
 2222مايو /أيار 22تحديث بشأن موارد األعمال،  –االقتصادية وتنمية القوى العاملة الشؤون إدارة 
مهمة إلى مؤسسات دورية االقتصادية وتنمية القوى العاملة بمدينة أوكالند تحديثات الشؤون ترسل إدارة من الُمقّرر أن 

المعلومات الواردة وفيما يتعلق ب والمنظمات الشريكة التي تدعمهم،األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين 
صفحتنا  ، فيُرجى زيارةالمتاحةمن المعلومات بشأن سائر برامج الدعم  ولمزيد  . لقي الضوء على الموارد المتاحةتُ إنها ف ،أدناه

 .موارد األعمال والعمال: اإللكترونية
 
 

 شارك في استبيان إعادة التشغيل والتعافي
على أعمالك والمصادر التي ( 91-كوفيد)اآلثار التي خلّفها فيروس كورونا ال تتردد في مساعدة المدينة في التعرف على 

ان إعادة استبي: ستحتاجها لمساعدتك على إعادة التشغيل والتعافي، وذلك عن طريق المشاركة في استبياننا الموجز بعنوان
 .العربية والصينية واإلسبانية والفيتناميةاللغات ويتوفر االستبيان باللغة اإلنجليزية، باإلضافة إلى  .التشغيل والتعافي

 
 

 التخطيط إلعادة تشغيل األعمال
بحيث ينبغي لسائر الشركات واألعمال، بغض النظر عن موعد رفع الحظر عنها، أن تعمل على وضع خطط إلعادة التشغيل 

 .تشمل إجراءات التباعد االجتماعي، وتدريب الموظفين على الحد من انتشار فيروس كورونا، وبروتوكوالت التطهير والتعقيم
 

واستعداًدا إلعادة التشغيل على مراحل، فقد نشرت المدينة موارد للتخطيط، ومنها اإلرشادات الفيدرالية، وإرشادات الوالية، 
 resources-opening-https://www.oaklandca.gov/resources/re: رابط التاليوإرشادات المقاطعة على ال

 
التي توفر نب الرصيف أو عند واجهة المتاجر جاالتي تمارس أنشطتها على وتتخذ المدينة الخطوات التالية لدعم األعمال 

 أو التوصيل إلى المنازل/لشراء المباشر وا خدمات
 
 تسريع طلبات الرصيف األبيض .9

األعمال بمدينة أوكالند خالل أزمة فيروس كورونا، فيمكن مقرات أنشطة لتيسير خدمات الشراء المباشر أو التوصيل من 
األبيض المؤقت عن طريق  ويمكنكم طلب الرصيف. ألصحاب األعمال أن يطلبوا إنشاء رصيف أبيض مؤقت أمام أعمالهم

 https://www.oaklandca.gov/services/oak311 :أو على اإلنترنت من خالل الرابط التالي 199االتصال برقم 
 
 استغالل األعمال لمناطق الواجهات .2

ولن األعمال مباشرة، مقر أنشطة الذي يقع أمام  من الحيز العام( نحو متر واحد)يُقصد بمنطقة الواجهة الثالثة أقدام األولى 
لفترة محدودة، تراخيص الستخدام حيز الواجهة ولن تفرض عقوبات على مخالفة ذلك، شريطة أن يتوفر في وتطلب المدينة، 

 :استخدامها ما يلي

  جراءات التباعد االجتماعيإأن يراعي 

 يتمكن المواطنون من السير والتحرك بحريتهم يحترم ممرات المشاة بحيث 

 خطًرا على السالمة لم يكن موجوًدا من قبلالممر ال يشكل أ 
 

تب ويُرجى التواصل مع مكاألعمال البدء في استغالل حيز الواجهة أمام أعمالهم اعتباًرا من اليوم، أنشطة ويمكن ألصحاب 
 (.095) 219-1919: تبحث عن إجابة عن أي استفسارات على الرقم التاليالتراخيص التابع إلدارة أوكالند للنقل إذا كنت 

 
 تسهيل إجراءات السماح باستغالل أرصفة المشاة والطرق .1

تحسبًا ألي تحديثات أخرى لقرار اإليواء في المكان بمقاطعة أالميدا، فإن إدارات المدينة تعمل على تسهيل إجراءات السماح 
على منافذ بيع التجزئة والمطاعم الستغالل مساحات أكبر من أرصفة المشاة  تيسيًرابالتعديات على أرصفة المشاة والطرق 

