إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة – تحديث بشأن موارد األعمال 52 ،سبتمبر/أيلول 5252
من المُقرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة بمدينة أوكالند بصفة دورية تحديثات مهمة إلى مؤسسات
األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة لنا التي تدعمهم ،وفيما يتعلق بالمعلومات الواردة
أدناه ،فإنها ُتلقي الضوء على الموارد المتاحة .ولمزيد من المعلومات بشأن سائر برامج الدعم المتوفرة ،فيُرجى زيارة صفحتنا
اإللكترونية :موارد األعمال والعمال.
تدشين برامج المنح المقدمة من قانون العطاء
أعلنت المدينة عن ثالثة برامج للمنح بتمويل من المبالغ المخصصة لقانون والية كاليفورنيا للعطاء بهدف دعم كل من
المشروعات الصغيرة والفنانين والمنظمات غير الربحية التي تضرَّ رت من جائحة فيروس كورونا (كوفيد)91-؛ وتماشيًا مع
تعليمات مجلس المدينة وأهداف المدينة الرامية لتحقيق العدالة والمساواة ،فإن أموال دعم الطوارئ المقدَّمة من قانون العطاء
تستهدف المشروعات واألفراد والمنظمات التي كانت أكثر المتضررين من التهميش وحُرمت من مصادر اإلعانة التقليدية،
ويشمل ذلك المشروعات واألفراد المتواجدين في مناطق الفرص وغيرها من المناطق المحدودة الدخل ومن واجهوا عقبات
في الحصول على اإلعانات المالية؛ مثل البرامج الفيدرالية السابقة.
ومن خالل صندوق أوكالند التابع لقانون العطاء لتقديم منح للفنانين ومنظمات الفنون غير الربحية ،من المقرر أن يتم
تخصيص مبلغ  9.4.1مليون دوالر أمريكي لتقديم منح لدعم الفنانين األفراد ومنظمات الفنون غير الربحية ،بحيث تصل
قيمة المنحة إلى  .20222دوالر أمريكي لمنظمات الفنون وإلى  00222دوالر أمريكي للفنانين األفراد؛ علمًا بأنَّ التقديم على
ظهرا يوم الجمعة الموافق  9أكتوبر/تشرين األول  .5252ويمكنك
منح الفنانين ومنظمات الفنون سيُغلق في تمام الساعة 1
ً
االطالع على شروط االستحقاق والطلبات اإللكترونية المتاحة بأربع لغات مختلفة على الرابط التالي:
https://www.cciarts.org/Oakland_CARES_Fund.html
في السياق نفسه ،من المقرر أن يتولى برنامج أوكالند التابع لقانون العطاء لتقديم منح للمشروعات الصغيرة توزيع منح يبلغ
مجموعها  4ماليين دوالر أمريكي على المشروعات الصغيرة بمدينة أوكالند ،وقد تستفيد من المنحة التي تصل قيمتها إلى
 920222دوالر أمريكي لتغطية تكاليف التشغيل اليومية؛ مثل أجور العاملين واإليجار والديون الثابتة؛ علمًا بأنَّ التقديم على
عصرا يوم اإلثنين الموافق  15أكتوبر/تشرين األول  .5252ويمكنك
منح المشروعات الصغيرة سيُغلق في تمام الساعة 2
ً
االطالع على شروط االستحقاق والطلبات اإللكترونية المتاحة بأربع لغات مختلفة على الرابط التالي:
https://mainstreetlaunch.org/oakland-cares-act-grant/
وهناك برنامج ثالث ،وهو صندوق أوكالند التابع لقانون العطاء لتقديم منح للمنظمات غير الربحية ،والذي يتولى توزيع مبلغ
 0120222دوالر أمريكي في شكل منح تبلغ قيمتها  .10222دوالر أمريكي على المنظمات غير الربحية التي تعمل في
الوقت الراهن على تقديم برامج وخدمات تحاول التغلب على تداعيات فيروس كورونا وتوفير احتياجات محدودي الدخل من
األهالي والمشروعات في المجاالت التالية:
 الخدمات الصحية واإلنسانية
 التنمية االقتصادية وتنمية القوى العاملة
 الدعم القانوني
 األمن الغذائي
 خدمات دعم المشردين والمستأجرين
 التعليم
عصرا يوم األربعاء الموافق 11
يرجى العلم أن التقديم على منح المنظمات غير الربحية سيُغلق في تمام الساعة 2
ً
أكتوبر/تشرين األول  .5252ويمكنك االطالع على شروط االستحقاق وتفاصيل الندوات اإللكترونية والطلبات اإللكترونية
المتاحة على الرابط التاليhttps://communityvisionca.org/oaklandcares/ :
الممولة من قانون العطاء التي د َّشنتها مدينة أوكالند ،أمَّا برامج المنح التي تستهدف محدودي
َّ
وكانت تلك آخر برامج المنح
الدخل من المستأجرين وأصحاب المنازل وكذلك طلب إثبات األهلية لتقديم دعم مادي لمحدودي الدخل من المستأجرين
وأصحاب المنازل ،فقد تم اإلعالن عنها في موعد سابق من الشهر الجاري .ويمكنك معرفة المزيد عن البرامج التي ِّ
يمولها

قانون العطاء بمبلغ  0..1مليون دوالر أمريكي على الرابط التاليoaklandca.gov/topics/coronavirus-aid- :
relief-and-economic-security-cares-act-funding
قوانين الوالية الجديدة
صدر يوم  91سبتمبر/أيلول  .2.2قانون جديد (اس بي  )9911و َّقع عليه الحاكم جافن نيوسوم والذي من شأنه توسيع
فرص حصول العمال على تعويضات مالية والتيسير على الجهات التي تبادر باالستجابة األولى وأطقم الرعاية الصحية
والمصابين بالفيروس جرَّ اء تف ِّشيه في مكان العمل الحصول على الدعم الضروري الذي يحتاجون إليه كالرعاية الطبية
وإعانات توقف األجور .اقرأ األسئلة الشائعة عن قانون «اس بي »9911؛ علمًا بأنَّ القانون أصبح ساريًا فور صدوره.
