
  0202نوفمبر/ تشرين ثاني  02إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  –تحديث موارد األعمال 

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

رات والتي ستتضمن إشا مؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم،

صفحتنا اإللكترونية لموارد  ولمزيد من المعلومات بشأن جميع برامج الدعم المتاحة، يرجى زيارة إلى الموارد المتاحة.

 .األعمال والعمالة

 

  نوفمبر/ تشرين ثاني. 72لن تصدر رسائل بريد إلكترونية محدثة في 

 

 

  من المقرر أن تعود مقاطعة أالميدا إلى المستوى البنفسجي مما يسمح بإحداث التغييرات في األنشطة المسموح بها

ضمن النطاق األعلى تقييًدا  أن مقاطعة أالميدانوفمبر/ تشرين ثاني، أعلنت إدارة كاليفورنيا للصحة العامة  61يوم اإلثنين، 

ووفًقا الشتراطات الوالية، يجب إغالق  عمل االقتصاد اآلمن. برنامج  أال وهو إطار عمل إعادة االفتتاح المتمثل في، بالوالية

ص يوم األربعاء  67:26أي نشاط مسموح به فقط طبًقا للمستويين األحمر أو البرتقالي في مقاطعة أالميدا بحلول الساعة 

 ونيللتعرف على قائمة األنشطة الكاملة، يرجى زيارة الموقع اإللكتر نوفمبر/ تشرين ثاني. 61الموافق 

-https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID

September_2020.pdf-Framework-19/Dimmer.  

 

 ستوى البنفسجي:في الم

 ال يسمح بتناول الطعام في األماكن الداخلية 

  72تقتصر سعة متاجر التجزئة على% 

 من الممكن أن تعمل صاالت الرياضة ومراكز اللياقة باألماكن الخارجية فقط 

  يمكن أن تعمل صالونات الشعر، وصالونات الحالقة وخدمات الرعاية الشخصية باألماكن الداخلية مع إجراء

 تعديالت

 

ادرة مب إلى توجيهات الوالية ومراجعة التي تحتاج إلى تنفيذ أعمالها بالخارجيجب أن تمتثل مؤسسات األعمال في أوكالند 

تم التنازل عن جميع الرسوم والسماح باستخدام مؤسسات األعمال  .الخاصة بالمدينة "Flex Streetsالشوارع المرنة "

من المقرر أن  األرصفة والطرق. للممرات العامة، بما في ذلك الممرات الجانبية، وساحات االنتظار، وكذا السماح بمخالفات

تستفيد مؤسسات األعمال التي تمد عملياتها إلى ساحات االنتظار والمناطق الخارجية الخاصة األخرى من إجراءات التصريح 

يهات إضافية بخصوص تجهيزات فصل الشتاء تتوقع المدينة نشر توج www.oaklandca.gov/flexstreets الميسرة في:

  لمبادرة الشوارع المرنة قبل عيد الشكر.

 

قامت مقاطعة أالميدا بتحديث إجراءات تشغيل المطاعم بها كي تتضمن توجيهات أكثر تفصيالً بخصوص المظالت والجوانب 

 (اللغة الصينية( )اللغة اإلسبانية( )اللغة اإلنجليزية) المغطاة استناًدا إلى المعلومات اإلضافية من الوالية:

 

 

 قم بالتقديم اليوم للمنح المقدمة طبًقا لقانون كيرز بمقاطعة أالميدا

دوالر أمريكي إلى مؤسسات  20222منحة تقدم لمرة واحدة بقيمة  برنامج المنح بموجب قانون كيرز بمقاطعة أالميدايقدم 

 12م يوم  33:12يجب تقديم الطلبات بحلول الساعة  األعمال الصغيرة المؤهلة واألفراد من أصحاب األعمال الحرة.

  اشتراطات األهلية على النحو التالي: نوفمبر/ تشرين ثاني.

