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 إبريل  EWDD 17تحديث -الموارد األساسية لألعمال التجارية 

 

ستُرسل إدارة تطوير مجالي االقتصاد والقوى العاملة بالمدينة تحديثات مهمة ألصحاب األعمال التجارية والمؤسسات غير 

الربحية والمقاولين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمنا بصورة دورية.  وتعد هذه المعلومات مجرد نقاط بارزة للموارد 

صفحة موارد األعمال التجارية  ات عن جميع برامج الدعم المتاحة، تفضل بزيارة المتاحة من أجل الحصول على معلوم

 .والعاملين على اإلنترنت

 

 

 اذهب بالعاملين لديك إلى موقع االختبار 

للعاملين والمتطوعين المستمرين في الخروج من  19أوكالند موقعًا آخر يُجرى فيه تحليل اختبار فيروس كوفيد فتحت مدينة 

)مركز مكافحة األمراض والوقاية منها(، لتتمكن من استخدام  CDCمنازلهم لمساعدة أفراد مجتمعهم. وبناًء على إرشادات 

على األفراد )الحمى، والسعال، وضيق  19خدمة إجراء االختبار المجانية هذه، فال بد من إما ظهور أعراض فيروس كوفيد 

 التنفس( أو مخالطتهم لحالة إيجابية بالفيروس.

 

 العاملين أو المتطوعين في القطاعات اآلتية:  سيخدم موقع إجراء االختبار من خالل خدمة السيارات

 مقدمو الرعاية الطبية، بما في ذلك المستشفيات كافة، والعاملون في العيادات أو المراكز الصحية المجتمعية •

 متاجر البقالة والمطاعم ومخازن الطعام •

 التوعية والتواصل مقدمو الخدمات للمشردين، بما في ذلك العاملين بأماكن اإليواء والعاملين بأنشطة •

 مقدمو خدمات الجنائز •

 مؤسسات رعاية األطفال •

 مرافق اإليواء والمالجئ لكبار السن والبالغين واألطفال  •

 النقل والمواصالت، بما في ذلك العاملين المستقلين في هذا القطاع •

 

إذا كان عملك يندرج تحت أحد هذه القطاعات، ولم تقم بعد بوضع ترتيبات إلجراء اختبار للعاملين لديك، فتفضل بزيارة الموقع 

www.oaklandca.gov/testing للتعرف على المزيد . 

 

وتحتاج إلى إجراء اختبار آخر لبقية فريق العمل، فتفضل بزيارة  19إذا تم تأكيد إصابة أحد العمال لديك بكوفيد 

www.oaklandca.gov/testing. 

 

بغض النظر عما إذا كان العاملون لديك   مقاطعة أالميدايُجرى االختبار مجانًا ألفراد األعمال التجارية التي تقع في نطاق 

 يتمتعون بتغطية تأمين صحي أم ال.

 

 ال ينبغي أن يصل األفراد إلى موقع االختبار دون الحصول على إحالة وتأكيد الموعد.

 https://bit.ly/2x63Ou4اقرأ النشرة الصحفية هنا: 

 

 إبريل 20)فيس بوك( باب التقديم لطلب منحة األعمال التجارية الصغيرة في  Facebookتفتح 

مليون دوالر في هيئة منح نقدية وأرصدة إعالنية لدعم   15)فيس بوك( بدفع  Facebookتعهدت المنصة التكنولوجية العمالقة 

إلبقاء  برنامج منح األعمال التجارية الصغيرةاألعمال التجارية الصغيرة في منطقة الخليج. يمكن استخدام القروض من 

ى جدول الرواتب، والمساعدة في دفع اإليجار، وتغطية تكاليف التشغيل، واالتصال بالعمالء في حالة وجود العاملين لديك عل

 األرصدة اإلعالنية. متطلبات االستحقاق هي:

 أن تكون شركتك شركة تستهدف الربح  •

 عاماًل  50و 2يتراوح عدد العاملين لديك بين  •

 تعمل في هذا المجال ألكثر من عام •

 19جراء جائحة كوفيد واجهت صعوبات  •

 

 . دليل الطلبإبريل. للتجهيز لملء الطلب، راجع  20تُفتح مدة التقديم لهذا الطلب لمنطقة خليج سان فرانسيسكو في 
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 (PUA) تحديث عن المساعدة ضد البطالة الناتجة عن األوبئة

العمال التأمين ضد البطالة ليشمل  للمساعدة ضد البطالة الناتجة عن األوبئةكما ذكرنا سابقًا، سيوسع البرنامج االتحادي 

  وزير العمل بوالية كاليفورنيا Julie A. Suناقشت هذا األسبوع المستقلين والمقاولين المستقلين والعاملين بنشاط حر. 

