
 9292مايو /أيار 92تحديث بشأن موارد األعمال،  –ون االقتصادية وتنمية القوى العاملة ؤإدارة الش
ون االقتصادية وتنمية القوى العاملة بمدينة أوكالند على فترات دورية تحديثات مهمة إلى مؤسسات ؤسترسل إدارة الش

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

صفحتنا ت بشأن سائر برامج الدعم المتوفرة، فيُرجى زيارة ولمزيد من المعلوما. فتلقي الضوء على الموارد المتاحة

 .موارد األعمال والعمال: اإللكترونية

 

 

 والتعافيشارك في استبيان إعادة التشغيل 

على أعمالك والمصادر التي ( 91-كوفيد)اآلثار التي خلّفها فيروس كورونا ال تتردد في مساعدة المدينة في التعرف على 

استبيان إعادة : ستحتاجها لمساعدتك على إعادة التشغيل والتعافي، وذلك عن طريق المشاركة في استبياننا الموجز بعنوان

 .التشغيل والتعافي

 

 

 ةـوارع المرنـمبادرة الش

الصحية الحالية والمستقبلية القرارات تنص عليها التباعد االجتماعي التي  بإجراءات االلتزام األعمال على نعمل على مساعدة

على األرصفة لتعديات با السماحإجراءات  لتسهيل «ةـوارع المرنـالش»مبادرة إدارات المدينة نت ولذلك دشّ ؛ للمقاطعة

التجزئة، متاجر تيسير على المن خالل على أسس عادلة االقتصاد من ذلك في رغبتنا في إنعاش ويكمن الهدف  ،والطرق

 .والشوارع ،السياراتوحارات إيقاف  ،أكبر من األرصفةمساحات ومؤسسات األعمال األخرى الستخدام  ،والمطاعم

 

ورؤيتكم  ،اهتماماتكمإحاطتنا علًما بمن خالل يلبي احتياجات مؤسسات األعمال ونلتمس مساعدتكم في إعداد برنامج 

االستبيان باللغة  ويتوفر .إعداد البرنامجلمساعدة في ل االستبيان اإللكتروني الموجز المشاركة فيرجى يُ  ؛ ولذلكواحتياجاتكم

 .عند استالم النسخة المترجمة وسنضيف لغات أخرىاإلنجليزية، 

 

https://www.oaklandca.gov/resources/business-: ويمكنكم التعرف على المزيد على الموقع اإللكتروني

initiative-sidewalks-and-streets-of-use 

 

 

 منح األسبوع

دوالر أمريكي لمساعدة  000,666بتوزيع مبلغ  أوكالند إلغاثة العاملين بقطاع الفنون/صندوق شرقي الخليجسيقوم 

يشكلون المجتمعات الفنانين، والفنانين المعلمين، وحاملي التراث الثقافي، والعاملين بقطاع الفنون غير الهادفة للربح الذين 

دوالر أمريكي من هذا المبلغ  066,666الثقافية على تعددها وتباينها بمقاطعة أالميدا ومقاطعة كونترا كوستا، مع تخصيص 

دوالر أمريكي بأي شكل يمكنه تخفيف الضائقة المالية،  0,666ويمكن استخدام المنح التي تصل إلى . لمدينة أوكالند وحدها

ولوية لالحتياجات المالية لشأشخاص األكثر تعرًضا للضائقة المالية، ومنهم السود، والسكان األصليين، وسيعطي الصندوق األ

والالتينيين، والمهاجرين الذين ُوولدوا خارج الواليات المتحدة، والمتحولين جنسيًا، وذوي االحتياجات الخاصة؛ إذ كان ألزمة 

الساعة  تنتهي الطلباتتقديم فترة  علًما بأنى مجتمع الفنون والثقافة؛ فيروس كورونا تأثير كبير على هذه الشرائح وعل

 .يونيو/حزيران 5يوم  الخامسة مساءً 

 

 «بيل دوت كوم»و، «وداديج»و، (Yelp) «يلب»و، «إنتويت كويك بوكس» كٍل من مع «فاند مي وج»مؤسسة  تتعاون

على  أمريكي دوالر 066تبرعات ال تقل عن إذا تمكنوا من جمع  أمريكي دوالر 066مبلغ بالصغيرة  مساعدة المشروعاتل

: من خالل هذا الرابط المزيدمعرفة  مويمكنك. و فاند ميموقع ج

https://www.gofundme.com/f/smallbusinessrelieffund 

 

