماح بالدخول والخاصة بإدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميدا
• الفتات دليل إعادة االفتتاح بواسطة غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية ،باالشتراك مع أوكالنديش
" "Oaklandishوالمجلس االستشاري للتعافي االقتصادي ،بأربع لغات.
• مواقع االختبار المجتمعية بمقاطعة أالميدا
• المنصة المشتركة بالوالية لإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد)19-

•

يرجى مراجعة استبياننا الموجز الخاص بتعافي مؤسسات األعمال

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؛ .ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر معلومات جديدة ،ولذلك يُرجى زيارة هذه الصفحة من حين
آلخر.
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)19-
األربعاء 10:30 ،صبا ًحا
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
دون مقابل
منح تمويل إعادة تشغيل المطاعم – نبذة عن البرنامج
اإلثنين 24 ،مايو /أيار ،الظهر –  1م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
ندوة مؤسسة الطاقة بمنطقة شرق الخليج بشأن األسعار الخاصة بمؤسسات األعمال
اإلثنين24 ،مايو /أيار 2 ،م
مؤسسة الطاقة بمنطقة شرق الخليج
مجانًا
ندوة مؤسسة الطاقة بمنطقة شرق الخليج بشأن األسعار الخاصة بمؤسسات األعمال
الثالثاء 25 ،مايو /أيار ،الظهر
مؤسسة الطاقة بمنطقة شرق الخليج
مجانًا
Cultivando clientes y consiguendo otros nuevos durante COVID-19
Martes, 25 de Mayo, 2 – 3 p.m.
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
اإليجار التجاري وتعليق اإلخالء
الثالثاء 25 ،مايو /أيار 3 ،م
لجنة المحامين غير الربحية للحقوق المدنية في منطقة خليج سان فرانسيسكو
مجانًا
فيروس كورونا (كوفيد :)19-التخطيط الذهني لمؤسسات األعمال الصغيرة

الثالثاء 25 ،مايو /أيار 5 – 3 ،مساء
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
تمويل مؤسسة أعمالك :تجهيز رأس المال – إعداد الوثائق
األربعاء 26 ،مايو /أيار 11 – 10 ،ص
حلول العمل
مجانًا
تحديثات قروض اإلغاثة من الكوارث وحاالت القوة القاهرة
األربعاء 26 ،مايو /أيار  10:30ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
ندوة مؤسسة الطاقة بمنطقة شرق الخليج بشأن األسعار الخاصة بمؤسسات األعمال
األربعاء 26 ،مايو /أيار ،الظهر
مؤسسة الطاقة بمنطقة شرق الخليج
مجانًا
االحتفاظ بالعمالء وكسب المزيد في أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد)19-
األربعاء 26 ،مايو /أيار 3 – 2 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
منح تمويل إعادة تشغيل المطاعم – نبذة عن البرنامج
الخميس 27 ،مايو /أيار 11 – 10 ،ص
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
Descripción del Fondo para la Revitalización de los Restaurantes
Jueves, 27 de Mayo, 11 a.m. – Noon
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
توجيهات الموارد البشرية بمقاطعة أالميدا
الخميس 27 ،مايو /أيار 5 - 3 ،م.
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجانًا
العيادة القانونية االفتراضية
الخميس 27 ،مايو /أيار 6 – 4 ،م
لجنة المحامين غير الربحية للحقوق المدنية في منطقة خليج سان فرانسيسكو
مجانًا
تجهيز رأس المال :االستعداد للموافقة
األربعاء 2 ،يونيو /حزيران 11 – 10 ،ص

حلول العمل
مجانًا
فيروس كورونا (كوفيد :)19-االستفادة من الفعاليات االفتراضية لتطوير عالمتك التجارية
الخميس 10 ،يونيو /حزيران 3 – 1 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
العيادة القانونية االفتراضية
الخميس 10 ،يونيو /حزيران 6 – 4 ،م
لجنة المحامين غير الربحية للحقوق المدنية في منطقة خليج سان فرانسيسكو
مجانًا