نة على تسهيل إجراءات السماح بالتوسعات بأرصفة المشاة، ومقاعد المقاهي، وغيرها من والطرق لدعم أعمالهم، وتعمل المدي
االستخدامات لمساعدة األعمال على مراعاة متطلبات التباعد االجتماعي على الوجه األمثل، وتتوقع المدينة تحديث اإلرشادات 

 .مايو/ذات الصلة بنهاية شهر أيّار
 

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://oaklandca.formstack.com/forms/business_reopening_recovery_survey
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_reopening_recovery_survey
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_reopening_recovery_survey
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://www.oaklandca.gov/services/oak311


 حية بمقاطعة أالميدا بعد تحديثهاون الصؤولة الشؤصدور قرارات مس

 البقاء في المنزل تحديث لقرار  مايو/أيّار 99الموافق اإلثنين الصحة العامة بمقاطعة أالميدا يوم مسؤولة الشؤون أصدرت 
وتهدف الخطوات المدروسة  ت الراهن، وفق شروط معينة؛األعمال بممارسة أنشطتها في الوقأنشطة يسمح لبعض والذي 

تجنب ارتفاع أعداد الحاالت الجديدة المصابة وفي الوقت ذاته األعمال أنشطة التي اتخذتها المقاطعة إلعادة تشغيل بعض 
 :ويرفع القرار الحظر عن األعمال التالية. ةبفيروس كورونا بسرعة ال يستوعبها نظام الرعاية الصحي

 أو التوصيل إلى المنازل واألعمال فقط/للشراء المباشر و يف أو عند واجهة المتاجربيع التجزئة بجانب الرص 

 ة األزمةخطة والية كاليفورنيا لمواجه األعمال الصناعية المسموح لها بالعمل بموجب 

 خطة والية كاليفورنيا لمواجهة األزمة المستودعات والخدمات اللوجستية المسموح لها بالعمل بموجب 
 

، خطة والية كاليفورنيا لمواجهة األزمة ، وفق متطلباتاألعمال التالية تطبيق خطط الحماية بأماكن العملأنشطة يجب على 
 :ووفق أي إرشادات محلية تصدرها مديرية الصحة العامة بمقاطعة أالميدا، بحيث تشمل هذه الخطط العناصر التالية

 للموظفين والعمالء خطط لبروتوكوالت التباعد االجتماعي 
 اميةاللغة الفيتن | اإلسبانية اللغة | المبسطة :اللغة الصينية | التقليدية :اللغة الصينية | اللغة العربية | اللغة اإلنجليزية

 ضوابط إدارية لتنظيم الموظفين واالستراحات والعمل عن بعد لمن يستطيعون العمل عن بعد 

  الكشف عن ارتفاع درجة الحرارة أو األعراض أو كليهما، )تدريب الموظفين على الحد من انتشار فيروس كورونا
 (وأساليب غسل اليدين، ومتطلبات تغطية الوجه

 عادي والعميقبروتوكوالت التطهير للتنظيف ال 

 الممارسات المثلى الخاصة بالقطاع الذي تتبعه األعمال 

 ن الحاالت المصابة بفيروس كورونااإلعالن ع 

 مراعاة هذه التدابير وتوثيقها 
 

واألعمال التي ما زالت تخضع للحظر، في الوقت الراهن نشرت مقاطعة أالميدا قائمة باألعمال التي يُسمح لها بمتابعة عملها 
county-http://www.acphd.org/media/577585/alameda-: ويمكنك االطالع عليها على الرابط التالي

english.pdf-c1-appendix-11-20-rorde-officer-health. 
 

رسالة بالبريد اإللكتروني إلى إرسال وينبغي لألعمال التي تحتاج إلى االستفسار عن إرشادات مقاطعة أالميدا إلعادة التشغيل 
covidrecovery@acgov.org. 

 
لعدد يصل إلى  ون الصحية بمقاطعة أالميدا بالسماح بالتجمعات شديدة التنظيم بالمركباتؤولة الشؤقرار ثان  من مس صدر
سيارة في المرة الواحدة، لمدة ال تزيد عن ثالث ساعات، بموجب شروط معينة، ومنها أنها تقتصر على المدعوين فقط،  255

وقد تشمل هذه . سيارات، وغيرها 95وضرورة تواجد أفراد أمن بالتجمعات التي يزيد عدد السيارات المشاركة فيها عن 
هدة األفالم السينمائية داخل السيارات، وكذلك إقامة حفالت التخرج، أو الشعائر الدينية، أو التجمعات على سبيل المثال مشا

 .الجنائز داخل السيارات
 

مايو على الرابط /أيّار 99وقد وفرت مقاطعة أالميدا ملخًصا مفيًدا لكال القرارين الصادرين بتاريخ 
summary-order-officer-health-county-http://www.acphd.org/media/577609/alameda-:التالي

english.pdf-12-20-and-11-20 
 
 

