
  0202نوفمبر/ تشرين ثاني  31إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  –تحديث موارد األعمال 

( بمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى EWDDمن الُمقّرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة )

ومات وفيما يتعلق بالمعل مؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم،

 يرجى زيارة ولمزيد من المعلومات بشأن جميع برامج الدعم المتاحة، الواردة أدناه، فإنها ُتلقي الضوء على الموارد المتاحة.

 .صفحتنا اإللكترونية لموارد األعمال والعمالة

 

 

 مقاطعة أالميدا توقف أية عمليات فتح أخرى وتتيح إرشادات بشأن العطالت 

خًذا أ خطط فتح أنشطة إضافيةنوفمبر/ تشرين ثاني، أشارت مقاطعة أالميدا إلى أنها أوقفت مؤقًتا  21في يوم الخميس الموافق 

( في مقاطعة أالميدا وزيادة الحاالت في 21-ت اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيدفي االعتبار الزيادات األخيرة في معدل حاال

وقد أشار بيان المقاطعة أيًضا أنها تتوقع االنتقال إلى مرحلة أكثر تقييًدا في القريب  منطقة الخليج وعبر أنحاء الوالية. 

  حيث سيساعد اإلجراء المبكر في تسطيح منحنى اإلصابة.  العاجل؛

 

التوصيات بشأن مقاطعات أخرى في منطقة الخليج إلصدار  1اجتمع مسؤول الصحة في مقاطعة أالميدا مع مسؤولين من وقد 

هْت التوصيات ا .العطالت والسفريات األكثر أماًنا لمشتركة للجمهور إلى أنهم إذا عقدوا تجمعات شخصية بأن تكون هذه حيث نوَّ

عالوة على ذلك، فإنه ال يوصى بإجراء السفر  التجمعات صغيرة وقصيرة زمنًيا وفي مكان واحد وأن تعقد في الهواء الطلق. 

إصابتك وانتشار  فالسفر خارج منطقة الخليج سيزيد من فرصة غير الضروري، بما في ذلك السفر لقضاء العطالت. 

وبالنسبة لمن يسافرون، هناك نصائح للمساعدة في تجنب اإلصابة بفيروس كورونا  الفيروس إلى اآلخرين بعد عودتك. 

يوًما  21وإذا سافرت خارج منطقة الخليج، نوصي بشدة بالخضوع للعزل الذاتي لمدة  ( أو نشره لرفقاء السفر. 21-)كوفيد

يمكنك االطالع على  (. 21-ي أثناء السفر قد عرضتك لخطر اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيدبعد عودتك إذا كانت أنشطتك ف

 d1919.acgov.org/covi-https://covid- التوصيات المفصلة من الرابط التالي:

 2020.11.09.pdf-recommendations-assets/docs/press/holiday 

 

نظًرا ألن أعداد الحاالت تزيد على المستويين اإلقليمي والوطني، يجب علينا جميًعا االستمرار في اتخاذ اإلجراءات للحد من 

( مثل ارتداء أغطية الوجه عند مغادرة المنزل، والحد من مخالطة أفراد خارج إطار 21-انتشار فيروس كورونا )كوفيد

 أسرتك والتباعد بمقدار ستة أقدام عند مخالطة آخرين، وغسل اليدين بشكل متكرر والبقاء في المنزل في حالة المرض.

 

 

  االستشارات والمساعدة القانونية المجانية للمستأجرين التجاريين

المنح المقدمة بحسب قانون كيرز في مدينة أوكالند، توفر لجنة المحامين غير الربحية للحقوق المدنية في منطقة من خالل 

التي تعاني  استشارات ومساعدة قانونية بشأن مفاوضات اإليجار لمؤسسات األعمال الصغيرة( LCCRSFخليج سان فرانسيسكو )

تقدم لجنة المحامين غير الربحية للحقوق المدنية في منطقة خليج سان  (.21-من خسائر جراء فيروس كورونا )كوفيد

التجاري، واستشارات مدتها ساعة، ومساعدة فرانسيسكو المساعدة القانونية من خالل ندوات عبر اإلنترنت خاصة باإليجار 

جلسات مشورة فردية تبلغ مدتها ساعة يحق ألصحاب مؤسسات األعمال الصغيرة في أوكالند طلب  قانونية طويلة األجل.