التي الصغيرة  للمشروعات امنحً  ليقدمفيروس كورونا من ة ـاإلغاثج ـبرناملشأمريكيين من أصل إفريقي  غرفة أوكالندأنشأت 

علًما بأن الغرفة قد فتحت الباب  بشدة من الجائحة؛تضررت و يوجد مقرها بمدينة أوكالند ويملكها أصحاب البشرة السمراء
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المزيد والتقديم على الموقع  معرفة ميمكنكو. يونيو/حزيران 92بحلول السبت الموافق التقديم نتهي يسو ؛تقديم الطلباتل

 fund/-https://oaacc.org/resiliency: اإللكتروني

 

تصل عاجلة  امنحً  ،«فيرايزون»جمع التبرعات والتوعية، بالتعاون مع شركة الرقمية التي تختص ب «هالو أليس»منصة تقدم 

شروط الحصول تعديل وقامت المنصة مؤخًرا ب ،للشركات المتضررة من جائحة فيروس كورونا أمريكي دوالر 96,666إلى 

: المزيد على الموقع اإللكترونيكم معرفة ويمكن. يوليو/تموز 61في  ستنتهي فترة تقديم الطلبات علًما بأنعلى المنحة؛ 

https://businessforall.helloalice.com/ 

 

بجميع أنحاء الواليات المتحدة الالتي لرائدات األعمال  أمريكي دوالر 0,666بقيمة  امنحً  «فاند ريد باك باك»يقدم صندوق 

 كمويمكن. يونيو/ حزيران 8إلى  6الفترة من ستفتح في تقديم الطلبات  علًما بأن المرحلة الثانية من؛ الجائحةمن تضررن 

: موقعهم اإللكترونيالبريد اإللكتروني على ب همإشعاراتلتلقي تسجيل ال

https://globalgiving.typeform.com/to/gKNfQw 

 

 

 األعمالالتخطيط إلعادة تشغيل 

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

 

على مراحل، فقد نشرت المدينة موارد للتخطيط، ومنها اإلرشادات الفيدرالية،  واستعداًدا لالستمرار في إعادة التشغيل

https://www.oaklandca.gov/resources/re-: وإرشادات الوالية، وإرشادات المقاطعة على الرابط التالي

resources-opening 

 

ويجب  .خمسة مؤشرات رئيسية الذي أحرزناه علىالتقدم على  هو االستمرار في الحفاظإلعادة التشغيل ومن العوامل المهمة 

 91لمقاطعة أالميدا الصادر في  القرار الصحيويستلزم . كمامة طريق تغطية وجهك أو ارتداءعن عليك القيام بدورك 

 االختالط وعندالضرورية األعمال ب في أثناء القيام وجوههمالمواطنين والعاملين يغطي سائر أن  0606أبريل، /نيسان

من باستمرار التباعد االجتماعي وغسل اليدين تغطية الوجه مع مراعاة إجراءات قلل توقد . المنزلبأشخاص آخرين خارج 

تغطية ملصقات من وضع ويرجى التأكد . أعراضهتظهر عليهم بالمرض ولكن لم مصابين األشخاص ال منمخاطر العدوى 

https://covid-: على الموقع اإللكتروني لغاتعدة الملصق بويتوفر . الضروريةلمؤسسات األعمال الوجه 

faqs.page-covering-19.acgov.org/face 

 

، هء، أو إلغاتعليقهتعديله، أو  تقرر المقاطعةحتى ساريًا  مايو/أيار 91بتاريخ  القرار الذي أصدرته مقاطعة أالميدا ولم يزل

 .عند إرسال هذه النسخة للترجمةمايو /أيار 01الخميس الموافق يوم حتى علًما بأنه لم يصدر أي تعديل لهذا القرار 

 

 جائحة فيروس كورونامن لمساعدة العاملين بمدينة أوكالند المتضررين العاملة  للقوىثالث منح تلقى تالمدينة 

بوالية كاليفورنيا العاملة  القوىتنمية  إدارةفي ثالث منح منفصلة من  أمريكي دوالر 9,001,666مدينة أوكالند مبلغ تلقت 

 .من فيروس كوروناالمتضررين  أصحاب األجور المنخفضةو من أعمالهم العمال الذين تم تسريحهملدعم 

 

القوى إدارة تنمية ، وتديره وخلق فرص العمل لتطوير القوى العاملة الفيدراليقانون ال بموجبويتم تمويل المنح الثالث هذا، 

أن التمويل هذا من خالل  أوكالندالقوى العاملة بيتوقع مجلس تنمية و. كاليفورنياب العاملة والعمالة القوىتنمية  وهيئةالعاملة 