 منح األسبوع فرص
دوالر أمريكي  020,555مبلغ بتوزيع  أوكالند إلغاثة العاملين بقطاع الفنون/صندوق شرقي الخليجمن الُمقرر أن يتولى 

يشكلون  لمساعدة الفنانين، والفنانين المعلمين، وحاملي التراث الثقافي، والعاملين بقطاع الفنون غير الهادفة للربح الذين
دوالر أمريكي من  155,555المجتمعات الثقافية على تعددها وتباينها بمقاطعة أالميدا ومقاطعة كونترا كوستا، مع تخصيص 

دوالر أمريكي بأي شكل يمكنه تخفيف  2,555ويمكن استخدام المنح التي تصل إلى . هذا المبلغ لمدينة أوكالند وحدها
ألولوية لالحتياجات المالية لألشخاص األكثر تعرًضا للضائقة المالية، ومنهم السود، الضائقة المالية، وسيعطي الصندوق ا

http://www.acphd.org/media/577582/alameda-county-health-officer-order-20-11-english.pdf
https://covid19.ca.gov/roadmap/
https://covid19.ca.gov/roadmap/
https://covid19.ca.gov/roadmap/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
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/576278/health-officer-order-20-10-appendix-a-social-distancing-protocol-arabic.docx
http://www.acphd.org/media/576287/health-officer-order-20-10-appendix-a-social-distancing-protocol-chinese-t.docx
http://www.acphd.org/media/576287/health-officer-order-20-10-appendix-a-social-distancing-protocol-chinese-t.docx
http://www.acphd.org/media/576284/health-officer-order-20-10-appendix-a-social-distancing-protocol-chinese-s.docx
http://www.acphd.org/media/576284/health-officer-order-20-10-appendix-a-social-distancing-protocol-chinese-s.docx
http://www.acphd.org/media/576275/health-officer-order-20-10-appendix-a-social-distancing-protocol-spanish.docx
http://www.acphd.org/media/576948/health-officer-order-20-10-appendix-a-social-distancing-protocol-vietnamese.pdf
http://www.acphd.org/media/577585/alameda-county-health-officer-order-20-11-appendix-c1-english.pdf
http://www.acphd.org/media/577585/alameda-county-health-officer-order-20-11-appendix-c1-english.pdf
http://www.acphd.org/media/577585/alameda-county-health-officer-order-20-11-appendix-c1-english.pdf
mailto:covidrecovery@acgov.org
http://www.acphd.org/media/577617/alameda-county-health-officer-order-20-12-english.pdf
http://www.acphd.org/media/577609/alameda-county-health-officer-order-summary-20-11-and-20-12-english.pdf
http://www.acphd.org/media/577609/alameda-county-health-officer-order-summary-20-11-and-20-12-english.pdf
http://www.acphd.org/media/577609/alameda-county-health-officer-order-summary-20-11-and-20-12-english.pdf
https://www.cciarts.org/EastBayOaklandRelief.htm


والسكان األصليين، والالتينيين، والمهاجرين الذين ُولدوا خارج الواليات المتحدة، والمتحولين جنسيًا، وذوي االحتياجات 
 .لى مجتمع الفنون والثقافةكان ألزمة فيروس كورونا تأثير كبير على هذه الشرائح وعحيث الخاصة؛ 

 

مساعدات إلغاثة الراشدين غير  مشروع مساعدات اإلغاثة في حاالت الكوارث للمهاجرينتقدم والية كاليفورنيا من خالل 
كال أخرى من المساعدات، ومنها المساعدات بموجب قانون المساعدات واإلغاثة واألمن الموثقين الذين ال يستحقون أش

ويمكن للراشد . االقتصادي لمواجهة فيروس كورونا والمزايا المقدمة لغير العاملين بسبب الجائحة، وذلك بسبب حالة هجرتهم
ر أمريكي، وال يتجاوز حجم المساعدات المقدمة دوال 055غير الموثق المستحق لهذه المنحة أن يتلقى مساعدة مباشرة بقيمة 

، (390) 123-9599ويقتصر تلقي الطلبات على الهاتف من خالل االتصال برقم . دوالر أمريكي 9,555لألسرة الواحدة 
 .ي بالصبر حتى يتمكن من تسجيل طلبهعلًما بأنه يزيد ضغط االتصاالت على هذا الرقم، ولذلك يحتاج المتصل إلى التحلّ 

 
 

 تمديد قرار تعليق اإلخالء
لصالح مستأجري كل  من  تعليق اإلخالءبخصوص مايو قراًرا /أيّار 91ء الموافق أصدر مجلس مدينة أوكالند يوم الثالثا

