
  0202نوفمبر / تشرين ثاني  6إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة   –تحديث موارد األعمال 
من الُمقّرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة بمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى مؤسسات 

والتي ستتضمن إشارات إلى الموارد المتاحة.  األعمال والمنظمات غير الربحية والمقاولين المستقلين وشركائنا الداعمين لها. 
 . صفحتنا اإللكترونية لموارد األعمال والعمالة برامج الدعم المتاحة، يرجى زيارة ولمزيد من المعلومات بشأن جميع 

 
 

ما زالت مبادرة الشوارع المرنة تقدم التصاريح الميسرة بشأن استخدام المساحات الخارجية لتناول األطعمة وأنشطة البيع 
 بالتجزئة  

كمن وي . للتصاريح الميسرة بشأن مخالفات األرصفة والطرق مبادرة الشوارع المرنة ما زالت المدينة تقبل الطلبات عبر 
الهدف في تحفيز اإلنعاش االقتصادي العادل من خالل تيسير األمر على تجار التجزئة، والمطاعم ومؤسسات األعمال 

   األخرى المصرح لها باستخدام أجزاء أكبر من األرصفة ومواقف السيارات والشوارع.
 

عملية ميسرة للحصول على تصريح لخمسة بموجب مبادرة الشوارع المرنة، يمكن لمؤسسة األعمال تقديم الطلب من خالل 
   استخدامات مختلفة:

 الرصيف أو حارة انتظار السيارات 

 الحارات المرورية 

 موقف السيارات الخاص أو منطقة خارجية خاصة أخرى 

 شاحنة أو مقطورة أو عربة دفع مخصصة للطعام 

 مقرات عقارية خارجية مملوكة للمدينة 
 

 يمكنك االطالع على التعليمات ذات الصلة بكل استخدام من هذه االستخدامات الخمس على هذا الرابط:
www.oaklandca.gov/FlexStreets  

 

يرجى العلم أن الخطوة المهمة هي أن تقدم طلب التصريح بذلك قبل كما أننا لن نحصل على رسوم مقابل هذه التصاريح.   
الشروع في االستخدام، حتى إن كان ذلك متعلًقا بالمساحات الخارجية الخاصة أو المستأجرة، بما في ذلك أماكن انتظار 

ات الحديثة باللغ طاعم السيارات. عند تصميم المساحات الخارجية، ينبغي على مشغلي المطاعم مراجعة  إجراءات تشغيل الم
 ( التي توفر إرشادات توضيحية حول تناول األطعمة في المساحات الخارجية وكذا اإلسبانيةو  ،والصينية، اإلنجليزية (

  .  إرشادات الدخول للمعاقينو  إرشادات السالمة من إدارة أوكالند للمطافئ
 
 

 االستشارات والمساعدة القانونية المجانية للمستأجرين التجاريين 
من خالل المنح المقدمة بحسب قانون كيرز في مدينة أوكالند، توفر لجنة المحامين غير الربحية للحقوق المدنية في منطقة 

التي  استشارات ومساعدة قانونية بشأن مفاوضات اإليجار لمؤسسات األعمال الصغيرة( LCCRSFخليج سان فرانسيسكو )
من المقرر أن تقدم لجنة المحامين غير الربحية للحقوق المدنية في (. 91-تعاني من خسائر جراء فيروس كورونا )كوفيد

منطقة خليج سان فرانسيسكو المساعدة القانونية من خالل ندوات عبر اإلنترنت خاصة باإليجار التجاري، واستشارات مدتها 
جلسات مشورة فردية  ساعة، ومساعدة قانونية طويلة األجل.  يحق ألصحاب مؤسسات األعمال الصغيرة في أوكالند طلب

مع أحد المحامين من خالل ملئ هذا الطلب عبر اإلنترنت على هذا الرابط:  تبلغ مدتها ساعة واحدة
http://bit.ly/OaklandLeaseAdvice 

 
 

 تمديد الموعد النهائي لطلبات منح مؤسسات األعمال التي تعمل من المنزل
برنامج منح مؤسسات األعمال التي تعمل من المنزل طبًقا لقانون كيرز بمدينة تم تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 