ساعدة ضد البطالة الناتجة عن األوبئة في الوالية. على الرغم من عدم تقديم موعد إطالق حول إطالق برنامج الم خطابًا مفتوحً 

دقيق، فمن المتوقع أن تستغرق التكنولوجيا التي يقوم عليها النظام أسبوعين للتحقق منه واختباره. وسيتيح موقع الخدمات الجامع 

( وبرنامج المساعدة ضد البطالة الناتجة عن  UIبطالة العادي )هذا لألفراد المؤهلين طلب تقديم الحصول على التأمين ضد ال

 ساعة من ملء الطلب. 48و 24األوبئة، كما سيقدم إمكانية الدفع لألفراد خالل 

 

بموجب برنامج المساعدة ضد البطالة الناتجة عن األوبئة يستطيع األفراد الحصول على مساعدة أسبوعية للقضاء على البطالة  

ة لما سيحصله األفراد المدرجين في التأمين ضد البطالة )اعتماداً على األرباح التي يجنوها وما إذا كان من وقد تكون معادل

الممكن التحقق من األرباح(. كما سيحصل األفراد الذين يتلقون مساعدة من برنامج المساعدة ضد البطالة الناتجة عن األوبئة 

تمنحها الحكومة االتحادية كجزء من قانون الرعاية االتحادي ُمضافة إلى مبلغ  دوالر كل أسبوع كإعانة إضافية 600على 

 مارس وحتى نهاية يوليو.  29برنامج التأمين ضد البطالة لألسابيع التي كانوا عاطلين فيها عن العمل من 

 

نامج المساعدة ضد البطالة الناتجة عن األوبئة األشخاص العاطلين عن العمل أو العاطلين بشكل جزئي جراء قد تغطي مزايا بر

وذلك استنادًا إلى التاريخ الفعلي للواقعة. بعبارة أخرى يعد أثًرا  2020ديسمبر  31وحتى  2020يناير  27من  19جائحة كوفيد 

التحفيز االتحادي وقبل إتاحة التمويل. بعد ملء طلبك والموافقة عليه، ستتلقى  رجعيًا إلى الوقت الذي سبق تمرير مشروع قانون

مزايا برنامج المساعدة ضد البطالة الناتجة عن األوبئة بأثر رجعي من األسبوع األول من فبراير طالما يمكنك عرض المشاكل 

 .19التي أدت إلى عدم قدرتك على العمل بسبب جائحة كوفيد 

 

فاصيل إضافية في النظام الجديد في تحديث رسائل البريد اإللكتروني بمجرد إطالق نظام برنامج المساعدة ضد  سنقوم بإدراج ت

 البطالة الناتجة عن األوبئة.

 

 

 (SBAتحديث من إدارة األعمال التجارية الصغيرة )

إبريل أنها غير قادرة على تلقي طلبات جديدة في  16أعلنت إدارة األعمال التجارية الصغيرة في وقت متأخر من يوم األربعاء 

( )بما EIDL) ديم قرض مواجهة الكوارث االقتصاديةمن خالل تق 19هذا الوقت بشأن برنامج المساعدة المتعلق بجائحة كوفيد 

( استنادًا إلى المخصصات المتاحة للتمويل. وسيستمر معالجة الطلبات المقدمة ممن قدموا طلباتهم EIDLفي ذلك قروض 

 بالفعل على أساس أولوية التقديم وخدمتهم أواًل.

 

برنامج حماية كشوف رية الصغيرة على اإلنترنت عبر صفحة إبريل، نشرت إدارة األعمال التجا 17ففي يوم الخميس الموافق 

استقبال طلبات جديدة لبرنامج حماية الرواتب ما يفيد بإن إدارة األعمال الصغيرة غير قادرة حاليًا على  :المرتبات على اإلنترنت

 استنادًا إلى المخصصات المتاحة للتمويل.

 

ستراقب مدينة أوكالند التشريع االتحادي الذي قد يوفر تموياًل إضافيًا لهذه البرامج ويُرسل تحديثات في رسائل البريد  

 اإللكتروني في المستقبل. 

 

للحصول على قائمة بالموارد المالية األخرى التي قد تكون   www.OaklandBusinessCenter.comتفضل بزيارة موقع 

 متاحة لدعم عملك التجاري. 
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