  مؤسسات األعمال التي مقرها مقاطعة أالميدا )فيما عدا المناطق الفردية( التي تضررت سلبًيا جراء جائحة فيروس

 (.61-كورونا )كوفيد

  يجب أن توافق على اتباع توجيهات والية كاليفورنيا وإدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميدا بخصوص فيروس

 ( للمحافظة على بيئة عمل آمنة61-رونا )كوفيدكو
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  موظًفا )يؤهل كذلك األفراد من أصحاب األعمال الحرة( 72و 6تعيين ما بين 

 رخصة أعمال سارية بالموقع 

  يجب تحميل نموذجIRS Form W-9 الخاص باألعمال 

 مؤسسات األعمال التي تضررت سلًبا جراء أحد هذه التدابير 

o (؛61-جائحة فيروس كورونا )كوفيد اإلغالق ألية مدة جراء 

o (61-تسريح عامل واحد أو أكثر بسبب فيروس كورونا )كوفيد 

 

يستثنى من برنامج المنح سالسل مؤسسات األعمال التي يقع مقرها خارج مقاطعة أالميدا، والمؤسسات المالية، والبنوك، 

  مها للتداول العام، والمؤسسات غير الربحية.ومالك مؤسسات األعمال السكنية أو التجارية، والشركات المطروح أسه

 

ديسمبر/ كانون أول التي  02مارس/ آذار وحتى  62يجوز استخدام أموال المنحة نظير التكاليف غير المستردة اعتباًرا من 

من قبيل اإليجار أو الرهن الخاص بمنشآت األعمال، ورسوم المرافق، والرواتب، والمصروفات التشغيلية، ومهمات الوقاية 

  (.61-الشخصية، والتقنيات الرقمية، والتجهيزات الفعلية الداخلية والخارجية للتكيف مع ظروف فيروس كورونا )كوفيد

 

للمعلومات اإلضافية، يرجى مراجعة األسئلة الشائعة  نسخ الطلب باللغات األخرى بخالف اإلنجليزية قريًبا. من المقرر نشر

 content/uploads/2020/11/Alameda-ayeda.org/wphttps://eastb-الخاصة بالبرنامج على الموقع اإللكتروني:

1.pdf-FAQ-Grants-CARES-County 

 

 

 الندوات اإللكترونية الخاصة باإلدارة المالية للمؤسسات غير الربحية

 Community" من خالل المنح الممولة بموجب قانون كيرز بمدينة أوكالند، من المقرر أن تستضيف كوميونيتي فيجن

Vision" حلقة مجانية من ثالثة أجزاء بشأن اإلدارة المالية لمساعدة المؤسسات غير الربحية في التعافي من جائحة فيروس

  (.61-كورونا )كوفيد

 

  ص. 66:02 – 62ديسمبر/ كانون أول،  7األربعاء، 

 المؤشرات النقدية للتخطيط قصير األجل

 

  ص. 66:02 – 62ديسمبر/ كانون أول،  1األربعاء، 

 إعداد الميزانية والتمحور حول التخطيط متوسط األجل

 

 ص. 66:02 – 62ديسمبر/ كانون أول،  61األربعاء، 

 تثبيت األصول للتخطيط طويل األجل

 

إن كانت لديك أية أسئلة، يرجى االتصال بسارة شويد على عنوان البريد اإللكتروني 

sschwid@communityvisionca.org  011(، داخلي 562) 017-1762أو رقم الهاتف. 