دوالر أمريكي  055,555نامج مبلًغا بقيمة نوفمبر/ تشرين ثاني. من المقرر أن يوزع البر 1إلى يوم اإلثنين الموافق  أوكالند
دوالر أمريكي إلى مؤسسات األعمال الهادفة للربح والتي تعمل من  0555دوالر أمريكي و 0555في شكل منح تتراوح بين 

"، وهي منظمة غير ربحية في منطقة Working Solutionsالمنزل في أوكالند. تدير البرنامج ووركينغ سوليوشنز "
ى العلم أن الطلبات وشروط األهلية متاحة عبر اإلنترنت بأربع لغات على الموقع التالي: الخليج. يرج

grants-based-home-workingsolutions.org/oakland    

https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/business-use-of-streets-and-sidewalks-initiative
http://www.oaklandca.gov/FlexStreets
https://deh.acgov.org/deh-assets/docs/AlcoRestaurantOperatingProcedures.pdf
https://deh.acgov.org/deh-assets/docs/AlcoRestaurantOperatingProcedures.pdf
https://deh.acgov.org/deh-assets/docs/AlcoRestaurantOperatingProceduresChinese.pdf
https://deh.acgov.org/deh-assets/docs/AlcoRestaurantOperatingProceduresChinese.pdf
https://deh.acgov.org/deh-assets/docs/AlcoRestaurantOperatingProceduresSpanish.pdf
https://www.oaklandca.gov/resources/public-safety-tips-for-businesses-operating-outdoors-under-the-flex-streets-initiative
https://www.oaklandca.gov/resources/public-safety-tips-for-businesses-operating-outdoors-under-the-flex-streets-initiative
https://www.oaklandca.gov/resources/public-safety-tips-for-businesses-operating-outdoors-under-the-flex-streets-initiative
https://cao-94612.s3.amazonaws.com/documents/ADA-Accessibility-Guidelines-for-Businesses-Participating-in-the-OakDOT-FlexStreets-Program-9.1.2020.pdf
https://cao-94612.s3.amazonaws.com/documents/ADA-Accessibility-Guidelines-for-Businesses-Participating-in-the-OakDOT-FlexStreets-Program-9.1.2020.pdf
https://lccrsf.org/legal-services-for-oakland-small-businesses/
https://lccrsf.org/legal-services-for-oakland-small-businesses/
http://bit.ly/OaklandLeaseAdvice
https://www.workingsolutions.org/oakland-home-based-grants


 
 ( المجاني91-اختبار فيروس كورونا )كوفيد

 أكتوبر/ تشرين أول، دشنت مقاطعة أالميدا وإدارة أالميدا الصحية 02في يوم الثالثاء الموافق 
تينث ستريت في أوكالند. لن تحتاج إلى  95( في مركز هنري جيه كايزر، 91-موقًعا جديًدا الختبار فيروس كورونا )كوفيد

 مذكرة من طبيب أو تأمين ولن تسأل عن حالة الهجرة.
ص، ومن  5::99ص وحتى  5::0ص بالغ الخضوع الختبار أيام الثالثاء، والخميس، والسبت من الساعة يمكن ألي شخ

ص  5::99ص وحتى  5::0عصًرا، على أن تكون األولوية للعمالة األساسية من الساعة  0ظهًرا وحتى  5::90الساعة 
أكبر، أيام السبت. يمكن تحديد المواعيد على الموقع أيام الثالثاء والخميس. يمكن إجراء اختبارات لألطفال، في سن الثانية ف

للتعرف على مواقع االختبارات المجانية األخرى في أوكالند، تفضل  /https://ac.fulgentgenetics.comاإللكتروني: 
   acgov.org/testing.page?#Community-https://covid.19بزيارة: 

 
 

 ورش عمل رقمية مجانية لدعم المجتمع الثقافي في مدينة أوكالند
ورشة  90تعقد من المقرر أن لمساعدة المؤسسات الفنية والفنانين بمدينة أوكالند في تطوير حضورهم الرقمي اإللكتروني،  

