تحديث موارد األعمال – إدارة التنمية االقتصادية وتنمية القوى العاملة  1أبريل /نيسان2022 ،
قرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة ( )EWDDبمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى
من ال ُم ّ
مؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم .التي ستتضمن إشارات
فحسب إلى الموارد المتاحة .بخصوص المعلومات المتعلقة بامتيازات العمالة ،والمنح ،والقروض وخدمات الدعم المتاحة،
يرجى زيارة صفحة موارد مؤسسات األعمال والعمالة اإللكترونية .ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر
معلومات جديدة ،ولذلك يُرجى زيارة هذه الصفحة من حين آلخر.
كما تظهر األدلة ،ال تزال اللقاحات والجرعات المعززة وسيلة الدفاع المثلى ضد الفيروس .نشرت مقاطعة أالميدا إرشادات
صاحب العمل الخاصة بالتلقيح لمؤسسات األعمال المهتمة بدعم موظفيها في الحصول على التلقيح.
إن احتجت إلى مساعدة شخصية تتعلق باألعمال التجارية ،تذكر أنه يمكنك حجز موعد دون مقابل لمدة  30دقيقة في  6أماكن
مختلفة لمساعدة األعمال المجاورة.

خطة كالسيفرز لمدخرات التقاعد
بحلول  30يونيو /حزيران  ،2022ينبغي على أرباب العمل ممن يوظفون  5موظفين أو أكثر من المقيمين في كاليفورنيا أن
يطبقوا خطة تقاعد للعاملين إما من خالل أحد الخيارات التسويقية الخاصة مثل  )k(401أو خطة تقاعد ترتيب التقاعد الفردي
البسيط أو من خالل برنامج كالسيفرز الذي تديره الدولة .يتم احتساب عدد موظفيكم من خالل احتساب عدد الموظفين الوارد في
تقريركم المرفوع إلى قسم تطوير الوظائف حسبما قدمتموه من بيانات في العام الماضي .يستهدف قانون الوالية مساعدة المزيد
من األفراد في ادخار المزيد من األموال لتقاعدهم من خالل الخصم المناسب من كشف الرواتب ويشمل ذلك المؤسسات غير
جرا وكذا مؤسسات األعمال الهادفة للربح.
الربحية التي تعين موظفين يتقاضون أ ً
يمكن ألرباب األعمال التسجيل من خالل موقع كالسيفرز على اإلنترنت أو إذا كانوا يقدمون بديال تسويقيا خاصا مثل ،k)(401
فيمكنهم تقديم طلب باالستثناء على الموقع ذاته .بعد التسجيل ،يجب على رب العمل إضافة الموظفين في غضون  30يو ًما من
استكمال التسجيل.
وهنالك معلومات إضافية بعدة لغات تشمل األسئلة األكثر تداوال والندوات عبر اإلنترنت والتعليمات التفصيلية وهي متاحة
على الموقعwww.calsavers.com/ :

تذكير :ال يزال مرسوم إثبات التلقيح ساريًا بمدينة أوكالند
وال يزال مطلوبًا من األفراد في سن  12عا ًما فأكثر إظهار إثبات التلقيح للدخول إلى العديد من المرافق الداخلية في مدينة
أوكالند .ويتاح مرسوم الطوارئ الذي أصدره مجلس المدينة ،واألسئلة الشائعة ،ونموذج البروتوكول لمؤسسات األعمال
والتفاصيل األخرى على الموقع اإللكتروني.www.oaklandca.gov/VaxOrdinance :

استمرار مبادرة الشوارع المرنة حتى 2023
خيارا دائ ًما لمؤسسات
في  15مارس /آذار ،أصدر مجلس مدينة أوكالند سلسلة من المراسيم لجعل مبادرة الشوارع المرنة
ً
األعمال لالستفادة من الممرات الخارجية العامة .ومنذ تدشينها في يونيو /حزيران  ،2020ساعدت إجراءات تصاريح الشوارع
المرنة الميسرة مؤسسات األعمال بمدينة أوكالند على تجاوز الجائحة من خالل التوسع في عملياتها بالمناطق الخارجية من
عا ،والسماح بـ  14مساحة خاصة وإصدار أكثر من 60
ممرا جانبيًا ومقهى وساحات االنتظار ،وإغالق  13شار ً
خالل ً 140
تصري ًحا لشاحنات األطعمة المتحركة .ستظل برامج التصاريح الموجودة دون تغيير في الغالب ودون مقابل حتى يوليو /تموز

