تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  6نوفمبر  /تشرين ثاني 0202
من المُق ّرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة بمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى مؤسسات
األعمال والمنظمات غير الربحية والمقاولين المستقلين وشركائنا الداعمين لها .والتي ستتضمن إشارات إلى الموارد المتاحة.
ولمزيد من المعلومات بشأن جميع برامج الدعم المتاحة ،يرجى زيارة صفحتنا اإللكترونية لموارد األعمال والعمالة.
ما زالت مبادرة الشوارع المرنة تقدم التصاريح الميسرة بشأن استخدام المساحات الخارجية لتناول األطعمة وأنشطة البيع
بالتجزئة
ما زالت المدينة تقبل الطلبات عبر مبادرة الشوارع المرنة للتصاريح الميسرة بشأن مخالفات األرصفة والطرق .ويكمن
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.
بموجب مبادرة الشوارع المرنة ،يمكن لمؤسسة األعمال تقديم الطلب من خالل عملية ميسرة للحصول على تصريح لخمسة
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
كما أننا لن نحصل على رسوم مقابل هذه التصاريح .يرجى العلم أن الخطوة المهمة هي أن تقدم طلب التصريح بذلك قبل
الشروع في االستخدام ،حتى إن كان ذلك متعل ًقا بالمساحات الخارجية الخاصة أو المستأجرة ،بما في ذلك أماكن انتظار
السيارات .عند تصميم المساحات الخارجية ،ينبغي على مشغلي المطاعم مراجعة إجراءات تشغيل المطاعم الحديثة باللغات
) اإلنجليزية ،والصينية ،واإلسبانية) التي توفر إرشادات توضيحية حول تناول األطعمة في المساحات الخارجية وكذا
إرشادات السالمة من إدارة أوكالند للمطافئ وإرشادات الدخول للمعاقين.
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
خليج سان فرانسيسكو ( )LCCRSFاستشارات ومساعدة قانونية بشأن مفاوضات اإليجار لمؤسسات األعمال الصغيرة التي
تعاني من خسائر جراء فيروس كورونا (كوفيد .)91-من المقرر أن تقدم لجنة المحامين غير الربحية للحقوق المدنية في
منطقة خليج سان فرانسيسكو المساعدة القانونية من خالل ندوات عبر اإلنترنت خاصة باإليجار التجاري ،واستشارات مدتها
ساعة ،ومساعدة قانونية طويلة األجل .يحق ألصحاب مؤسسات األعمال الصغيرة في أوكالند طلب جلسات مشورة فردية
تبلغ مدتها ساعة واحدة مع أحد المحامين من خالل ملئ هذا الطلب عبر اإلنترنت على هذا الرابط:
http://bit.ly/OaklandLeaseAdvice
تمديد الموعد النهائي لطلبات منح مؤسسات األعمال التي تعمل من المنزل
تم تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات في برنامج منح مؤسسات األعمال التي تعمل من المنزل طب ًقا لقانون كيرز بمدينة
أوكالند إلى يوم اإلثنين الموافق  1نوفمبر /تشرين ثاني .من المقرر أن يوزع البرنامج مبل ًغا بقيمة  055,555دوالر أمريكي
في شكل منح تتراوح بين  0555دوالر أمريكي و 0555دوالر أمريكي إلى مؤسسات األعمال الهادفة للربح والتي تعمل من
المنزل في أوكالند .تدير البرنامج ووركينغ سوليوشنز " ،"Working Solutionsوهي منظمة غير ربحية في منطقة
الخليج .يرجى العلم أن الطلبات وشروط األهلية متاحة عبر اإلنترنت بأربع لغات على الموقع التالي:
workingsolutions.org/oakland-home-based-grants

اختبار فيروس كورونا (كوفيد )91-المجاني
في يوم الثالثاء الموافق  02أكتوبر /تشرين أول ،دشنت مقاطعة أالميدا وإدارة أالميدا الصحية
موقعً ا جدي ًدا الختبار فيروس كورونا (كوفيد )91-في مركز هنري جيه كايزر 95 ،تينث ستريت في أوكالند .لن تحتاج إلى
مذكرة من طبيب أو تأمين ولن تسأل عن حالة الهجرة.