 

 

  اإلعالن عن برنامج قروض الوالية

صمم لدعم مؤسسات األعمال الصغيرة بوالية كاليفورنيا فيما أعلن حاكم الوالية غيفن نيوسوم عن برنامج قروض جديد 

بمثابة شراكة بين كيانات القطاعين العام  نيا للتعافيصندوق كاليفوريعد  .(61-تتكيف وتتعافى من آثار فيروس كورونا )كوفيد

مع إمكانية  –خاصة باألماكن التي تتسم بقطاع مصرفي ضعيف  –والخاص لتوفير مؤسسات األعمال الصغيرة بكاليفورنيا 

  الوصول إلى رأس مال موثوق وفعال لمساعدتها على النجاة والتعافي من هذه الجائحة.

https://eastbayeda.org/wp-content/uploads/2020/11/Alameda-County-CARES-Grants-FAQ-1.pdf
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https://communityvisionca.org/oaklandcares/
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https://zoom.us/webinar/register/WN_tj5zVriRQyiqWKtK6pFybA
https://zoom.us/webinar/register/WN_0ZcMIqqETRWXUcZ90FHfpg
mailto:sschwid@communityvisionca.org
https://www.connect2capital.com/partners/california-rebuilding-fund/


 

 ، الذي"(IBankكاليفورنيا )"يتضمن الصندوق كذلك التزاًما راسًخا من بنك تنمية البنية التحتية والتطوير االقتصادي بوالية 

سيوفر قروًضا تتسم بالمرونة والشفافية وصممت لمساعدة مؤسسات األعمال الصغيرة على البقاء في هذه األوقات االقتصادية 

 02مؤسسات األعمال التي تضم حتى اركة مقرضين من المجتمع المحلي وتؤهل للتقديم تم توفير األموال بمش العصيبة.

يمكن التعرف على المزيد والتقديم اليوم على  .مليون دوالر أو أقل 0,0موظًفا بدوام كامل وال يتجاوز إجمالي عائداتها 

  www.CALoanFund.org الموقع اإللكتروني:

 

  حملة عطلة التسوق المحلي
 لتشجيع سكان أوكالند على إنفاق أموالهم في المكان الذي تهفو إليه قلوبهم، يرجى زيارة حملة أوكالند "إنفاق. إقامة. حب"

“Spend.Stay.Love.” .ديك فعالية منتظرة، أو عشاء إن كانت ل تضيف حملة أوكالند جولة إلى المتاجر المحلية في اإلجازة

فترة اإلجازات، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني خاص، أو عرض تجزئة ترغب في ترويجه خالل 
partnerships@visitoakland.com " وسيتواصل معك عضو بفريق فيزيت أوكالندVisit Oakland." ما يمكنك ك

)تحديث صورك، وتغيير ساعات عمل المتجر،  VisitOakland.comكذلك تحديث قائمة أعمالك على الموقع اإللكتروني 
 وقم بتحديث قائمتك. بوابة شريك فيزيت أوكالند وخالفه( ولكن قم بتسجيل الدخول إلى

 

 

 ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة
 

 ورشة عمل لرواد األعمال من أصول إسبانية 67سلسلة من 
 ديسمبر / كانون أول 62الخميس حتى 

 غرفة التجارة لذوي األصول اإلسبانية في كاليفورنيا
 مجاًنا

 

 سلسلة ورش عمل رواد األعمال
 ديسمبر / كانون أول 62كل خميس حتى 
 مانديال بارتنرز
 دوالر أمريكي 622 -دوالًرا أمريكًيا  72من  سعر متفاوت:

 

 استراتيجيات التسويق الفعالة للتعامل مع أخطاء العمالء ودعم الوالء
  عصًرا 2ظهًرا حتى  0نوفمبر/ تشرين ثاني، من الساعة  70الثالثاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )
 مجاًنا

 

الدعم دوالر أمريكي للعمالة لديك من األموال المخصصة للتدريب على رأس الوظيفة 2222احصل على مبلغ يصل إلى 
 (61-المتعلق بفيروس كورونا )فيروس كورونا )كوفيد

  ظهًرا 6حتى  صباًحا 66، من الساعة نوفمبر/ تشرين ثاني 75الثالثاء، 
 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجاًنا
 

 )باللغتين الصينية واإلنجليزية(  الندوة اإللكترونية بخصوص التفاوض على اإليجار التجاري
 مساءً  2ديسمبر/ كانون أول، الساعة  7األربعاء، 