موظف بصفة  955بها  أي التي ال يتجاوز عدد العمالة)ية، والمنظمات غير الربحية، والمشروعات الصغيرة الوحدات السكن
، إذ يسمح هذا القرار بتمديد قرار تعليق اإلخالء الذي أصدره مجلس المدينة في بادئ 2525أغسطس /آب 19حتى ( عامة

 .خالءمارس لحظر معظم حاالت اإل/آذار 22األمر يوم الجمعة الموافق 
 

 :تتوفر الموارد التالية لمستأجري الوحدات السكنية وأصحاب العقارات 
 تتوفر بهذا المركز استشارات عبر الهاتف والفيديو وكذلك : مركز المساعدة الذاتية للمحكمة العليا بمقاطعة أالميدا

 .ميزة التحدث مباشرة إلى أحد أفراد المركز
 أسئلة تفكر في هل . التسجيل هنا ويمكنك توفر استشارات قانونية شهرية مجانية،: لجنة المحامين للحقوق المدنية

للتواصل مع أحد مقدمي  امأل هذا النموذج معينة أو تحتاج إلى مساعدة لمراجعة عقود اإليجار أو التفاوض عليها؟
 .الخدمات المجانية

 تحيلك النقابة إلى أحد المحامين الستشارتهم: نقابة المحامين بمقاطعة أالميدا. 
 جانيبرنامج معلومات وإحاالت م: المكتبة االفتراضية للمحامين. 

 

 في هذا التحديث أن يرسلوها إلىعنها ينبغي لمستأجري الوحدات التجارية وأصحاب العقارات الذين لديهم أسئلة لم نجب 
BusDev@oaklandca.gov وسيتواصل معهم موظفو مجلس المدينة. 

 
 

 االقتصادياالجتماع األول للمجلس االستشاري للتعافي 
مايو، وترأس االجتماع كٌل من /أيّار 99الموافق اإلثنين اجتماعه األول يوم  المجلس االستشاري للتعافي االقتصاديعقد 

بالمبدأ التوجيهي الذي يقضي بأن العدالة هي النموذج واستئناًسا . ري ريدالسيدة ليبي شاف، عمدة المدينة، ونائبها السيد ال
االقتصادي األمثل، تولى المجلس االستشاري مهمة االضطالع بتحديد كل  من التوصيات قصيرة األجل لتسهيل إعادة تشغيل 

ستراتيجيات طويلة األجل الخاصة وتعافي القطاعات االقتصادية بمدينة أوكالند من جراء أزمة فيروس كورونا، وكذلك اال
 .بالتغيرات المنهجية التي تؤسس لبيئة اقتصادية أكثر إنصافًا في المستقبل

 
 :ويتلخص بعض ما جاء في االجتماع األول للمجلس فيما يلي 

  ألقى السيد مايكل بوش الكلمة الرئيسية لالجتماع، وناقش خاللها ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكلة اإليجارات
 .التجارية

  ُبل تقليل عدم المساواة في الثروات بين األجناس المختلفة استعرض السيد جيف بليزاريو والدكتورة دارسل الر س
 .عن طريق مساعدة الموظفين باألعمال التجارية

 نادى السيد مايكل مكافي بضرورة التفكير في إيجاد حلول جادة للصالح العام. 

  بضرورة دعم العاملين في قطاع الثقافة، وكل  من منظمي الحفالت والفعاليات طالب الكثير من أعضاء المجلس
 .الكبيرة، وكذلك الصناع والحرفيين

  أعرب أعضاء المجلس عن رغبتهم الجماعية في تجميع العمال وأصحاب األعمال، وأصحاب العقارات
 .والمستأجرين، لكي يقترحوا معًا حلوالً للمشكالت التي تواجههم

https://www.cceb.org/california-disaster-relief-assistance-for-immigrants-drai/
https://www.oaklandca.gov/resources/oaklands-moratorium-on-residential-and-commercial-evictions
http://www.alameda.courts.ca.gov/Pages.aspx/Self-Help-Center-and-Family-Law-Facilitator-s-Office-Hours-and-Locations
http://www.alameda.courts.ca.gov/Pages.aspx/Self-Help-Center-and-Family-Law-Facilitator-s-Office-Hours-and-Locations
https://www.lccr.com/get-help/overview/
https://www.lccr.com/get-help/overview/
https://www.tfaforms.com/4745282
https://www.tfaforms.com/4735897
https://www.acbanet.org/need-a-lawyer/
https://www.acbanet.org/need-a-lawyer/
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