
 0202سبتمبر/أيلول  81تحديث بشأن موارد األعمال،  –االقتصادية وتنمية القوى العاملة ون ؤالشإدارة 

االقتصادية وتنمية القوى العاملة بمدينة أوكالند على فترات دورية تحديثات مهمة إلى ون ؤالشترسل إدارة من المقرر أن 

المعلومات وفيما يتعلق ب المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم،مؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين 

 زيارةيرجى تلقي الضوء على الموارد المتاحة. ولمزيد من المعلومات عن سائر برامج الدعم المتوفرة،  ، فإنهاالواردة أدناه

 .صفحتنا اإللكترونية: موارد األعمال والعمال

 

مة لمؤسسات األعمال والفنون والمنظ مات غير الربحية تتوقع اإلدارة اإلعالن عن العديد من برامج الدعم والمنح المقدَّ

وفضالً عن التعرف على التفاصيل عبر تحديثات البريد اإللكتروني  .األسابيع القادمةعلى مدار بتمويل من قانون العطاء 

معلومات عن البرامج التي يمّولها قانون العطاء الخاص بالمدينة على االطالع على يمكن للمتقدمين إنه مثل هذا الرسالة، ف

economic-and-relief-aid-https://www.oaklandca.gov/topics/coronavirus- الرابط التالي:

funding-act-cares-security 

 

المنظمات غير الربحية والفنانين وغيرهم على متابعة البرامج  من أصحاب األعمال وموظفيكم ئزمالبرجاء تشجيع يرجى 

 الجديدة من خالل االشتراك في رسائل المستجدات عبر البريد اإللكتروني من الرابط التالي:

https://oaklandca19202.activehosted.com/f/8  

 

 

 عن عملالباحثين على أصحاب األعمال لتعرف معارض توظيف افتراضية 

يسعى مجلس تنمية القوى العاملة بمدينة أوكالند إلى توصيل أصحاب األعمال الباحثين عن موظفين بسكان أوكالند الباحثين 

وفيما يتعلق  .استضافة معارض توظيف افتراضية شهرًيا من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون األول عن عمل من خالل

 لتوظيف االفتراضية األربعة، فهي كالتالي:معارض اومواضيع مواعيد ب

  ،التجزئة والضيافة والصناعات األساسيةسبتمبر/أيلول 42الخميس : 

  ،النقل والتوزيع واإلمداد والتموين والصناعات المتقدمةأكتوبر/تشرين األول 44الخميس : 

  ،الرعاية الصحيةنوفمبر/تشرين الثاني 91الخميس : 

  ،تكنولوجيا المعلوماتديسمبر/كانون األول 91الخميس : 

 

ظهًرا عبر منصة  4صباًحا وحتَّى الساعة  91من الساعة تبدأ معارض التوظيف االفتراضية األربعة يرجى العلم أن 

وعالوة على عرض التفاصيل الخاصة بكيفية التقدم لشغل الوظائف المتوفرة، فقد يجري أصحاب األعمال  ؛«زوم»

 المعارض. أثناء فترة انعقادالمشاركون مقابالت شخصية افتراضية 

 

وينبغي ألصحاب األعمال الراغبين في تعيين موظفين أكفاء في الوظائف المتوفرة لديهم التسجيل في معارض التوظيف 

 االفتراضية المقرر انعقادها في أكتوبر/تشرين األول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون األول على الرابط التالي:

https://oaklandca.formstack.com/forms/business_registration_virtual_job_fairs 

 

وإذا كان على عملك التجاري تسريح بعض العمال والموظفين من سكان أوكالند، فنرجو أن تحيطهم علًما بمعارض التوظيف 

 هم على التسجيل بها على الرابط التالي:القادمة وتشجيع

https://oaklandca.formstack.com/forms/virtual_job_fair_registration_for_oakland_workers 

 

 

 المنح المتوفرة

 

منًحا  لصندوق دعم األعمال األساسية وصندوق بروتوكول الوقاية من فيروس كورونا خالل عودة كاليفورنيا إلى العميوفر 

السالمة المتعلقة اليف والية لمساعدتهم على تغطية تكدوالر أمريكي ألصحاب وثائق تأمين صندوق ال 910111تصل إلى 

ارات الوقاية والكمامات والقفازات ومستلزمات وخدمات النظافة و ؛(91-بفيروس كورونا )كوفيد إجراء مثل شراء نظَّ
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، يرجى لمزيد من المعلومات التكاليف متعلقة بالدرجة األولى بسالمة الموظفين.موقع العمل، على أن تكون على تعديالت ال

 سبتمبر/أيلول. 02الطلبات تنتهي يوم علًما بأنَّ فترة تقديم ؛ أسئلتهم الشائعةقراءة 

 

 

 ترقبوا باقة من الورش والندوات اإللكترونية

 

 ضع مشروعك المحلي على محرك بحث وخرائط جوجل

 صباًحا 99حتَّى الساعة  91سبتمبر/أيلول، من الساعة  44الثالثاء، 

 منصة جوبيز

 الحضور مجاًنا

 

