تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة –  2أكتوبر  /تشرين أول2222 ،
من المقرر أن ترسل إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة بمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى مؤسسات األعمال،
والمؤسسات 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.
المنح متاحة لألعمال الصغيرة والفنون والمؤسسات غير الربحية
بادر بالتقدم اآلن إلى برنامج منح األعمال الصغيرة بموجب قانون الرعاية في أوكالند الذي سيتولى توزيع أكثر من  4مليون
دوالر أمريكي كمنح لألعمال الصغيرة في أوكالند .ويمكن االستفادة من المنح التي تقدر قيمتها بـ  010111دوالر أمريكي
في تغطية نفقات التشغيل اليومية؛ مثل أجور العمال واإليجار والديون الثابتة؛ علمًا بأن فترة تقديم الطلبات تنتهي الساعة 5
مساء يوم اإلثنين الموافق  22أكتوبر  /تشرين أول  .2222لالطالع على شروط االستحقاق والطلبات عبر اإلنترنت،
يرجى زيارة الرابط التالي /https://mainstreetlaunch.org/oakland-cares-act-grant :حيث تتوافر هذه
الشروط بأربع لغات.
ومن خالل صندوق رعاية أوكالند للفنانين والفنون غير الربحية ،من المقرر تخصيص  0.4.1مليون دوالر أمريكي كمنح
لدعم الفنانين والمؤسسات الفنية غير الربحية مع مكافآت تصل إلى  .10111دوالر أمريكي للمؤسسات الفنية غير الربحية
ظهرا يوم الجمعة الموافق 9
وما يصل إلى  00111دوالر أمريكي للفنانين؛ علمًا بأن فترة تقديم الطلبات تنتهي الساعة 2
ً
أكتوبر  /تشرين أول  .2222لالطالع على شروط االستحقاق والطلبات عبر اإلنترنت ،يرجى زيارة الرابط التالي:
 https://www.cciarts.org/Oakland_CARES_Fund.htmlحيث تتوافر هذه الشروط بأربع لغات.
يرجى التفضل باإلحاطة بأن هناك برنامجً ا ً
ثالثا؛ أال وهو صندوق رعاية أوكالند لمنح المؤسسات غير الربحية الذي سيتولى
توزيع ما قيمته  0110111دوالر أمريكي في صورة منح تصل إلى  .10111دوالر أمريكي إلى المؤسسات غير الربحية
التي تخدم المجتمع التي ُتقدّم حاليًا برامج وخدمات ذات صلة باآلثار الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد )01-واحتياجات
المقيمين ومؤسسات األعمال من ذوي الدخل المنخفض في القطاعات التالية:
 الخدمات الصحية واإلنسانية
 التنمية االقتصادية وتطوير قوة العمل
 الدعم القانوني
 األمن الغذائي
 خدمات دعم المشردين والمستأجرين
 التعليم
يرجى العلم أن فترة تقديم الطلبات تنتهي الساعة  5مساء يوم األربعاء الموافق  21أكتوبر  /تشرين أول  .2222يرجى
زيارة الرابط التالي /https://communityvisionca.org/oaklandcares :لالطالع على شروط االستحقاق
والطلبات والمتاحة بأربع لغات.
وهذه أحدث برامج المنح الممولة حسب قانون الرعاية والتي دشنتها مدينة أوكالند .وقد تم اإلعالن عن برامج المنح
للمستأجرين وأصحاب البيوت ذوي الدخل المنخفض في وقت مبكر من هذا الشهر.تعرَّ ف على المزيد حول المبلغ الذي يصل
مقداره إلى  0..1مليون دوالر أمريكي المدرج في أعمال التمويل حسب قانون الرعاية على الرابط التالي:
oaklandca.gov/topics/coronavirus-aid-relief-and-economic-security-cares-act-funding
مقاطعة أالميدا توافق على عمل صالونات العناية باألظافر داخل الصالونات وتصدر إرشادات خاصة باحتفاالت الهالوين
في  .1سبتمبر  /أيلول ،أعلن مسؤولو الصحة العامة بمقاطعة أالميدا أنه يمكن لصالونات العناية باألظافر أن تفتح أبوابها
للعمل داخل الصالونات مع اتخاذ تدابير السالمة المناسبة .هذا وتتبع صالونات العناية باألظافر اإلرشادات المحلية وإرشادات
ً
منضبطا.
الوالية اتبا ًعا

هذا وتستمر مقاطعة أالميدا في الفحص الدقيق لآلثار المحتملة لألنشطة التي قد يسمح بها عند إعادة الفتح أو التوسع في
األعمال ،ومن المُقرر أن تصدر خطة مرحلية تنتهج طريقة إجرائية إلعادة الفتح تجنبًا لموجات االزدحام الهائلة في تفشي
المرض.
