
 0303أكتوبر/ تشرين أول  03إدارة 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 تتضمن إشارات إلى الموارد المتاحة.  األعمال والمنظمات غير الربحية والمقاولين المستقلين وشركائنا الداعمين لها.

 .صفحتنا اإللكترونية لموارد األعمال والعمالة امج الدعم المتاحة، يرجى زيارةولمزيد من المعلومات بشأن جميع بر

 

 

 األوامر الصحية المستجدة إلدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميدا

 تتضمن ما يلي: بأنشطة إضافيةأكتوبر/ تشرين أول، سمحت مقاطعة أالميدا  32اعتباًرا من يوم الجمعة الموافق 

 سمح بالتباعد االجتماعي بشكل طبيعي والتي يجوز أنشطة مراكز الترفيه العائلي الداخلية التي تمارس على نحو ي

 من سعتها. %32فتحها، مثل صاالت البولينغ، وتسلق الجدران، حتى 

  فرد، أيهما أقل. 011من سعتها أو أقل من  %32صاالت تناول الطعام الداخلية حتى 

  فرد، أيهما أقل 011من سعتها أو أقل من  %32خدمات العبادة الداخلية حتى 

 فرد لكل شاشة، أيهما أقل 011من سعتها أو أقل من  %32لسينما الداخلية حتى صاالت ا 

  من سعتها والسماح بقاعات محدودة لتناول  %21زيادة خدمات البيع بالتجزئة الداخلية ومراكز التسوق حتى

 األطعمة

  نه ال يسمح بفتح من سعتها، غير إ %32زيادة خدمات صاالت الرياضة ومراكز اللياقة البدنية الداخلية حتى

 أحواض السباحة الداخلية

  فرًدا بمن في ذلك المعلم 31زيادة سعة فصول اللياقة الخارجية دون تالمس حتى 

  فرد، أيهما أقل 011من سعة المكان أو  %32زيادة السعة بحفالت الزواج ومراسم الجنازات حتى 

 

تستبدل تجمعات المجموعة الثابتة التي ال . بأحدث التوجيهات الصادرة بشأن التجمعاتكما ستلتزم كذلك مقاطعة أالميدا 

فرًدا. يجب ارتداء أغطية الوجه  31يتجاوز عدد أفرادها ثالث أسر التجمعات االجتماعية بالمقاطعة وتتضمن عدًدا ال يتجاوز 

ال  ذينفيما عدا عند تناول األطعمة أو الشرب، ويجب أن تتم التجمعات في الساحات الخارجية، ويجب أن يحتفظ األفراد ال

أقدام عن اآلخرين. بينما يسمح باألنشطة الغنائية أو العزف على اآلالت  6يقيمون في ذات المنزل بمسافة ال تقل عن 

 الموسيقية، يجب أن يكون المطرب أو الموسيقي أحد أفراد األسر الثالث.

 

دة في عدد الحاالت. ترتفع معدالت اإلصابة تتحرك مقاطعة أالميدا بصورة أكثر انضباًطا من الوالية بهدف تجنب الزيادة الحا

 في الدولة ويواصل المسؤولون الصحيون بمقاطعة أالميدا مراقبة تأثير األنشطة التي سبق أن سمح بها محلًيا.

 

للتعرف على قائمة األنشطة المفتوحة وغير المفتوحة في الوقت الحالي بمقاطعة أالميدا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

19.acgov.org/sip.page-https://covid  يجب تنفيذ األعمال، ويجب على السكان االمتثال لتدابير السالمة المهمة

( على الموقع 01-(. تتاح البروتوكوالت والتوجيهات الخاصة بفيروس كورونا )كوفيد01-لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد

 اللتماس المساعدة الفنية، يرجى إرسال رسالة على البريد اإللكتروني: acg-https://covid.19 اإللكتروني:

COVIDRecovery@acgov.org 

 

 

 اإلجراءات المحدثة لتشغيل المطاعم 

 حدثت مقاطعة أالميدا كذلك إجراءات تشغيل المطاعم فيها. فيا يلي أبرز النقاط:

  يجب فتح المظالت، والستائر والهياكل المظللة األخرى، إن تمت الموافقة عليها، من ثالث جهات بحد أدنى للسماح

 بحرية تدفق الهواء عبر المكان.