في السياق نفسه ،و َّقع معالي حاكم الوالية على قانون (إيه بي  ).01لضمان إبالغ الموظفين والمسؤولين المحليين وموظفي
قطاع الصحة بالدولة بأي إصابات بفيروس كورونا في مكان العمل فور اكتشافها ،وسيساعد هذا اإلبالغ العمال على اتخاذ
االحتياطات الالزمة؛ مثل إجراء اختبار للكشف عن الفيروس أو الحصول على مساعدة طبية أو االلتزام بتعليمات الحجر
الصحي؛ علمًا بأ َّنه سيجري العمل بهذه التعديالت بداية من األول من يناير/كانون الثاني  .2.9ح َّتى األول من يناير/كانون
الثاني  ..2.0ويمكنك معرفة المزيد على الموقع اإللكتروني:
https://www.dir.ca.gov/dosh/Coronavirus/AB6852020FAQs.html
تعرَّ ف على روابط الندوات اإللكترونية لقانون العمل بالوالية أدناه.
مقاطعة أالميدا تدخل المستوى األحمر
أعلنت والية كاليفورنيا يوم  ..سبتمبر/أيلول عن دخول مقاطعة أالميدا المستوى األحمر في مخطط المستويات األربعة
المرمَّزة بألوان مختلفة للحفاظ على سالمة االقتصاد ،وقد أوضحت المقاطعة في بيان صحفي عدم إجراء أي تعديالت فورية
على األنشطة المسموح بها أو األنشطة المحظورة ،وسيعمل مسؤولو قطاع الصحة بالمقاطعة ح َّتى يوم  .أكتوبر/تشرين األول
على مراقبة أعداد الحاالت المعدَّلة بحسب األطقم الطبية ،ومعدَّالت اإلصابة ،والقياسات األخرى للتأكد من استقرارها.
ولالطالع على قائمة باألنشطة المسموح بها والمحظورة في مقاطعة أالميدا في الوقت الراهن ،يرجى زيارة الرابط التالي:
.https://covid19.acgov.org/sip.page
المنح المتوفرة
يوفر صندوق دعم األعمال األساسية وصندوق بروتوكول الوقاية من فيروس كورونا خالل عودة كاليفورنيا إلى العمل منحً ا
تصل إلى  920222دوالر أمريكي ألصحاب وثائق تأمين صندوق الوالية لمساعدتهم على تغطية تكاليف السالمة المتعلقة
بفيروس كورونا (كوفيد)91-؛ مثل شراء َّ
نظارات الوقاية والكمامات والقفازات ومستلزمات وخدمات النظافة وتعديالت موقع
العمل ،على أن تكون التكاليف متعلقة بالدرجة األولى بسالمة الموظفين .اقرأ أسئلتهم الشائعة لمزيد من المعلومات؛ عل ًما بأن
فترة تقديم الطلبات تنتهي يوم  02سبتمبر/أيلول.