ولمساعدة مقاطعة أالميدا في االنتقال إلى مرحلة أقل تقيي ًدا ،يرجى ارتداء الكمامات في األماكن العامة وغسل األيدي بانتظام
والحفاظ على مسافة ال تقل عن ستة أقدام من التباعد االجتماعي عندما تكون في األماكن العامة والحد من مخالطتك لألفراد
خارج نطاق األسرة.
لالطالع على قائمة باألنشطة المفتوحة وغير المفتوحة حاليًا في مقاطعة أالميدا ،يرجى زيارة الرابط التالي:
.https://covid19.acgov.org/sip.page
باإلضافة إلى ذلك ،أصدرت مقاطعة أالميدا إرشادات حول السالمة عند االحتفال بالهالوين ويوم الموتى .ويوصي مسؤولو
الصحة المحلية أفراد المجتمع بالمشاركة في األنشطة التي تنطوي على مخاطر منخفضة.
تمديد فترة تعليق النشاط التجاري
نظرً ا ألن وقف اإلخالء التجاري الذي أمرت به مدينة أوكالند يتوافق مع األوامر التنفيذية التي أصدرها الحاكم نيوسوم ،ال
سيما األمر الجديد الموقع في  .0سبتمبر  /أيلول ،فقد تم تعليق عمليات اإلخالء للمستأجرين التجاريين المتأثرين بفيروس
كورونا (كوفيد )01-حتى  00مارس  /أذار  ..1.0لالطالع على مزيد من المعلومات والتعرف على الموارد ،يرجى
زيارة قسم وقف اإلخالء ضمن صفحة موارد األعمال للمدينة ،وذلك فيما يتعلق بفيروس كورونا (كوفيد )01-على الرابط
التاليhttps://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and- :
worker-resources
الفعاليات القادمة من ورش العمل والندوات عبر اإلنترنت
سلسلة من  0.ورشة عمل لرواد األعمال من أصول إسبانية
الخميس حتى  01ديسمبر  /كانون أول
غرفة التجارة لذوي األصول اإلسبانية في كاليفورنيا
مجا ًنا
ندوة حول قانون العمل في الوالية والضرائب على الرواتب
األربعاء 1 ،أكتوبر  /تشرين أول 1 ،ص حتى  0:01عصرً ا
قسم العالقات الصناعية وقسم تطوير الوظائف في كاليفورنيا
مجا ًنا
استخدم يوتيوب في تطوير أعمالك
األربعاء 1 ،أكتوبر  /تشرين أول 01 ،ص حتى  00ص
جو بيز
مجا ًنا
كيف تطور أعمالك عبر اإلنترنت وتحقق المبيعات المستهدفة؟
الثالثاء 00 ،أكتوبر  /تشرين أول 01 ،ص حتى  00:01ص
مركز تطوير المشروعات الصغيرة في مقاطعة أالميدا
مجا ًنا

العثور على عمالء وتسويق فكرتك (عبر اإلنترنت)
األربعاء 04 ،أكتوبر  /تشرين أول 0:01 ،ص حتى  0.:01ظهرً ا
إيست باي سكور
السعر المعتاد  41.11دوالرً ا أمريكيًا؛ السعر المخفض 01.11 :دوالرً ا أمريكيًا
ندوة حول قانون العمل في الوالية والضرائب على الرواتب
األربعاء 04 ،أكتوبر  /تشرين أول 1 ،ص حتى  0:01عصرً ا
قسم العالقات الصناعية وقسم تطوير الوظائف في كاليفورنيا
مجا ًنا
انطلق بمشروعك التجاري عبر اإلنترنت من جوجل
الخميس 01 ،أكتوبر  /تشرين أول 01:01 ،ص حتى الظهر
إيست باي سكور
 01.11دوالرً ا أمريكيًا
كيف تطلق أعمالك وعالمتك التجارية عبر اإلنترنت من سكوير
الجمعة 0. ،أكتوبر  /تشرين أول ،الظهر حتى  0ظهرً ا
غرفة تجارة منطقة أوكالند الحضرية
مجا ًنا
ابحث عن التسويق :إنهم يبحثون عنك أي ً
ضا!