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://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/press-release-2020.10.21.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/press-release-2020.10.21.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CDPH-Guidance-for-the-Prevention-of-COVID-19-Transmission-for-Gatherings-10-09.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CDPH-Guidance-for-the-Prevention-of-COVID-19-Transmission-for-Gatherings-10-09.aspx
https://covid-19.acgov.org/sip.page
https://covid-19.acg/
mailto:COVIDRecovery@acgov.org
mailto:COVIDRecovery@acgov.org
mailto:COVIDRecovery@acgov.org


  يجب أن تتضمن اقتراحات تناول الطعام في األماكن الخارجية تفاصيل محددة بشأن أية هياكل مقترحة لحجب الرياح

وتكون مدونة في خطة مكتوبة، ويجب أن تتضمن كذلك المواصفات الخاصة بجهاز/ أجهزة التسخين المقترحة التي 

 سيتم استخدامها.

 ن تحت الخيام، أو المظالت، أو حواجب الشمس، أو الهياكل المادية يمكن استخدام أنواع محددة من أجهزة التسخي

المؤقتة األخرى. طبًقا لقانون كاليفورنيا للحرائق، ال يسمح باللهب المكشوف، أو األجهزة األخرى التي ينبعث منها 

از، أو الفحم لهب، أو حريق أو حرارة أو أي سائل آخر قابل لالشتعال أو قابل لالحتراق، أو أجهزة الطهي بالغ

 31الحجري، أو أجهزة الطهي األخرى أو أي جهاز آخر غير معتمد وذلك باألماكن الداخلية أو على بعد أقل من 

قدًما من الخيمة أو الهيكل الغشائي في أثناء فتحها للجمهور ما لم يوافق المسؤول المعني بقانون الحريق. يرجى 

 .  إرشادات السالمة الخاصة بإدارة أوكالند للمطافئمراجعة 

  يجب في الجدران الحاجبة للرياح التي تتضمن، على سبيل المثال ال الحصر، شجيرات في أوعية طويلة مؤقتة

وقابلة للنقل أو هياكل مادية مؤقتة وقابلة للنقل أن تقف بمفردها وأن تتحمل الرياح ويجب أال يتجاوز ارتفاعها أربعة 

 ( أقدام.4)

 لزيادة التباعد االجتماعي، من قبل السلطة القضائية المحلية المختصة يجب اعتماد أية مناطق مقاعد خارجية جديدة ،

)اإلدارة المحلية/ إدارة المطافئ(. لمساعدة مالك مؤسسات األعمال في تلبية اشتراطات التباعد االجتماعي، دشنت 

مهور. ويمكن " للسماح باستخدام المناطق المخصصة لمرور الجtelr SFxllFالمدينة مبادرة الشوارع المرنة "

  www.oaklandca.gov/FlexStreets التعرف على المزيد على الموقع اإللكتروني:

 

ة الموقع اإللكتروني إلدار ونشرت على اإلسبانيةو والصينية، اإلنجليزيةتتاح إجراءات تشغيل المطاعم الجديدة باللغات 

 page-https://deh.acgov.org/covid.19 الصحة البيئية:

 

 

 ( المجاني91-اختبار فيروس كورونا )كوفيد

 أكتوبر/ تشرين أول، دشنت مقاطعة أالميدا وإدارة أالميدا الصحية 32يوم الثالثاء الموافق 

تينث ستريت في أوكالند. لن تحتاج إلى  01( في مركز هنري جيه كايزر، 01-موقًعا جديًدا الختبار فيروس كورونا )كوفيد

 مذكرة من طبيب أو تأمين ولن تسأل عن حالة الهجرة.

ص، ومن  00:21ص وحتى  0:21يمكن ألي شخص بالغ الخضوع الختبار أيام الثالثاء، والخميس، والسبت من الساعة 

ص أيام  00:21ص وحتى  0:21عصًرا. وستكون األولوية للعمالة األساسية من الساعة  4ظهًرا وحتى  03:21الساعة 

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

  /https://ac.fulgentgenetics.com اإللكتروني:

 

 

 ورش العمل الرقمية لدعم المجتمع الثقافي في مدينة أوكالند

ورشة عمل افتراضية  04ستعقد لمساعدة المؤسسات الفنية والفنانين بمدينة أوكالند في تطوير حضورهم الرقمي اإللكتروني، 

من خالل تمويل قانون كيرز "قانون ديسمبر/ كانون أول.  01نوفمبر/ تشرين ثاني وحتى  1خالل الفترة من  دون مقابل