 .2023يجب على مؤسسات األعمال المهتمة بالتوسع في أعمالها في المناطق الخارجية تقديم الطلبات على الموقع اإللكتروني
.www.oaklandca.gov/flexstreets

تعليمات الوالية بخصوص اإلجازات المرضية اإلضافية بأجر
وقع الحاكم نيوسوم على األمر  ،SB 114الذي يوفر للموظفين الخاضعين للتغطية حتى  80ساعة إجازة مرضية إضافية بأجر
فيما يختص بفيروس كورونا (كوفيد )19-حتى  30سبتمبر /أيلول .2022 ،بأثر رجعي حتى  1يناير /كانون ثاني ،2022 ،تتاح
اإلجازة المرضية اإلضافية بأجر للموظفين:
• الذين تلقوا مشورة طبية بالحجر الصحي،
• الذين يعتنون بأفراد األسرة المصابين بفيروس كورونا (كوفيد،)19-
• الذين لديهم موعد للتلقيح أو لنيل جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا (كوفيد )19-ألنفسهم أو ألحد أفراد األسرة،
• الذين يعانون من أعراض أو يعتنون بأحد أفراد األسرة ممن يعاني من أعراض تتصل باللقاح أو الجرعة المعززة
للتعرف على المزيد ،يرجى االطالع على األسئلة الشائعة على الموقع اإللكتروني:
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/2022-SPSL-FAQs.html

قروض منخفضة الفائدة للمطاعم ،واألسواق ،وبائعي شاحنات األطعمة
حتى مارس /آذار  ،2022يوفر صندوق دعم الجوعى " "Feed the Hunger Fundقروضًا خاصة بفائدة  %6للمطاعم،
واألسواق ،وبائعي شاحنات األطعمة ورواد األعمال اآلخرين في مجال إنتاج األطعمة .ويتعين سداد قيمة القرض التي تصل
إلى  50,000دوالر أمريكي خالل خمس سنوات بحد أقصى .وباإلضافة إلى ذلك ،يقدم الصندوق مساعدة مجانية لرواد األعمال
ومالك مؤسسات األعمال في مجال إنتاج األطعمة .وللتعرف على المزيد ،يرجى االتصال بيمشي سانسوريس على عنوان
البريد اإللكتروني  meche@feed-hunger.comأو االتصال بالرقم .)415( 433-7171

قروض خاصة بتدشين مطاعم جديدة
صا للمطاعم الجديدة الموجودة في
يقدم برنامج تدشين الشارع الجديد " "Main Street Launchقروضًا موجهة خصي ً
المناطق المجتمعية السبعة بمدينة أوكالند " . "Community Development Block Grant Districtsويتاح الحد
األقصى لقيمة القرض المقدر بـ  120,000دوالر أمريكي وكذا القروض األخرى على أساس أولوية التقديم .وللتعرف على
المزيد يرجى االتصال بأدريان غوميز زافاال على عنوان البريد اإللكتروني  adrian@mainstreetlaunch.orgأو االتصال
بالرقم .)510( 830-3230

إتاحة تمويل لمؤسسات األعمال بفائدة صفرية
تتاح قروض بفائدة صفرية لرواد ومؤسسات األعمال من أصحاب الدخل المنخفض إلى المتوسط في األماكن منخفضة إلى
متوسطة الدخل بمدينة أوكالند من خالل برنامج تدشين الشارع الجديد " ."Main Street Launchيمكن االنتفاع بقرض
تصل قيمته إلى  50,000دوالر أمريكي لمدة تصل إلى  5سنوات لشراء األثاث والمعدات ،وشراء المخزون ،وتوفير رأس
المال العامل ،وإعادة تمويل ديون مؤسسة األعمال عالية الفائدة ولسداد مصروفات البدء في التشغيل .ال يوجد اشتراط للحد
األدنى من درجة االئتمان .يرجى استكمال نموذج االستعالم عن القرض لبدء اإلجراء.