 لجنة المحامين للحقوق المدنية
 مجاًنا

 

 (: فهم وإدارة العملية61-إعادة فتح األعمال التجارية في ظل جائحة كورونا )فيروس كورونا )كوفيد

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nam10.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttp-253A-252F-252Fwww.caloanfund.org-252F-26data-3D04-257C01-257Cbbafford-2540calvertimpactcapital.org-257C26bb28addae5403c5fb808d88bf931ab-257C82d766928a4a4b3d9f265c9f344ce9e9-257C0-257C0-257C637413249682659415-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C1000-26sdata-3Dn-252BYKkPNC7N5naemjKtqPXZ-252FdZUDboN2n8ASrsz2kews-253D-26reserved-3D0&d=DwMFaQ&c=6ZboKdJzR8nZOqwBjhPnCw&r=iyLYOOfJ19bHvh9HITDYOH_H-NVnzL9MmwECGAWtxO4&m=-Qw9B0Hr3zMfjQ0-eidvfJtQZNNOfws0kJP9N4zyB2k&s=giRq_gLBk8mB4TQJlIkKTh4VePZ-FuiyPG3N3IzbE14&e=
https://www.visitoakland.com/spendstaylove/
mailto:partnerships@visitoakland.com
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https://www.eventbrite.com/e/covid19-business-reopening-understanding-and-managing-the-process-east-bay-tickets-127929248827


  صباًحا 66 – 62ديسمبر/ كانون أول، من  0الخميس 
 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )

 مجاًنا
 

 (61-كيف ندير التدفقات النقدية ونتوقعها في عالم فيروس كورونا )كوفيد
 م  0:02 – 6:02ديسمبر/ كانون أول،  1الثالثاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )
 مجاًنا

 

دار البلدية االفتراضي لمالك مؤسسات األعمال من النساء بشأن أمور التأمين الخاصة بمؤسسات األعمال الصغيرة في أثناء 
 ( 61-ا )كوفيدحاالت الطوارئ بسبب جائحة فيروس كورون

  م 7:02 – 6:02ديسمبر/ كانون أول،  1األربعاء، 
 الجمعية الوطنية لمالك مؤسسات األعمال من النساء في كاليفورنيا

 مجاًنا
 

 (: فهم وإدارة العملية61-إعادة فتح األعمال التجارية في ظل جائحة كورونا )فيروس كورونا )كوفيد
  عصًرا 0ظهًرا حتى  7أول، من الساعة  ديسمبر/ كانون 62الثالثاء، 

 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )
 مجاًنا

 

 هياكل أوكالند
  ص 62:02 – 1ديسمبر/ كانون أول،  66الجمعة، 

 أوقات األعمال في سان فرانسيسكو
 دوالًرا أمريكًيا 72

 

 البحث عن العمالء/ تسويق فكرتك
  صباًحا حتى الظهر 1:02ديسمبر/ كانون أول،  61األربعاء، 

 إيست باي سكور
 دوالًرا أمريكًيا 62

 

 )باللغة اإلنجليزية(  الندوة اإللكترونية بخصوص التفاوض على اإليجار التجاري 
 ديسمبر/ كانون أول، ظهًرا 61األربعاء، 

 لجنة المحامين للحقوق المدنية
 مجاًنا

 

 تقنية المعلومات –ملتقى التوظيف االفتراضي 
 م. 7 –ص  62ديسمبر/ كانون أول،  62الخميس، 

 لجنة تطوير قوة العمل بمدينة أوكالند
  تسجيل األعمال

 مجاًنا
 

 حصول األمريكيين من أصول أفريقية على رأس المال من أجل استعادة وإعادة بناء األنشطة التجارية
 عصًرا 0:02ظهًرا حتى  6:02ديسمبر/ كانون أول، من  62الخميس 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )
 مجاًنا