سيدرب المتحدثون من الشباب، باالشتراك مع واي مكافحة فيروس كورونا، ودعم جهود اإلغاثة، وتعزيز األمن االقتصادي"،

 ، المشاركين على:"Zoo Labs، وزو البس ""YR Mediaآر 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.orgالتسجيل، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للتعرف على التفاصيل الخاصة بعروض ورشة العمل و 

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://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://deh.acgov.org/deh-assets/docs/AlcoRestaurantOperatingProceduresSpanish.pdf
https://deh.acgov.org/covid-19.page
https://ac.fulgentgenetics.com/
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/


 تم تمديد الموعد النهائي لمنح 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 

نوفمبر/ تشرين ثاني. من المقرر أن يوزع برنامج منح مؤسسات األعمال التي تعمل من المنزل  1إلى يوم اإلثنين، أوكالند 
دوالر أمريكي  3111وح بين دوالر أمريكي في شكل منح تترا 211,111حسب قانون كيرز في أوكالند مبلغ بقيمة 

دوالر أمريكي إلى مؤسسات األعمال الهادفة للربح والتي تعمل من المنزل في أوكالند. تدير البرنامج ووركينغ  4111و
يرجى العلم أن الطلبات وشروط األهلية متاحة ، منظمة غير ربحية في منطقة الخليج. "Working Solutionsسوليوشنز "

   grants-based-home-workingsolutions.org/oakland عبر اإلنترنت بأربع لغات على الموقع التالي:
 
 

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

التي  األعمال الصغيرةاستشارات ومساعدة قانونية بشأن مفاوضات اإليجار لمؤسسات ( LCCRSFخليج سان فرانسيسكو )
تعاني من خسائر جراء فيروس كورونا المستجد. 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، 
 ة طويلة األجل.ومساعدة قانوني

 
حول  ندوات عبر اإلنترنتمن المقرر أن تعقد لجنة المحامين غير الربحية للحقوق المدنية في منطقة خليج سان فرانسيسكو 

. وعلى الرغم من أن الندوات 3131حتى نهاية عام ( 01-مفاوضات اإليجار التجاري خالل جائحة فيروس كورونا )كوفيد
دقيقة مجانية، إال إنه يستلزم التسجيل المسبق. يرجى العلم أنه من المتوقع  22إلى  61مدتها من عبر اإلنترنت التي تتراوح 

تقديم الندوات عبر اإلنترنت بلغات مختلفة كما هو موضح في قائمة الندوات القادمة أدناه من خالل محامين متطوعين من 
 مكاتب محاماة محلية. 

 
استشارات مباشرة مكن مالك مؤسسات األعمال الصغيرة بمدينة أوكالند من طلب اللتماس استشارات قانونية فردية، سيت

مع محاٍم. للحصول على هذه الخدمة المجانية، يتولى أصحاب مؤسسات األعمال ملء طلب عبر اإلنترنت  مدتها ساعة واحدة
 /:bit.ly/OaklandLeaseAdvicehttp/ على الموقع اإللكتروني:

 
، والتي قد تشمل التفاوض على عقد اإليجار، والتقاضي المسبق المساعدة القانونية طويلة األجلمن المقرر أن تكون 

من أصحاب مؤسسات األعمال الصغيرة ذوي  06ومفاوضات التسوية أو التمثيل في إجراءات المحكمة، متاحة لما يصل إلى 
 وكالند الذين ال يمكنهم تحمل تكاليف توكيل محاٍم بمفردهم.الدخل المنخفض في أ

 
يمكن لمالك مؤسسات األعمال الوصول إلى هذه الخدمات القانونية المجانية على الموقع اإللكتروني: 

businesses/-small-oakland-for-services-https://lccrsf.org/legal 
 
 

 المدينة تعزز جهود كنس المدينة مع استئناف إدارة انتظار السيارات
شطة أنفي إطار الجهود المتواصلة للمحافظة على نظافة الشوارع والممرات في أحياء مدينة أوكالند، تستأنف مدينة أوكالند 

فة، ونأمل في . يكمن هدف المدينة في أن تكون الشوارع أكثر نظانوفمبر/ تشرين ثاني 1إدارة انتظار السيارات يوم اإلثنين 
أن يستأنف مالك المركبات نقل مركباتهم لالمتثال مع المواعيد المحددة لكنس الشوارع وتجنب تقديم إشعارات. وزع طاقم 