يمكن ألي شخص بالغ الخضوع الختبار أيام الثالثاء ،والخميس ،والسبت من الساعة  0::5ص وحتى  99::5ص ،ومن
الساعة  90::5ظهرً ا وحتى  0عصرً ا ،على أن تكون األولوية للعمالة األساسية من الساعة  0::5ص وحتى  99::5ص
أيام الثالثاء والخميس .يمكن إجراء اختبارات لألطفال ،في سن الثانية فأكبر ،أيام السبت .يمكن تحديد المواعيد على الموقع
اإللكتروني https://ac.fulgentgenetics.com/ :للتعرف على مواقع االختبارات المجانية األخرى في أوكالند ،تفضل
بزيارةhttps://covid-19.acgov.org/testing.page?#Community :
ورش عمل رقمية مجانية لدعم المجتمع الثقافي في مدينة أوكالند
لمساعدة المؤسسات الفنية والفنانين بمدينة أوكالند في تطوير حضورهم الرقمي اإللكتروني ،من المقرر أن تعقد  90ورشة
عمل افتراضية مجانية خالل الفترة من  1نوفمبر /تشرين ثاني وحتى  95ديسمبر /كانون أول .من خالل تمويل قانون كيرز
"قانون مكافحة فيروس كورونا ،ودعم جهود اإلغاثة ،وتعزيز األمن االقتصادي" ،سيقدم المتحدثون من الشباب ،باالشتراك
مع واي آر ميديا " ،"YR Mediaوزو البس " ،"Zoo Labsفصوالً دراسية حول:
 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
للتعرف على التفاصيل الخاصة بعروض ورشة العمل والتسجيل ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيlifeisliving.org/ :
ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة
سلسلة من  90ورشة عمل لرواد األعمال من أصول إسبانية
أيام الخميس حتى  92ديسمبر  /كانون أول
غرفة التجارة لذوي األصول اإلسبانية في كاليفورنيا
مجا ًنا
سلسلة ورش عمل رواد األعمال
أيام الخميس حتى  92ديسمبر  /كانون أول
مانديال بارتنرز
سعر متفاوت :من  00دوالرً ا أمريكيًا  955 -دوالر أمريكي
تحسين محركات البحث لمؤسسات األعمال الصغيرة
الثالثاء 95 ،نوفمبر /تشرين ثاني ،من الساعة  9م حتى  0م
إيست باي سكور
 90دوالرً ا أمريكيًا
الندوة اإللكترونية بخصوص التفاوض على اإليجار التجاري (باللغتين الفيتنامية واإلنجليزية)
الثالثاء الموافق  95نوفمبر /تشرين ثاني ،الساعة  0م
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجا ًنا

خطط ألعمالك
األربعاء الموافق  99نوفمبر /تشرين ثاني ،من الساعة  0م حتى  0م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجا ًنا
تطوير أعمالك دون بيع
األربعاء الموافق  99نوفمبر /تشرين ثاني ،من الساعة  :م حتى  0م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجا ًنا
إعادة فتح األعمال التجارية في ظل جائجة كورونا (كوفيد :)91-فهم وإدارة العملية
الخميس  90نوفمبر /تشرين ثاني ،من  99ص – الظهر
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجا ًنا
كيف يمكن لمؤسسات األعمال إحداث تأثير اجتماعي في وقت التحدي والتغيير
الثالثاء الموافق  92نوفمبر /تشرين ثاني ،الساعة  99 – 95ص
غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية
مجا ًنا
البحث عن العمالء /تسويق فكرتك
األربعاء الموافق  90نوفمبر /تشرين ثاني 0::5 ،ص –  90::5ظهرً ا
إيست باي سكور
 90دوالرً ا أمريكيًا
ملتقى التوظيف االفتراضي – الرعاية الصحية
الثالثاء الموافق  91نوفمبر /تشرين ثاني 95 ،ص –  0ظهرً ا
لجنة تطوير قوة العمل بمدينة أوكالند
تسجيل األعمال
مجا ًنا
الندوة اإللكترونية بخصوص التفاوض على اإليجار التجاري (باللغة اإلنجليزية)
الثالثاء الموافق  91نوفمبر /تشرين ثاني : ،م
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجا ًنا
إعادة فتح األعمال التجارية في ظل جائجة كورونا (كوفيد :)91-فهم وإدارة العملية