قراءة البيان  رجىالمنح الثالث، يُ الخاصة بتفاصيل معرفة الول. مهني دعم وتطويرخدمات  عامالً  006 ما يزيد علىيتلقى 

 .اإلعالمي

https://oaacc.org/resiliency-fund/
https://businessforall.helloalice.com/
https://globalgiving.typeform.com/to/gKNfQw
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://813dcad3-2b07-4f3f-a25e-23c48c566922.filesusr.com/ugd/ee8930_dca644005baf48d981764eb3287dbd30.pdf
https://covid-19.acgov.org/face-covering-faqs.page
https://covid-19.acgov.org/face-covering-faqs.page
https://covid-19.acgov.org/face-covering-faqs.page
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
https://www.oaklandca.gov/news/2020/city-awarded-three-workforce-grants-to-help-oakland-workers-impacted-by-covid-19-pandemic
https://www.oaklandca.gov/news/2020/city-awarded-three-workforce-grants-to-help-oakland-workers-impacted-by-covid-19-pandemic
https://www.oaklandca.gov/news/2020/city-awarded-three-workforce-grants-to-help-oakland-workers-impacted-by-covid-19-pandemic
https://www.oaklandca.gov/news/2020/city-awarded-three-workforce-grants-to-help-oakland-workers-impacted-by-covid-19-pandemic


خدمات ز ـاالتصال بأحد مراكلعمالة المتضررة ل فينبغيأو خدمات الدعم،  المهني من موارد التدريب أيٍ ولالطالع على 

 :ا الثالثـبكاليفورنيالوظائف 

 

 للتنمية المجتمعية الو فاميلي

 اإلنجليزيةوالبورمية، والصينية، واإلسبانية، : اللغات

 (096) 000-1106: البطالةطلبات ساعدة م

 (096) 016-0011: الراشدينخدمات 

 (096) 000-1106: الخدمات األخرى

https://lfcd.org/ 

 

 مجلس أوكالند للصناعات الخاصة

 اإلسبانيةواإلنجليزية : اللغات

 (096) 196-6110: البطالةطلبات مساعدة 

  (096) 101-0170: رقم الهاتف المخصص للخدمات اإلضافية

info@oaklandpic.org 

www.oaklandpic.org/ 

 

 مجلس االتحاد

 لغة المامواإلسبانية، واإلنجليزية، : اللغات

 0حتى  ساءً م 9حتى الظهيرة ومن الساعة  باًحاص 1إلى الجمعة، من الساعة اإلثنين ، من (096) 000-0969 اتصل برقم

 ساءً م

careercenter@unitycouncil.org 

https://unitycouncil.org/ 

 

 

 للترحيب بعودة الركاب خطوة 65النقل السريع بمنطقة الخليج تنشر خطة من هيئة 

حركة وعودة المنطقة في إعادة التشغيل  مع شروعخدمات النقل لتصور  وضع عادةإلالنقل السريع بمنطقة الخليج تجتهد هيئة 

تسعى و. التباعد االجتماعيوتراعي اجراءات آمنة قدر اإلمكان ها نأتطمئنهم بأن الجمهور يتطلع أن  وتدرك الهيئة. الركاب

ومحاولة تغيير تتراوح من النظافة  –خطوة  90 ذلك وضعتل؛ وفي النقل العامللترحيب بعودة الركاب واستعادة الثقة الهيئة 

 :المزيد على الموقع اإللكتروني معرفة كمويمكن. الدفع دون تالمسإلى لمقاعد أماكن ا

https://www.bart.gov/news/articles/2020/news20200526 

 

 

 الدعم المتواصل لمؤسسات األعمال
على قائمة بالموارد الحديثة، بما في ذلك معلومات بشأن استحقاقات العمال ومصادر التمويل العامة والخاصة وخدمات  االطالعيمكنكم 

الصفحة اإللكترونية لموارد مؤسسات األعمال  عهدين المستقلين من خاللالدعم لمؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمت

ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر معلومات جديدة، ولذلك يُرجى زيارة هذه . الخاصة بمجلس مدينة أوكالند والعمال

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

 مصدر المعلومات لمجلس  يعد، الذي على مؤسسات األعمال( 91-كوفيد)تأثير فيروس كورونا المستجد  استبيان المشاركة في

  المدينة لطلب مساعدة فردية

  لالطالع على أحدث المعلومات بشأن الِمنح والقروض وخدمات  فحة اإللكترونية لموارد مؤسسات األعمال والعمالالصزيارة

 الدعم المتوفرة
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