إنفاذ أنشطة االنتظار ملصقات تحذيرية على الزجاج األمامي للمركبات في األحياء التي ستتأثر. ستصدر المدينة إشعار تحذير 
مبر/ كانون أول. يحق لمالك المركبات استالم إشعار تحذير واحد عند انتهاك لوائح أوكالند البلدية ديس 20دون غرامة حتى 

"O.M.C "341-30-01 .في ذلك الوقت، ويخضعون لغرامات عند تكرار المخالفات 
 
الصحة لسالمة العامة، وواصلت المدينة تنفيذ لوائح انتظار السيارات األخرى السارية الخاصة بالمناطق التجارية الحيوية، وا 

 العامة، والتي تتضمن:

 عدادات االنتظار 

 الحواجز الحمراء، الحواجز الصفراء، الحواجز البيضاء 

https://www.workingsolutions.org/oakland-home-based-grants
https://www.oaklandca.gov/news/2020/city-lawyers-committee-for-civil-rights-of-the-sf-bay-area-to-provide-webinars-consultations-to-assist-oakland-small-businesses-with-lease-negotiations
http://bit.ly/OaklandLeaseAdvice
https://lccrsf.org/legal-services-for-oakland-small-businesses/
https://www.oaklandca.gov/news/2020/city-of-oakland-strengthens-street-sweeping-efforts-with-resumed-parking-management-starting-nov-9
https://www.oaklandca.gov/news/2020/city-of-oakland-strengthens-street-sweeping-efforts-with-resumed-parking-management-starting-nov-9


  الحواجز والمساحات الزرقاء 

 صنابير الحريق 

 حواجز الممرات الجانبية وممرات عبور المشاة 

 مخالفات االنتظار الثنائي وحارة الدراجات 

 إعاقة منحدر الكراسي المتحركة 

 األعمال اإلنشائية الرئيسية والفتة "ممنوع االنتظار" األخرى 

 االستخدام غير المصرح لالفتات انتظار سيارات المعاقين 
 

( معلًقا بينما يستكمل طاقم العمل تحليالً يتضمن مسًحا لحملة RPPلم يزل تنفيذ المناطق المخصصة لتصريح انتظار السكان )
 التصريح.

 
تطبق المدينة أسعاًرا قياسية على جميع العدادات بالمدينة وفي الجراجات والساحات المملوكة للمدينة. يتم تذكير المتسوقين أن  

سيكون مجاًنا أيام األحد على مدار العام. ما زالت االنتظار في عدادات المدينة وفي ساحات انتظار المدينة المقننة بعدادات 
 الحدود الزمنية مطبقة.

 
أو اتصل على الرقم  OAK311لطلب مساعدة في إنفاذ لوائح انتظار السيارات أو لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ 

، أو أرسل طلب على الموقع OAK311@oaklandca.gov(، أو البريد اإللكتروني 201) 602-2266أو  200
 على هواتف آبل وأندرويد.  OAK311، أو استخدم تطبيق الجوال المجاني https://bit.ly/33lKLqeاإللكتروني 

 
 

 ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة
 

Serie de 12 Tallaeres para Emprendedores Hispanos 
Jueves hasta el 17 de diciembre 

 غرفة التجارة األمريكية الالتينية بكاليفورنيا
 مجاًنا

 
 سلسلة ورش عمل رواد األعمال

 ديسمبر/ كانون أول 02أيام الخميس حتى 
 مانديال بارتنرز

 دوالر أمريكي 011 –دوالًرا أمريكًيا  32أسعار مخفضة: 
 

 )باللغة اإلنجليزية( الندوة اإللكترونية بخصوص التفاوض على اإليجار التجاري 
 نوفمبر/ تشرين ثاني، ظهًرا 4األربعاء، 

 لجنة المحامين للحقوق المدنية
 مجاًنا

 
 تحسين محركات البحث لمؤسسات األعمال الصغيرة 

 م 4م حتى  0أكتوبر/تشرين األول، من الساعة  01الثالثاء، 
 إيست باي سكور 

 دوالًرا أمريكًيا 02
 

 )باللغتين الفيتنامية واإلنجليزية( الندوة اإللكترونية بخصوص التفاوض على اإليجار التجاري
 م 2أكتوبر/تشرين األول، الساعة  01الثالثاء، 