الثالثاء الموافق  91نوفمبر /تشرين ثاني 0 – : ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجا ًنا
استراتيجيات التسويق الفعالة للتعامل مع أخطاء العمالء ودعم الوالء
اإلثنين الموافق  0:نوفمبر /تشرين ثاني 0 – : ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة ( )SBDCبمقاطعة أالميدا
مجا ًنا

الندوة اإللكترونية بخصوص التفاوض على اإليجار التجاري (باللغتين الصينية واإلنجليزية)
األربعاء الموافق  0ديسمبر /كانون أول ،الساعة  0م
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجا ًنا
إعادة فتح األعمال التجارية في ظل جائجة كورونا (كوفيد :)91-فهم وإدارة العملية
الخميس الموافق  :ديسمبر /كانون أول ،من  99 – 95ص
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجا ًنا
إعادة فتح األعمال التجارية في ظل جائجة كورونا (كوفيد :)91-فهم وإدارة العملية
الخميس الموافق  95ديسمبر /كانون أول ،من  : – 0عصرً ا
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجا ًنا
الندوة اإللكترونية بخصوص التفاوض على اإليجار التجاري (باللغة اإلنجليزية)
األربعاء الموافق  91ديسمبر /كانون أول ،ظهرً ا
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجا ًنا
الموارد الالزمة إلعادة الفتح
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني الخاص بموارد تخطيط المدينة إلعادة فتح أنشطة األعمال لالطالع على أحدث المعلومات
حول الموارد لدعم إعادة الفتح ،بما في ذلك:
 الملصقات الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة للسماح بالدخول والخاصة بإدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميدا
 توجيهات الفحص في المقاطعة ألرباب العمل بعدة لغات
 توجيهات التقييم الذاتي للعاملين بعدة لغات
 المعلومات الخاصة بأعمال التنظيف /التعقيم
 سالمة بيئة العمل
 الفتات دليل إعادة االفتتاح بواسطة غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية ،باالشتراك مع أوكالنديش
" "Oaklandishوالمجلس االستشاري للتعافي االقتصادي ،بأربع لغات.
إذا ثبتت إصابة أحد موظفيك بفيروس كورونا ،فيُرجى التواصل مع فريق مكافحة فيروس كورونا (كوفيد )91-في مكان
العمل التابع لمقاطعة أالميدا على  COVIDWorkplace@acgov.orgأو االتصال على الرقم (510) 268-2101
إلرسال تقرير عن الحالة وللحصول على اإلرشادات حول الخطوات التالية .يجب على مؤسسات األعمال إخطار إدارة
الصحة العامة بمقاطعة أالميدا بشأن جميع حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد .)91-للتعرف على المزيد عن
مواقع اختبارات فيروس كورونا (كوفيد ، )91-يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
https://www.oaklandca.gov/resources/how-to-get-tested.
الدعم المستمر لمؤسسات األعمال
يمكن مراجعة قائمة بالموارد المحدثة ،بما في ذلك المعلومات الخاصة بامتيازات العاملين والمنح والقروض وخدمات دعم
األعمال الصغيرة ،والمؤسسات غير الربحية والمقاولين المستقلين ،على الصفحة اإللكترونية لموارد مؤسسات األعمال
والقوى العاملة بمدينة أوكالند .علمًا بأن الموقع يخضع للتحديث الدوري إلتاحة المزيد من المعلومات ،لذلك يرجى مراجعة
الموقع باستمرار.




ونشجعك على استكمال استبيان بيانات تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد )91-على أنشطة األعمال  ،إذ أنه يعد
مسار المدينة المُخصص لطلب المساعدة المباشرة ألنشطة األعمال
ولمساعدة المدينة على قياس تأثيرات جائحة فيروس كورونا (كوفيد )91-على أنشطة أعمالك والموارد الالزمة
لمساعدتك ،يُرجى مراجعة استبياننا الموجز الخاص بإعادة تشغيل األعمال والتعافي