 

https://www.acsbdc.org/events/how-manage-and-forecast-cash-flow-covid-world-1
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7jvfYREWS1iiEa2N5eGmcQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7jvfYREWS1iiEa2N5eGmcQ
https://www.eventbrite.com/e/covid19-business-reopening-understanding-and-managing-the-process-east-bay-tickets-127929248827
https://www.bizjournals.com/sanfrancisco/event/165236/2020/oakland-structures
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?llr=xdwxhscab&oeidk=a07ehc8opxn817bfc93
https://lccrsf.org/legal-services-for-oakland-small-businesses/
https://www.oaklandca.gov/events/virtual-job-fair-information-technology
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 االستعداد لطقس الشتاء الممطر

للمساعدة في االستعداد لطقس الشتاء، توفر األشغال العمومية في أوكالند لمؤسسات األعمال حقائب رمال وأكياس بالستيكية 
 فيما يلي اإلرشادات الخاصة باستعدادات مؤسسات األعمال: للطوارئ حتى نفاد الكمية.

 سة األعمالتنظيف المصارف واألوحال؛ والتأكد من التخلص من األوحال بعيًدا عن مؤس 

 االحتفاظ بنظافة األرصفة والممرات الجانبية من أوراق الشجر والمخلفات )ويرجى التخلص في حقائبك الخضراء– 
 وال تلقيها مع المخلفات العادية(

 افحص مصرف المياه بالقرب من مؤسسة األعمال واستخدم مجرفة في التخلص من المخلفات  

 02يستغرق األمر  –يكن هناك تأمين على الفيضانات، ضعه باعتبارك اآلن ؛ وإن لم راجع التأمين على ممتلكاتك 
 يوًما لتنفيذه

 راجع إجراءات الطوارئ وخطط اإلخالء الخاصة بمؤسسة األعمال  

  في حاالت الفيضان، يرجى اتخاذ الحذر والسالمة من خالل تجنب السير، أو قيادة الدراجات أو السيارات بالقرب
 من تجمعات المياه 

للتعرف على أماكن حقائب الرمال واألكياس البالستيكية باإلضافة إلى إرشادات السالمة اإلضافية، يرجى زيارة الموقع 
 storms-https://www.oaklandca.gov/topics/winterاإللكتروني: 

 

 

 الموارد الالزمة إلعادة االفتتاح
للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد  موارد تخطيط المدينة إلعادة فتح أنشطة األعمالتفضل بزيارة موقع ويب 

 لدعم إعادة الفتح، بما في ذلك:

 والخاصة بإدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميداضرورة ارتداء الكمامة للسماح بالدخول الملصقات الخاصة ب 

  بعدة لغات توجيهات الفحص في المقاطعة ألرباب العمل 

 بعدة لغات توجيهات التقييم الذاتي للعاملين  

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

 

( في مكان 61-، فُيرجى التواصل مع فريق مكافحة فيروس كورونا )كوفيدإذا ثبتت إصابة أحد موظفيك بفيروس كورونا
( 262) 711-7626أو االتصال على الرقم  COVIDWorkplace@acgov.orgالعمل التابع لمقاطعة أالميدا على 

يجب على مؤسسات األعمال إخطار إدارة  إلرسال تقرير عن الحالة وللحصول على اإلرشادات حول الخطوات التالية.
للتعرف على المزيد عن  (.61-الصحة العامة بمقاطعة أالميدا بشأن جميع حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا )كوفيد

(، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 61-)كوفيدمواقع اختبارات فيروس كورونا )فيروس كورونا 
tested-get-to-https://www.oaklandca.gov/resources/how. 

 

 

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

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

  لمساعدة المدينة على قياس تأثيرات جائحة   استبياننا الموجز الخاص بإعادة تشغيل األعمال والتعافيُيرجى مراجعة
 على أنشطة أعمالك والموارد الالزمة لمساعدتك.  (61-فيروس كورونا )كوفيد
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