 لجنة المحامين للحقوق المدنية
 مجاًنا

mailto:OAK311@oaklandca.gov
https://bit.ly/33lKLqe
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvdeGsrDsvH9MtONeLPa_Obmeejkkjpcdo
https://www.mandelapartners.org/mandela-entrepreneurs
https://lccrsf.org/legal-services-for-oakland-small-businesses/
https://eastbay.score.org/event/seo-optimization-small-businesses-online-c0506-0
https://lccrsf.org/legal-services-for-oakland-small-businesses/


 خطط ألعمالك
 م 4م حتى  3أكتوبر/تشرين األول، من الساعة  00الثالثاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )
 مجاًنا

 
 البحث عن العمالء/ تسويق فكرتك

 م 03:21 –ص  0:21نوفمبر/ تشرين ثاني،  00األربعاء، 
 إيست باي سكور

 دوالًرا أمريكًيا 02
 

 كيف يمكن لمؤسسات األعمال إحداث تأثير اجتماعي في وقت التحدي والتغيير
 ص 00 –ص  01نوفمبر/ تشرين ثاني،  02الثالثاء، 

 غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية
 مجاًنا

 
 الرعاية الصحية –ملتقى التوظيف االفتراضي 

 م 3 –ص  01نوفمبر/ تشرين ثاني،  01الثالثاء، 
 لجنة تطوير قوة العمل بمدينة أوكالند

 تسجيل األعمال
 مجاًنا

 
 )باللغة اإلنجليزية( الندوة اإللكترونية بخصوص التفاوض على اإليجار التجاري

 م 2نوفمبر/ تشرين ثاني،  01الثالثاء، 
 لجنة المحامين للحقوق المدنية

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

 م 2ديسمبر/ كانون أول،  3األربعاء، 
 لجنة المحامين للحقوق المدنية

 مجاًنا
 

 )باللغة اإلنجليزية( الندوة اإللكترونية بخصوص التفاوض على اإليجار التجاري
 ديسمبر/ كانون أول، ظهًرا 06األربعاء، 

 ةلجنة المحامين للحقوق المدني
 مجاًنا

 
 

 الموارد الالزمة إلعادة الفتح
للحصول على أحدث المعلومات  بموارد تخطيط المدينة إلعادة فتح أنشطة األعمالتفضل بزيارة الموقع اإللكتروني الخاص 

 حول الموارد لدعم إعادة الفتح، بما في ذلك: 

  الخاصة بإدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميداوالملصقات الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة للسماح بالدخول 

 بعدة لغات توجيهات الفحص في المقاطعة ألرباب العمل 

 بعدة لغات توجيهات التقييم الذاتي للعاملين 

  بأعمال التنظيف/ التعقيمالمعلومات الخاصة 

 بيئة العمل سالمة 

https://www.acsbdc.org/events/planning-your-business
https://eastbay.score.org/event/finding-customers-marketing-your-idea-online-c0506-3
https://oaklandchamber.chambermaster.com/eventregistration/register/19839
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://lccrsf.org/legal-services-for-oakland-small-businesses/
https://lccrsf.org/legal-services-for-oakland-small-businesses/
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/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


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

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

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

(. للتعرف على المزيد عن مواقع اختبارات فيروس 01-أالميدا بشأن جميع حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا )كوفيد
get-to-https://www.oaklandca.gov/resources/how-زيارة الموقع اإللكتروني  (، يرجى01-كورونا )كوفيد

tested. 
 

تك، على أنشطة أعمالك والموارد الالزمة لمساعد( 01-ولمساعدة المدينة على قياس تأثيرات جائحة فيروس كورونا )كوفيد
  .استبياننا الموجز الخاص بإعادة تشغيل األعمال والتعافيُيرجى مراجعة 

 
 

 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  .والقوى العاملة بمدينة أوكالند

 الموقع باستمرار. ونشجعك على:  

 إذ إنه يعد مسار المدينة استبيان بيانات تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على أنشطة األعمال استكمال ،
 الُمخصص لطلب المساعدة المباشرة ألنشطة األعمال

https://chambermaster.blob.core.windows.net/userfiles/UserFiles/chambers/1392/CMS/Aly/English.pdf
mailto:COVIDWorkplace@acgov.org
https://www.oaklandca.gov/resources/how-to-get-tested
https://www.oaklandca.gov/resources/how-to-get-tested
https://www.oaklandca.gov/resources/how-to-get-tested
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_reopening_recovery_survey
https://oaklandca.formstack.com/forms/business_reopening_recovery_survey
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
https://oaklandca.formstack.com/forms/covid19_business_impact_data_survey