تحديثات الوالية المحدثة بخصوص الفعاليات الضخمة في األماكن الداخلية

اعتبارا من  1أبريل /نيسان ،2022 ،سيتم رفع اشتراطات الوالية للتحقق من التلقيح أو إثبات سلبية االختبار لحضور الفعاليات
ً
الضخمة في األماكن الداخلية وستنتقل إلى مستوى التوصيات المهمة .تعرف الفعاليات الضخمة في األماكن الداخلية بأنها
الفعاليات التي يتجاوز عدد الحضور بها  1,000شخص .تستمر الوالية في التوصية بالتحقق من التلقيح أو تقديم إثبات سلبية
االختبار للفعاليات الضخمة في األماكن الخارجية عندما يصل عدد الحضور إلى  10,000شخص أو أكثر .تتماشى مقاطعة
أالميدا مع التوجيهات الحديثة الصادرة من الوالية.
يتبع ذلك تغيير في توجيهات الوالية بخصوص ارتداء الكمامات ،السارية منذ األول من مارس /آذار .توصي الواليةبشدة أن
يستمر جميع األفراد في ارتداء الكمامة ،بغض النظر عن حالة التلقيح داخل األماكن العامة الداخلية ومؤسسات األعمال.
وتتماشى مقاطعة أالميدا مع إعالن الوالية الخاص بارتداء الكمامات.
ال يزال من المطلوب ارتداء الكمامات في أماكن داخلية محددة ،كما في وسائل النقل العام ،والمطارات ،والمالجئ ،ومكاتب
الرعاية الصحية.

مصادر إلعادة االفتتاح
تفضل بزيارة موقع ويب موارد تخطيط المدينة إلعادة فتح أنشطة األعمال للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد لدعم
إعادة الفتح ،بما في ذلك:
• مرسوم المدينة الخاص بإثبات التلقيح
• خطة الوالية األذكى ""SMARTER
• تحديد موعد للتلقيح (للمقيمين في مقاطعة أالميدا)
• المعلومات الخاصة بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميدا
• إرشادات صاحب العمل الخاصة بالتلقيح
• مواقع االختبار المجتمعية بمقاطعة أالميدا
• توجيهات الوالية الخاصة بالكمامات واألسئلة واألجوبة المتعلقة بأقنعة الوجه
• التوجيهات المؤقتة الخاصة بالتهوية ،والتنقية وجودة الهواء في البيئات الداخلية
• توجيهات بيئة العمل بالمقاطعة
• مبادرة الشوارع المرنة بمدينة أوكالند
• منصة الوالية المشتركة لإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد)19-

ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة
فيما يلي أمثلة لورش العمل والندوات اإللكترونية المزمع عقدها .تعرف على القوائم اإلضافية وراجع أحدث اإلضافات على
الموقع اإللكترونيhttps://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and- :
independent-contractors
خدمات المحاماة االفتراضية في المكتبة
مساء أيام الثالثاء ،ومساء أيام الخميس ،وبعد ظهر أيام األحد
مكتبة أوكالند العامة
مجانًا
سلسلة التدريب على تأسيس مؤسسات األعمال
ست جلسات في أبريل /نيسان 7 – 6 ،م
مركز أنيو أمريكا لألعمال التجارية النسائية – أوكالند
مجانًا

رأس المال الخاص بالتوسع لمؤسسات األعمال المربحة التي يتجاوز عمرها عامين
الثالثاء 5 ،أبريل /نيسان 10:30 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
Como Iniciar un Negocio Exitoso
الثالثاء 5 ،أبريل /نيسان 9 – 6 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
معسكر التدريب المالي لمؤسسات األعمال الصغيرة ،الجزء األول
األربعاء 6 ،أبريل /نيسان 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
ورشة عمل التصميم العادل :إدارة تحديات العيش والقيادة في عالم متعدد الثقافات
ظهرا
األربعاء 6 ،أبريل /نيسان ،الظهر – 1:30
ً
غرفة أوكالند
مجانًا
أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني المال؟ أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! (الجزء األول)
األربعاء 6 ،أبريل /نيسان 3 – 2 ،مساء
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
ميزانية التسويق الرقمي نبذة عن مؤسسات األعمال الصغيرة
الخميس  7أبريل /نيسان ،من  11 – 10صبا ًحا
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
توسعة وتنمية مؤسستك التجارية
الخميس 7 ،أبريل /نيسان 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة لذوي األصول اإلسبانية في كاليفورنيا
مجانًا
Poner Su Negocio en Marcha
الخميس 7 ،أبريل /نيسان ،الظهر –  1مساء
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني المال؟ أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! (الجزء الثاني)
الثالثاء 12 ،أبريل /نيسان ،الظهر –  1:30ظهرا
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا

التفاوض بشأن اإليجار التجاري (بلغات متعددة)
الثالثاء 12 ،أبريل /نيسان 4 – 3 ،م
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا
استراتيجيات إعادة بناء مؤسسة أعمالك
الخميس  14أبريل /نيسان 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة لذوي األصول اإلسبانية في كاليفورنيا
مجانًا
تخطيط أعمالك
الخميس  14أبريل /نيسان – 10 ،الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
شراء أو بيع مؤسسة أعمالك
الثالثاء 19 ،أبريل /نيسان 10:30 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني المال؟ أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! (الجزء األول)
الثالثاء 19 ،أبريل /نيسان ،من  11 – 10ص
مركز أنيو أمريكا لألعمال التجارية النسائية 401 ،روالند واي ،جناح رقم 215
مجانًا
أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني المال؟ أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! (الجزء الثاني)
ظهرا
الثالثاء 19 ،أبريل /نيسان 11:30 ،ص – 1
ً
مركز أنيو أمريكا لألعمال التجارية النسائية 401 ،روالند واي ،جناح رقم 215
مجانًا
ميزانية التسويق الرقمي :نبذة عن مؤسسات األعمال الصغيرة
الثالثاء 19 ،أبريل /نيسان 3 – 2 ،مساء
مركز أنيو أمريكا لألعمال التجارية النسائية 401 ،روالند واي ،جناح رقم 215
مجانًا
معسكر التدريب المالي لمؤسسات األعمال الصغيرة ،الجزء الثاني
األربعاء 20 ،أبريل /نيسان 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
ميزانية التسويق الرقمي نبذة عن مؤسسات األعمال الصغيرة
الخميس  21أبريل /نيسان ،من  11 – 10صبا ًحا
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
تمويل مؤسسات األعمال الصغيرة 101

الخميس 21 ،أبريل /نيسان 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
االستعداد للقرض وتأمين رأس المال
الخميس 21 ،أبريل /نيسان 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة لذوي األصول اإلسبانية في كاليفورنيا
مجانًا
مقر الخدمات القانونية االفتراضية
الخميس 21 ،أبريل /نيسان 8 – 4 ،مسا ًء
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا
الدروس المستفادة من تأسيس وإدارة المطاعم
السبت 23 ،أبريل /نيسان 9 ،ص – الظهر
إيست باي سكور
دوالرا أمريكيًا
23
ً
التملك واالستثمار العقاري لمؤسسات ورواد األعمال الصغيرة
الثالثاء 26 ،أبريل /نيسان 10:30 ،ص – الظهر
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
مؤسسات األعمال المتضررة جراء فيروس كورونا المستجد أال زلت تبحث عن تمويل؟
الثالثاء 26 ،أبريل /نيسان 11 ،صبا ًحا – الظهر
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
Fundamentos de un Plan de Negocio y Mercadotecnia
الثالثاء 26 ،أبريل /نيسان 9 – 6 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
معسكر التدريب المالي لمؤسسات األعمال الصغيرة ،الجزء الثالث
األربعاء 27 ،أبريل /نيسان 11:30 – 10 ،ص
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
مؤسسات األعمال المتضررة جراء فيروس كورونا (كوفيد :)19-زيادة مستهدفاتك التسويقية ودعم مبيعاتك
األربعاء 27 ،أبريل /نيسان 4 – 3 ،مساء
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانًا
تمويل مؤسسة أعمالك
الخميس 28 ،أبريل /نيسان 11:30 – 10 ،ص

مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا

