
2020، 17مارس –موارد متوفرة ألصحاب األعمال 

صاحب العمل،عزیزي

نرجو منك أن تشارك في ، 19إذا كنت تدیر شركة عمل، شركة غیر ربحیة أو أنك تعمل لصالحك الخاص و تأثرت بـ كوفید 

مدخلوسیكون ھذا بمثابة . www.oaklandbusinesscentercomالدراسة االستقصائیة و ھي متوفرة على موقعنا

االنكلیزیة والصینیة اللغة على اإلنترنت متاحة بالمتوفرة لدراسة االستقصائیة ا. للشركات التي تسعى للحصول على المساعدة
.  واإلسبانیة والفییتنامیة

.19- كوفید لدعم الشركات الصغیرة والعمال  خالل جائحة المواردمجموعة متنوعة من تقدیم المدینة تودّ 

لتكون www.oaklandbusinesscenter.comعلى الموقعأطلقت المدینة صفحة على شبكة اإلنترنت  وقد 
.شركات الصغیرة والعمال خالل ھذه األزمةالمتاحة لدعم البمثابة بوابة لجمیع الموارد المحلیة والحكومیة واالتحادیة

من أجل تمویل حاالت برامج جدیدة من قبل الحكومة الفیدرالیة و من الوالیةتقدیم ،من خالل العملیة التشریعیةیتم حالیاً،  
لتقصي بنشاطالمدینةتسعىفي الوقت نفسھ، و بمساعدة من المؤسسات الخیریة الخاصة، . الطوارئ وحمایة اإلخالء التجاري

منعانواالذینالخاصلحسابھموالعاملینالربحیةغیروالمنظماتالضعیفةالصغیرةالشركاتمن أجل مساعدةالتمویلفرص
.19كوفید .بـتتعلقخسائر

المحلي البرنامج توجیھ تقصاء على اآلخرین من خالل االسستساعد البیانات الُمقدمة من قبلك و من قبل أصحاب األعمال
.أعالهالمعلومات إلى صفحة الویب المذكورةتلك  یتم إضافة بمجرد تأكید تفاصیل ھذه البرامج والموارد الجدیدة ، س.المقترح

www.oaklandbusinesscenter.com:الموقع التاليعلى اآلنالتالیة والمعلومات الموارد تتوفر جمیع 

الصغیرة للشركاترأس المال في مساعدة 
التي یمكن أن توفر رأس مال للمساعدة في الحفاظ على عملك خالل ھذه ، والمتاحة اآلنو المعلومات ھناك عدد من الموارد 

.األزمة

عن طریق االستعانة بمصادر جماعیة لرواد األعمال ھي شریك لمدینة أوكالند، قروضاً بدون فائدة و ،  KIVA.orgتُقدم شركة 
دوالر ، $ 15,000الحد األقصى لمبلغ القرض إلى Kivaشركةرفعت، 19–كوفید استجابة لجائحة .و أصحاب األعمال الصغیرة

لمزید من المرونة حتى ستة أشھر بعد صرف القرض للتسدید سماح المددت فترة ، كما أنھاللحصول على القروضوسیع األھلیة مع ت
.المالیة

:ھناك شركات محلیة أخرى تُقدم قروض ومساعدات تقنیة على وجھ التحدید إلى الشركات الصغیرة في أوكالند، من بینھا
:أطلقت

launch-www.mainstreetlaunch.org/oakland:StreetMain



Working Solutions: http://www.workingsolutions.org/news/2020/3/16/working-solutions-
covid-19-response

Pacific Community Ventures: www.pacificcommunityventures.org

و ھي متوفرة االقتصادیةباألضرارالمتعلقةقروض الكوارثىتُدعمنخفضة الفائدةقروض SBAتُقدمباإلضافة إلى ذلك،
لسداد ھذه القروضیمكن  استخدام،ملیون دوالر2قروض رأس المال العامل  إلى التي یصل لدیھاللشركات الصغیرة 

الشركات التي .الدیون الثابتة، الرواتب ، والحسابات المستحقة الدفع وغیرھا من الفواتیر التي ال یمكن دفعھا  بسبب  الكارثة
. ھا أرصدة متاحة في أماكن أخرى غیر مؤھلةل

https://disasterloan.sba.gov/ela/

وأخیراً، فإن مركز تمویل األعمال الصغیرة في والیة كالیفورنیا یوفر ضمانات للقروض وقروض مباشرة للشركات 
ضمان قروض اإلغاثة في الذي یدعى برنامج برنامجھا الوصول إلى رأس المال من خالل عوائق في، التي تواجھ الصغیرة

center/-finance-business-https://www.ibank.ca.gov/smallحاالت الكوارث

موارد  لدعم خفض القوى العاملة
تقلل من القوى العاملة الخاصة بك، یرجى النظر في برنامج مشاركة العمل في الوالیة الذي یساعد أصحاب العمل إذا كنت

أو إلغاء الحاجة إلى تسریح العمال، والحفاظ على الموظفین المدربین واالستعداد السریع لفترة تتحسن فیھا ظروف على تقلیل
.ویساعد البرنامج الموظفین الذین تم تخفیض ساعاتھم وأجورھم للحصول على مزایا التأمین ضد البطالة. العمل

https://edd.ca.gov/Unemployment/Work_Sharing_Program.htm

تم التنازل عن فترات االنتظار–في الدولة لبطالة والعجز معلومات حول استحقاقات التأمین ضد ا
سبوع واحد لألشخاص الممتدة ألفترة االنتظار2020مارس 12في نیوسون و الذي صدرحاكماألمر التنفیذي للألغى

یرجى . ، من أجل السعي للحصول على استحقاقات البطالة والعجز19–كوفید أو المعوقین نتیجة/ العاطلین عن العمل و 
توجیھ العمال المتضررین إلى الموقع اإللكتروني للدولة على

https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm
. قاقات المتاحة بما في ذلك اإلجازة المرضیة واإلجازة األسریة المدفوعة األجر واستحقاقات تعویض العمالاالستحلمراجعة

.كما یتضمن الموقع موارد للشركات، بما في ذلك تأجیل الضرائب

اختاروا مزایا إذا عدد من المؤھلین للحصول على المستقلون،قد یكون العاملون لحسابھم الخاص، بمن فیھم المقاولون
لصفحة لمزید من المعلومات، انظر  .  بموجب التأمین الحكومي ضد العجز) DIEC(التأمین ضد العجز عن طریقالدفع 

:على الموقع التالي)  DE 231EC(التغطیة االختیاریة ألصحاب العمل واألفراد العاملین لحسابھم الخاص 
https://edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de231ec.pdf

المدفوعة األجر في مدینة أوكالند للعمال متطلبات اإلجازة المرضیة 

وخالل جائحة.في أوكالندر المدینة جمیع أرباب العمل والعمال باستحقاقات اإلجازات المرضیة التي وافق علیھا الناخبونذكّ تُ 
، FFیتطلب التدبیر .من المھم أن یكون لدى العمال القدرة على أخذ إجازة مدفوعة األجر عندما یكونون مرضى،19-كوفید

www.oaklandca.gov/topics/measure-ff-and-measure-z2014في نوفمبر ین، الذي وافق علیھ الناخب ،
الحد األدنى لمعدل االستحقاق ھو إجازة مرضیة .  في أوكالندفرد یعملاإلجازة المرضیة المدفوعة األجر ألي السماح بتراكم

10ھم عن لدییجب على أرباب العمل الذین تقل مدة العاملین . ساعة عمل30مدفوعة األجر لمدة ساعة واحدة عن كل 
ساعة في وقت واحد، ویجب على 40دفوعة األجر تصل إلى موظفین أن یسمحوا للموظفین بالحصول على إجازة مرضیة م

موظفین أو أكثر أن یسمحوا للموظفین بالحصول على إجازة مرضیة مدفوعة األجر 10أرباب العمل األكبر حجماً الذین لھم 
: الموقع التاليأسئلة، یرجى التواصل مع ةإذا كنت كصاحب عمل لدیك أی.ساعة على األقل72لمدة 

minwageinfo@oaklandca.gov



المساعدة في تكالیف السكن المتصاعدة والنزوح السكني
تتوفر خدمات لجمیع سكان أوكالند الذین ھم عرضة لخطر فقدان مساكنھم، من خالل برنامج  الحفاظ على السكن في أوكالند 

)https//:www.keepoaklandhoused.org/( ، . باإلضافة إلى المساعدة المالیة الطارئة في دفع اإلیجار، ومدفوعات
ون المرافق، وغیرھا من التكالیف المتعلقة بالسكن، یقدم البرنامج خدمات داعمة وتمثیل قانوني للمستأجرین الذین یواجھ

إذا كنت أنت أو أي من موظفیك معرضین لخطر النزوح السكني، یرجى التواصل مع برنامج الحفاظ . . دعوى إخالء نشطة
.على السكن في أوكالند

وقد اتخذ مجلس مدینة أوكالند الخطوات األولى لوقف عملیات اإلخالء السكني، مع اقتراح مرسوم من شأنھ أن یوقف عملیات 
19www.oaklandca.gov-فید كوعن انقطاع الدخل الناجم عن وباءاإلخالء الناجمة 

المساعدة الفنیة المباشرة للشركات الصغیرة

وأخیراً، سیتصل قریباً موظفو تطویر األعمال في المدینة باألشخاص الذین استجابوا لالستقصاء حول التأثیر على األعمال 
یمكنھم تسیھل تواصاك مع العدید من منظمات دعم األعمال في أوكالند التي تقدم . . التجاریة والذین طلبوا متابعة مباشرة

.ءالمنتجات المالیة والمساعدة التقنیة وغیرھا من الخدمات لمساعدة الشركات الصغیرة المحلیة خالل ھذا الوبا

.التي نسمیھا الوطنانتحیویة لمدیة ضرور، شركتك و الشركات المماثلة لك تمثل شكراً الستثمارك في أوكالند