ترقبوا باقة من الورش والندوات اإللكترونية
زيادة مشاركة العمالء خالل األوقات العصيبة
اإلثنين .0 ،سبتمبر/أيلول ،من الساعة  0ح َّتى الساعة  1عصرً ا
مركز تنمية المشروعات الصغيرة بمقاطعة أالميدا
الحضور مجا ًنا
الممارسات المثلى الحالية للمطاعم خالل جائحة كورونا

الثالثاء .1 ،سبتمبر/أيلول ،من الساعة  1صباحً ا ح َّتى الساعة  9.ظهرً ا
شركة إيست باي سكور
السعر العادي 42 :دوالرً ا أمريكيًا؛ السعر بعد الخصم 91 :دوالرً ا أمريكيًا
ندوة قانون العمل بالوالية وضريبة األجور
َّ
عصرً
صباحً
ا
ا حتى الساعة 0:02
الثالثاء .1 ،سبتمبر/أيلول ،من الساعة 1
إدارة العالقات االقتصادية بكاليفورنيا وإدارة التنمية الوظيفية
الحضور مجا ًنا
استفد من موقعك اإللكتروني خير استفادة
َّ
األربعاء 02 ،سبتمبر/أيلول ،من الساعة  92حتى الساعة  99صباحً ا
منصة جوبيز
الحضور مجاناً
المؤتمر السنوي الثاني عشر لتوفير رأس المال بمنطقة الخليج
الجمعة . ،أكتوبر/تشرين األول ،من الساعة  1صباحً ا ح َّتى الساعة  1:02عصرً ا
تحالف تنمية المجتمع
 02دوالرً ا أمريكيًا
ندوة قانون العمل بالوالية وضريبة األجور
األربعاء 1 ،أكتوبر/تشرين األول ،من الساعة  1صباحً ا ح َّتى الساعة  0:02عصرً ا
إدارة العالقات االقتصادية بكاليفورنيا وإدارة التنمية الوظيفية
الحضور مجا ًنا
استخدم اليوتيوب لتطوير مشروعك
َّ
صباحً
ا
األربعاء 1 ،أكتوبر/تشرين األول ،من الساعة  92حتى الساعة 99
منصة جوبيز
الحضور مجا ًنا
البحث عن زبائن/تسويق فكرتك (عبر اإلنترنت)
َّ
األربعاء 94 ،أكتوبر/تشرين األول ،من الساعة  0:02صباحً ا حتى الساعة  9.:02ظهرً ا
شركة إيست باي سكور
السعر العادي 42 :دوالرً ا أمريكيًا؛ السعر بعد الخصم 91 :دوالرً ا أمريكيًا
ندوة قانون العمل بالوالية وضريبة األجور
األربعاء 94 ،أكتوبر/تشرين األول ،من الساعة  1صباحً ا ح َّتى الساعة  0:02عصرً ا
إدارة العالقات االقتصادية بكاليفورنيا وإدارة التنمية الوظيفية
الحضور مجا ًنا
ضع مشروعك على اإلنترنت مع جوجل
الخميس 91 ،أكتوبر/تشرين األول ،من الساعة  92:02صباحً ا ح َّتى الساعة  9.ظهرً ا
شركة إيست باي سكور
 91دوالرً ا أمريكيًا
موارد إعادة تشغيل األعمال

تفضَّل بزيارة الموقع اإللكتروني لتخطيط موارد إعادة تشغيل األعمال للمدينة للتعرف على مستجدات الموارد الخاصة بدعم
إعادة تشغيل األعمال ،ومنها:
 إعالنات مديرية الصحة العامة بمقاطعة أالميدا الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة عند الدخول
 إرشادات المقاطعة للموظفين بشأن الفحص الطبي بعدة لغات
 إرشادات التقييم الذاتي للعاملين بعدة لغات
 معلومات عن تنظيف/تطهير األعمال
 سالمة مكان العمل
 الالفتات اإلرشادية إلعادة التشغيل وتقدمها غرفة أوكالند التجارية المتروبولية ،بالتعاون مع شركة «أوكالنديش»
لألزياء والمجلس االستشاري للتعافي االقتصادي ،بأربع لغات.
إذا ثبتت إصابة أيٍ من موظفيك بالفيروس ،فيرجى االتصال بفريق مقاطعة أالميدا الخاص بالتعامل مع كورونا في أماكن
العمل على COVIDWorkplace@acgov.org :أو االتصال برقم  )192( ..0-.929إلرسال تقرير الحالة ولتلقي
إرشادات والتعرف على الخطوات التالية .ويتعين على األعمال التجارية إبالغ مديرية الصحة العامة بمقاطعة أالميدا بسائر
الحاالت المصابة بفيروس كورونا؛ وللتعرف على مواقع إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا ،يرجى زيارة الرابط
التالي.https://www.oaklandca.gov/resources/how-to-get-tested :
ولمساعدة المدينة على التعرف على اآلثار التي خلَّفها فيروس كورونا على أعمالك والمصادر التي قد يمكنها مساعدتك،
فيرجى المشاركة في استبياننا الموجز بعنوان :استبيان إعادة التشغيل والتعافي.
الدعم المتواصل لألعمال
يمكنك االطالع على قائمة بالموارد الحديثة تشمل معلومات بشأن استحقاقات العمال والمنح والقروض وخدمات الدعم
للمشروعات الصغيرة والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين من خالل الصفحة اإللكترونية لموارد األعمال والعمال
الخاصة بمجلس مدينة أوكالند؛ علمًا بأنه يجرى تحديث هذا الموقع دوريًا فور إتاحة معلومات جديدة ،ولذلك يُرجى زيارته
باستمرار .ونهيب بشخصكم الكريم إجراء ما يلي:
 المشاركة في استبيان تأثير فيروس كورونا على مؤسسات األعمال الذي يعد مصدر المعلومات لمجلس المدينة
لطلب مساعدة فردية.