تمويل قانون كيرز  ديسمبر/ كانون أول.  من خالل 95نوفمبر/ تشرين ثاني وحتى  1خالل الفترة من  عمل افتراضية مجانية
سيقدم المتحدثون من الشباب، باالشتراك "قانون مكافحة فيروس كورونا، ودعم جهود اإلغاثة، وتعزيز األمن االقتصادي"، 

  "، فصوالً دراسية حول:Zoo Labs"، وزو البس "YR Mediaمع 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.org التسجيل، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: للتعرف على التفاصيل الخاصة بعروض ورشة العمل و

 
 

 ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة
 

 ورشة عمل لرواد األعمال من أصول إسبانية 90سلسلة من 
 ديسمبر / كانون أول 92أيام الخميس حتى 

 غرفة التجارة لذوي األصول اإلسبانية في كاليفورنيا
 مجاًنا

 
 سلسلة ورش عمل رواد األعمال

 ديسمبر / كانون أول 92أيام الخميس حتى 
 مانديال بارتنرز

 دوالر أمريكي 955 -دوالًرا أمريكًيا  00سعر متفاوت: من 
 

 تحسين محركات البحث لمؤسسات األعمال الصغيرة
 م  0م حتى  9نوفمبر /تشرين ثاني، من الساعة  95الثالثاء، 

 إيست باي سكور 
 دوالًرا أمريكًيا 90

 
  )باللغتين الفيتنامية واإلنجليزية( الندوة اإللكترونية بخصوص التفاوض على اإليجار التجاري

 م 0نوفمبر /تشرين ثاني، الساعة  95الثالثاء الموافق 
 لجنة المحامين للحقوق المدنية

 مجاًنا

https://ac.fulgentgenetics.com/
https://covid-19.acgov.org/testing.page?#Community
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/
http://www.lifeisliving.org/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvdeGsrDsvH9MtONeLPa_Obmeejkkjpcdo
https://www.mandelapartners.org/mandela-entrepreneurs
https://eastbay.score.org/event/seo-optimization-small-businesses-online-c0506-0
https://lccrsf.org/legal-services-for-oakland-small-businesses/


 
 خطط ألعمالك

 م  0م حتى  0نوفمبر /تشرين ثاني، من الساعة  99األربعاء الموافق 
 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجاًنا
 

 تطوير أعمالك دون بيع
 م  0م حتى  :نوفمبر /تشرين ثاني، من الساعة  99األربعاء الموافق 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )
 مجاًنا

 
 (: فهم وإدارة العملية91-إعادة فتح األعمال التجارية في ظل جائجة كورونا )كوفيد

 الظهر  –ص  99نوفمبر /تشرين ثاني، من  90الخميس 
 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )

 مجاًنا
 

 ؤسسات األعمال إحداث تأثير اجتماعي في وقت التحدي والتغييركيف يمكن لم
 ص  99 – 95نوفمبر /تشرين ثاني، الساعة  92الثالثاء الموافق 

 غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية
 مجاًنا

 
 البحث عن العمالء/ تسويق فكرتك

 ظهًرا  5::90 –ص  5::0نوفمبر/ تشرين ثاني،  90األربعاء الموافق 
 إيست باي سكور

 دوالًرا أمريكًيا 90
 

 الرعاية الصحية –ملتقى التوظيف االفتراضي 
 ظهًرا 0 –ص  95نوفمبر/ تشرين ثاني،  91الثالثاء الموافق 

 لجنة تطوير قوة العمل بمدينة أوكالند
  تسجيل األعمال

 مجاًنا
 

 )باللغة اإلنجليزية( الندوة اإللكترونية بخصوص التفاوض على اإليجار التجاري
 م  :نوفمبر/ تشرين ثاني،  91الثالثاء الموافق 

 لجنة المحامين للحقوق المدنية
 مجاًنا

 
 (: فهم وإدارة العملية91-جائجة كورونا )كوفيد إعادة فتح األعمال التجارية في ظل

 م  0 – :نوفمبر/ تشرين ثاني،  91الثالثاء الموافق 
 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )

 مجاًنا
 

 استراتيجيات التسويق الفعالة للتعامل مع أخطاء العمالء ودعم الوالء
 م   0 – :نوفمبر/ تشرين ثاني،  :0اإلثنين الموافق 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )
 مجاًنا

https://www.acsbdc.org/events/planning-your-business
https://www.acsbdc.org/events/growing-your-business-without-selling-0
https://www.eventbrite.com/e/covid19-business-reopening-understanding-and-managing-the-process-east-bay-tickets-127929248827
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
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/effective-marketing-strategies-manage-customer-pitfalls-and-boost-loyalty


 
  )باللغتين الصينية واإلنجليزية( الندوة اإللكترونية بخصوص التفاوض على اإليجار التجاري

 م 0ديسمبر/ كانون أول، الساعة  0األربعاء الموافق 
 لجنة المحامين للحقوق المدنية

 مجاًنا
 

 (: فهم وإدارة العملية91-ي ظل جائجة كورونا )كوفيدإعادة فتح األعمال التجارية ف
 ص   99 – 95ديسمبر/ كانون أول، من  :الخميس الموافق 

 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )
 مجاًنا

 
 (: فهم وإدارة العملية91-إعادة فتح األعمال التجارية في ظل جائجة كورونا )كوفيد

 عصًرا   : – 0 ديسمبر/ كانون أول، من 95الخميس الموافق 
 ( لألعمال التجارية النسائيةAnewAmericaمركز أنيو أمريكا )

 مجاًنا
 

 )باللغة اإلنجليزية( الندوة اإللكترونية بخصوص التفاوض على اإليجار التجاري
 ديسمبر/ كانون أول، ظهًرا  91األربعاء الموافق 

 لجنة المحامين للحقوق المدنية
 مجاًنا

 
 

 الموارد الالزمة إلعادة الفتح
لالطالع على أحدث المعلومات  بموارد تخطيط المدينة إلعادة فتح أنشطة األعمال تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني الخاص

  حول الموارد لدعم إعادة الفتح، بما في ذلك:

 والخاصة بإدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميدا الملصقات الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة للسماح بالدخول 

 بعدة لغات توجيهات الفحص في المقاطعة ألرباب العمل 

 بعدة لغات توجيهات التقييم الذاتي للعاملين  

 بأعمال التنظيف/ التعقيم المعلومات الخاصة  

 سالمة بيئة العمل 

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

 
( في مكان 91-، فُيرجى التواصل مع فريق مكافحة فيروس كورونا )كوفيدإذا ثبتت إصابة أحد موظفيك بفيروس كورونا

268 (510)- 2101أو 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 91-الصحة العامة بمقاطعة أالميدا بشأن جميع حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا )كوفيد
زيارة الموقع اإللكتروني ( ، يرجى 91-مواقع اختبارات فيروس كورونا )كوفيد

. tested-get-to-https://www.oaklandca.gov/resources/how 
 
 

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

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

 الموقع باستمرار. 

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
https://lccrsf.org/legal-services-for-oakland-small-businesses/
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/recovery.page?
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources#cleaning-disinfecting-412844
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources#cleaning-disinfecting-412844
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources#workplace-safety-412846
https://chambermaster.blob.core.windows.net/userfiles/UserFiles/chambers/1392/CMS/Aly/English.pdf
راسل:COVIDWorkplace@acgov.org
https://www.oaklandca.gov/resources/how-to-get-tested
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
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources


 إذ أنه يعد  ( على أنشطة األعمال91-استبيان بيانات تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد ونشجعك على استكمال ،
 مسار المدينة الُمخصص لطلب المساعدة المباشرة ألنشطة األعمال

 على أنشطة أعمالك والموارد الالزمة ( 91-ولمساعدة المدينة على قياس تأثيرات جائحة فيروس كورونا )كوفيد
  استبياننا الموجز الخاص بإعادة تشغيل األعمال والتعافيلمساعدتك، ُيرجى مراجعة 

https://oaklandca.formstack.com/forms/covid19_business_impact_data_survey
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_reopening_recovery_survey
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_reopening_recovery_survey