 < مع أحد المحامين من خالل ملء هذا الطلب عبر اإلنترنت على هذا الرابط: واحدة 

 

 

 ( المجاني 31-اختبار فيروس كورونا )كوفيد

 أكتوبر/ تشرين أول، دشنت مقاطعة أالميدا وإدارة أالميدا الصحية 12يوم الثالثاء الموافق 

لن تحتاج إلى  تينث ستريت في أوكالند. 21( في مركز هنري جيه كايزر، 21-موقًعا جديًدا الختبار فيروس كورونا )كوفيد

 مذكرة من طبيب أو تأمين ولن تسأل عن حالة الهجرة.

صباًحا، ومن  1::22صباًحا وحتى  1::0يمكن ألي بالغ الخضوع الختبار أيام الثالثاء، والخميس، والسبت من الساعة 

صباًحا  1::22تى صباًحا وح 1::0عصًرا. وستكون األولوية للعمالة األساسية من الساعة  1ظهًرا وحتى  1::21الساعة 

يمكن تحديد المواعيد على الموقع  يمكن إجراء اختبارات لألطفال، في سن الثانية فأكبر، أيام السبت. أيام الثالثاء والخميس.

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
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https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/press-release-2020.11.12.pdf
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https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/press-release-2020.11.09.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/press-release-2020.11.09.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/holiday-recommendations-2020.11.09.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/holiday-recommendations-2020.11.09.pdf
https://lccrsf.org/legal-services-for-oakland-small-businesses/
https://lccrsf.org/legal-services-for-oakland-small-businesses/
http://bit.ly/OaklandLeaseAdvice
http://bit.ly/OaklandLeaseAdvice


انية األخرى في أوكالند، تفضل االختبارات المج للتعرف على مواقع /https://ac.fulgentgenetics.com اإللكتروني:

  acgov.org/testing.page?#Community-https://covid.19 بزيارة:

 

 

 ورش عمل رقمية مجانية لدعم المجتمع الثقافي في مدينة أوكالند

ورشة  21من المقرر أن تعقد  لمساعدة المؤسسات الفنية والفنانين بمدينة أوكالند على تطوير حضورهم الرقمي اإللكتروني، 

من خالل تمويل قانون ديسمبر/ كانون أول.  21نوفمبر/ تشرين ثاني وحتى  1خالل الفترة من  وذلك افتراضية مجانية  عمل

يقدم المتحدثون من الشباب، كيرز "قانون مكافحة فيروس كورونا، ودعم جهود اإلغاثة، وتعزيز األمن االقتصادي"، 

  ، فصوالً دراسية حول:  "Zoo Labs، وزو البس ""YR Mediaباالشتراك مع واي آر ميديا "

 األدوات المتاحة للبرمجة واإلنتاج 

 إنتاج محتوى باالستعانة باألدوات والتقنيات منخفضة التكلفة 

 القيمة الجمالية المصاحبة للعروض االفتراضية 

 وسائل التواصل االجتماعي واستراتيجيات التسويق 

  االستراتيجيات الخاصة بكيفية االستفادة المادية من مثل هذا الحضور  

 /lifeisliving.orgللتعرف على التفاصيل الخاصة بعروض ورشة العمل والتسجيل، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:  
 

 

 ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة

 
  ورشة عمل لرواد األعمال من أصول إسبانية 21سلسلة من  

 ديسمبر / كانون أول 22الخميس حتى 

 غرفة التجارة لذوي األصول اإلسبانية في كاليفورنيا

 مجاًنا

 
 سلسلة ورش عمل رواد األعمال

 ديسمبر / كانون أول 22كل خميس حتى 

 مانديال بارتنرز

 دوالر أمريكي 211 -دوالًرا أمريكًيا  12من سعر متفاوت: 

 
 كيف يمكن لمؤسسات األعمال إحداث تأثير اجتماعي في وقت التحدي والتغيير

 صباًحا 22 – 21نوفمبر /تشرين ثاني، الساعة  22الثالثاء، 

 طقة أوكالند الحضريةغرفة التجارة بمن

 مجاًنا

 
 البحث عن العمالء/ تسويق فكرتك

  ظهًرا 1::21 –ص  1::0نوفمبر/ تشرين ثاني،  20األربعاء، 

 إيست باي سكور

 دوالًرا أمريكًيا 22

 
 الرعاية الصحية –ملتقى التوظيف االفتراضي 

 ظهًرا 1 –صباًحا  21نوفمبر/ تشرين ثاني،  21الثالثاء، 

 لجنة تطوير قوة العمل بمدينة أوكالند
  تسجيل األعمال

 مجاًنا

https://ac.fulgentgenetics.com/
https://covid-19.acgov.org/testing.page?#المجتمع
https://www.oaklandca.gov/news/2020/city-youth-speaks-inc-offer-digital-workshops-to-strengthen-oaklands-cultural-community
https://www.oaklandca.gov/news/2020/city-youth-speaks-inc-offer-digital-workshops-to-strengthen-oaklands-cultural-community
http://www.lifeisliving.org/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvdeGsrDsvH9MtONeLPa_Obmeejkkjpcdo
https://www.mandelapartners.org/mandela-entrepreneurs
https://business.oaklandchamber.com/events/details/how-businesses-can-make-a-social-impact-in-a-time-of-challenge-and-change-19839?calendarMonth=2020-11-01
https://eastbay.score.org/event/finding-customers-marketing-your-idea-online-c0506-3
https://www.oaklandca.gov/events/virtual-job-fair-healthcare
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_registration_virtual_job_fairs


 اإلنجليزية(  )باللغة الندوة اإللكترونية بخصوص التفاوض على اإليجار التجاري
  مساءً  :نوفمبر/ تشرين ثاني،  21الثالثاء، 

 لجنة المحامين للحقوق المدنية
 مجاًنا

 
 (: فهم وإدارة العملية21-إعادة فتح األعمال التجارية في ظل جائحة كورونا )كوفيد

 عصًرا 1ظهًرا حتى  :نوفمبر/ تشرين ثاني، من الساعة  21الثالثاء، 
 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )

 مجاًنا
 

 (21-مقتضيات األعمال فيما بعد فيروس كورونا )كوفيد
  عصًرا 2ظهًرا حتى  :نوفمبر/ تشرين ثاني، من الساعة  21الثالثاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )
 مجاًنا

 
 استراتيجيات التسويق الفعالة للتعامل مع أخطاء العمالء ودعم الوالء

  عصًرا 2ظهًرا حتى  :نوفمبر/ تشرين ثاني، من الساعة  :1الثالثاء، 
 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجاًنا
 

الدعم المتعلق فةدوالر أمريكي للعمالة لديك من األموال المخصصة للتدريب على رأس الوظي 2111احصل على مبلغ يصل إلى 
 (21-بفيروس كورونا )كوفيد

  ظهًرا  2حتى صباًحا  22نوفمبر/ تشرين ثاني، من الساعة  11الثالثاء، 
 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجاًنا
 

 )باللغتين الصينية واإلنجليزية(  الندوة اإللكترونية بخصوص التفاوض على اإليجار التجاري
 مساءً  2ديسمبر/ كانون أول، الساعة  1األربعاء، 

 ق المدنيةلجنة المحامين للحقو
 مجاًنا

 
 (: فهم وإدارة العملية21-إعادة فتح األعمال التجارية في ظل جائحة كورونا )كوفيد

  ص  22 – 21ديسمبر/ كانون أول، من  :الخميس 
 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )

 مجاًنا
 

 (: فهم وإدارة العملية21-إعادة فتح األعمال التجارية في ظل جائحة كورونا )كوفيد
  عصًرا :ظهًرا حتى  1ديسمبر/ كانون أول، من الساعة  21الثالثاء، 

 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )
 مجاًنا

 
 البحث عن العمالء/ تسويق فكرتك

  صباًحا حتى الظهر  1::0ديسمبر/ كانون أول،  21األربعاء، 
 إيست باي سكور

 دوالًرا أمريكًيا 22
 

 )باللغة اإلنجليزية(  الندوة اإللكترونية بخصوص التفاوض على اإليجار التجاري
 ديسمبر/ كانون أول، ظهًرا  21األربعاء، 

https://lccrsf.org/legal-services-for-oakland-small-businesses/
https://www.eventbrite.com/e/covid19-business-reopening-understanding-and-managing-the-process-east-bay-tickets-127929248827
https://www.acsbdc.org/events/post-covid-19-business-imperatives-1
https://www.acsbdc.org/events/effective-marketing-strategies-manage-customer-pitfalls-and-boost-loyalty
https://www.acsbdc.org/events/earn-5000-ojt-funds-your-workforce-covid-19-support
https://www.acsbdc.org/events/earn-5000-ojt-funds-your-workforce-covid-19-support
https://www.acsbdc.org/events/earn-5000-ojt-funds-your-workforce-covid-19-support
https://www.acsbdc.org/events/earn-5000-ojt-funds-your-workforce-covid-19-support
https://lccrsf.org/legal-services-for-oakland-small-businesses/
https://www.eventbrite.com/e/covid19-business-reopening-understanding-and-managing-the-process-east-bay-tickets-127929248827
https://www.eventbrite.com/e/covid19-business-reopening-understanding-and-managing-the-process-east-bay-tickets-127929248827
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?llr=xdwxhscab&oeidk=a07ehc8opxn817bfc93
https://lccrsf.org/legal-services-for-oakland-small-businesses/