الثالثاء .1 ،أكتوبر  /تشرين أول ،من  0حتى  4ظهرً ا
إيست باي سكور
السعر المعتاد  41.11دوالرً ا أمريكيًا؛ السعر المخفض 01.11 :دوالرً ا أمريكيًا
معرض العمل االفتراضي – النقل والتوزيع واللوجستيات والصناعة المتقدمة
الخميس .. ،أكتوبر  /تشرين أول ،من  01ص حتى  .ظهرً ا
هيئة تطوير قوة العمل في مدينة أوكالند
تسجيل مؤسسات األعمال
مجا ًنا
أفضل الممارسات الحالية في المطاعم في أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد)01-
اإلثنين 0. ،نوفمبر  /تشرين ثاني 1 ،ص حتى الظهر
إيست باي سكور
السعر المعتاد  41.11دوالرً ا أمريكيًا؛ السعر المخفض 01.11 :دوالرً ا أمريكيًا
القوانين الجديدة في الوالية
في  01سبتمبر  /أيلول  ،.1.1أتاح القانون الجديد (إس بي  )0011الذي وقعه الحاكم جافين نيوسوم زيادة نطاق الحصول
على تعويضات العمال وتسهيلها على العاملين في اإلسعاف والرعاية الصحية واألفراد الذين ثبت إيجابية اختباراتهم بسبب
تفشي الجائحة في أثناء ممارسة عملهم ،وذلك من أجل الحصول على الدعم الذي يحتاجونه بما في ذلك الرعاية الطبية
الضرورية ومزايا استبدال األجور .تفضل بقراءة األسئلة األكثر شيوعً ا حول إس بي  .0011هذا وسوف يسري القانون
فورً ا.
كما وقع الحاكم أي ً
ضا على «مرسوم إي بي  ».01لضمان اإلبالغ الفوري بحاالت فيروس كورونا (كوفيد )01-في مقار
العمل للموظفين ومسؤولي الصحة العامة المحليين ومسؤولي الوالية .ومن المقرر أن يساعد هذا اإلبالغ العمال في اتخاذ

االحترازات الضرورية مثل السعي للفحص والحصول على المساعدة الطبية أو االمتثال لتوجيهات الحجر الصحي .ومن
المقرر أن تسري التغييرات اعتبارً ا من  0يناير  /كانون الثاني  .1.1حتى  0يناير  /كانون الثاني  ..1.0لمعرفة المزيد،
يرجى زيارة هذا الرابطhttps://www.dir.ca.gov/dosh/Coronavirus/AB6852020FAQs.html :
اطلع أدناه على الروابط للندوات عبر اإلنترنت حول قانون العمل في الوالية.
الموارد الالزمة إلعادة الفتح
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للمدينة الخاص بتخطيط الموارد إلعادة افتتاح مؤسسات األعمال للتعرف على أحدث
المعلومات بشأن مواردنا لدعم إعادة االفتتاح ،والتي تتضمن:
 ملصقات بضرورة ارتداء الكمامة عند الدخول من إصدار إدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميدا
 توجيهات المقاطعة للفحص الخاصة بأصحاب األعمال بلغات متعددة
 توجيهات التقييم الذاتي للعمالة بلغات متعددة
 معلومات حول تنظيف /تعقيم مؤسسات األعمال
 سالمة بيئة العمل
 الفتات توجيهات إعادة االفتتاح من قِبل غرفة تجارة منطقة أوكالند الحضرية ،بالشراكة مع سكان أوكالند ومجلس
التعافي االقتصادي االستشاري ،بأربع لغات.
في حالة كانت نتيجة تحليل أحد الموظفين إيجابية ،يرجى االتصال بفريق فيروس كورونا (كوفيد )01-في مكان العمل
بمقاطعة أالميدا على العنوان اإللكتروني  COVIDWorkplace@acgov.orgأو اتصل على الرقم ..0-.010
( )101إلرسال تقرير للحالة والتعرف على التوجيهات الخاصة بالخطوات التالية .ويلزم مؤسسات األعمال إخطار إدارة
الصحة العامة بمقاطعة أالميدا بجميع حاالت فيروس كورونا (كوفيد )01-اإليجابية .وللتعرف على مواقع اختبار فيروس
كورونا (كوفيد )01-في أوكالند ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
.https://www.oaklandca.gov/resources/how-to-get-tested
ولمساعدة المدينة في قياس تأثيرات جائحة فيروس كورونا (كوفيد )01-على مؤسسة األعمال الخاصة بك والموارد
المساعدة ،يرجى مراجعة استبياننا الموجز الخاص بإعادة افتتاح مؤسسات األعمال والتعافي.
دعم مؤسسات األعمال المتواصل
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 الخاصة بموارد مؤسسات
األعمال والعمالة بمدينة أوكالند؛ علمًا بأنه يتم تحديث الموقع دوريًا حيث تتاح المزيد من المعلومات ،لذلك يرجى متابعة
زيارة الموقع .كما نشجعك على:
 إجراء استبيان بيانات التأثير على األعمال جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد ،)01-الذي يعمل كمسار للمدينة
لطلب المساعدة المباشرة.