 ندوة افتراضية مجانية لرواد األعمال باللغة اإلسبانية

 ظهًرا 94:21صباًحا حتَّى الساعة  1سبتمبر/أيلول، من الساعة  42األربعاء، 

 ية اإلسبانيةغرفة كاليفورنيا التجار

 منصة جراتيز

 

 ضع مشروعك المحلي على محرك بحث وخرائط جوجل

 صباًحا 99حتَّى الساعة  91سبتمبر/أيلول، من الساعة  42الثالثاء، 

 منصة جوبيز

 منصة جراتيز

 

 كيف تظل تحت األضواء ومحور االهتمام في أوقات األزمات

 صباًحا 99:21حتَّى الساعة  91سبتمبر/أيلول، من الساعة  42الخميس، 

 شركة إيست باي سكور

 دوالًرا أمريكًيا 91دوالًرا أمريكًيا؛ السعر بعد الخصم:  21السعر العادي: 

 

 األوقات العصيبة في أثناءزيادة مشاركة العمالء 

 عصًرا 1حتَّى الساعة  2سبتمبر/أيلول، من الساعة  42، ثنينإلا

 ة أالميداعمركز تنمية المشروعات الصغيرة بمقاط

 الحضور مجاًنا

 

 جائحة كورونا في أثناءالممارسات المثلى الحالية للمطاعم 

 ظهًرا 94صباًحا حتَّى الساعة  1سبتمبر/أيلول، من الساعة  41الثالثاء، 

 شركة إيست باي سكور

 دوالًرا أمريكًيا 91دوالًرا أمريكًيا؛ السعر بعد الخصم:  21السعر العادي: 

 

 استفادةاستفد من موقعك اإللكتروني خير 

 صباًحا 99حتَّى الساعة  91سبتمبر/أيلول، من الساعة  21األربعاء، 

 منصة جوبيز

 الحضور مجاًنا

 

 يوتيوب لتطوير مشروعكموقع استخدم 

 صباًحا 99الساعة حتَّى  91أكتوبر/تشرين األول، من الساعة  1األربعاء، 

 منصة جوبيز

 الحضور مجاًنا
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 موارد إعادة تشغيل األعمال

ل بزيارة الموقع اإللكتروني  للتعرف على مستجدات الموارد الخاصة بدعم  لتخطيط موارد إعادة تشغيل األعمالللمدينة تفضَّ

 إعادة تشغيل األعمال، ومنها:

  ة ارتداء الكمامة عند الدخولبضرورإعالنات مديرية الصحة العامة بمقاطعة أالميدا الخاصة 

 بعدة لغات إرشادات المقاطعة للموظفين بشأن الفحص الطبي 

 بعدة لغات إرشادات التقييم الذاتي للعاملين 

 تنظيف/تطهير األعمال معلومات عن 

 سالمة مكان العمل 

 أوكالنديش»وتقدمها غرفة أوكالند التجارية المتروبولية، بالتعاون مع شركة  الالفتات اإلرشادية إلعادة التشغيل »

 أربع لغات.ًما بأنها متاحة ب؛ عللألزياء والمجلس االستشاري للتعافي االقتصادي

 

بفريق مقاطعة أالميدا الخاص بالتعامل مع كورونا في أماكن التواصل  يرجى ،إذا ثبتت إصابة أيٍ من موظفيك بالفيروس

تلقي إلرسال تقرير الحالة و( 191) 462-4919أو االتصال برقم  COVIDWorkplace@acgov.org: عبرالعمل 

إرشادات والتعرف على الخطوات التالية. ويتعين على األعمال التجارية إبالغ مديرية الصحة العامة بمقاطعة أالميدا بسائر 

زيارة الرابط فيرجى وللتعرف على مواقع إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا،  الحاالت المصابة بفيروس كورونا؛

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

 

اآلثار التي خلَّفها فيروس كورونا على أعمالك والمصادر التي قد يمكنها مساعدتك، ولمساعدة المدينة على التعرف على 

  .استبيان إعادة التشغيل والتعافيالمشاركة في استبياننا الموجز بعنوان: يرجى 

 

 

 الدعم المتواصل لألعمال

يمكنك االطالع على قائمة بالموارد الحديثة تشمل معلومات بشأن استحقاقات العمال والمنح والقروض وخدمات الدعم 

 الصفحة اإللكترونية لموارد األعمال والعمالللمشروعات الصغيرة والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين من خالل 

ُيرجى زيارة . ومن ثم، معلومات جديدةإتاحة عند دورًيا يجري تحديث هذا الموقع علًما بأنه الخاصة بمجلس مدينة أوكالند، 

 . ونهيب بشخصكم الكريم بما يلي:دورًياهذه الصفحة 

  الذي يعد مصدر المعلومات لمجلس المدينة  استبيان تأثير فيروس كورونا على مؤسسات األعمالالمشاركة في

 .لطلب مساعدة فردية
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