 لجنة المحامين للحقوق المدنية
 مجاًنا

 
 تقنية المعلومات –ملتقى التوظيف االفتراضي 

 ظهًرا 1 –صباًحا  21نوفمبر/ تشرين ثاني،  22الثالثاء، 
 لجنة تطوير قوة العمل بمدينة أوكالند

  تسجيل األعمال
 مجاًنا

 
  ة على رأس المال من أجل استعادة وإعادة بناء األنشطة التجاريةحصول األمريكيين من أصول أفريقي

 عصًرا  1:::ظهًرا حتى  1::2ديسمبر/ كانون أول، من  22الخميس 
 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجاًنا
 
 

 الموارد الالزمة إلعادة الفتح
للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد لدعم إعادة  موارد تخطيط المدينة إلعادة فتح أنشطة األعمالقم بزيارة موقع ويب 

 الفتح، بما في ذلك:

  والخاصة بإدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميداالملصقات الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة للسماح بالدخول 

 بعدة لغات عة ألرباب العملتوجيهات الفحص في المقاط 

 بعدة لغات توجيهات التقييم الذاتي للعاملين  

 بأعمال التنظيف/ التعقيم المعلومات الخاصة  

 سالمة بيئة العمل 

 بواسطة غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية، باالشتراك مع أوكالنديش  الفتات دليل إعادة االفتتاح
"Oaklandish،بأربع لغات.  " والمجلس االستشاري للتعافي االقتصادي   

 
، فُيرجى التواصل مع فريق مكافحة كوفيد في مكان العمل التابع لمقاطعة إذا ثبتت إصابة أحد موظفيك بفيروس كورونا

إلرسال تقرير عن  )510 (268-2101 أو االتصال على الرقم COVIDWorkplace@acgov.orgأالميدا على 
يجب على مؤسسات األعمال إخطار إدارة الصحة العامة بمقاطعة  الحالة وللحصول على اإلرشادات حول الخطوات التالية.

للتعرف على المزيد عن مواقع اختبارات فيروس  (.21-أالميدا بشأن جميع حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا )كوفيد
get-to-https://www.oaklandca.gov/resources/how-يارة الموقع اإللكتروني ز(، يرجى 21-كورونا )كوفيد

tested . 
 
 

 الدعم المستمر لمؤسسات األعمال
يمكن مراجعة قائمة بالموارد المحدثة، بما في ذلك المعلومات الخاصة بامتيازات العاملين والمنح وخدمات دعم األعمال 

بمدينة  الصفحة اإللكترونية لموارد مؤسسات األعمال والقوى العاملة الصغيرة، والمؤسسات غير الربحية والمقاولين المستقلين، من
  علًما بأن الموقع يخضع للتحديث دورًيا إلتاحة المزيد من المعلومات، لذلك يرجى مراجعة الموقع باستمرار. أوكالند؛

 إذ أنه مسار المدينة الُمخصص لطلب المساعدة استبيان بيانات تأثير جائحة فيروس كورونا على أنشطة األعمال استكمال ،
 المباشرة ألنشطة األعمال.

  لمساعدة المدينة على قياس تأثيرات جائحة  استبياننا الموجز الخاص بإعادة تشغيل األعمال والتعافيُيرجى مراجعة
  على أنشطة أعمالك والموارد الالزمة لمساعدتك. فيروس كورونا 

https://www.oaklandca.gov/events/virtual-job-fair-information-technology
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_registration_virtual_job_fairs
https://www.acsbdc.org/events/access-capital-african-americans-business-restoration-rebuilding
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/outreach/mask-required-for-entry-poster-all-languages-2020.07.22.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/outreach/mask-required-for-entry-poster-all-languages-2020.07.22.pdf
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
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https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources#تنظيف-تعقيم-412844
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