
 2022أبريل/ نيسان،  15إدارة التنمية االقتصادية وتنمية القوى العاملة  –تحديث موارد األعمال 

 

( بمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى EWDDمن الُمقّرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة )

التي ستتضمن إشارات  مؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم.

رجى  المتاحة، يالمعلومات المتعلقة بامتيازات العمالة، والمنح، والقروض وخدمات الدعم فحسب إلى الموارد المتاحة. بشأن 

ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر معلومات  . صفحة موارد مؤسسات األعمال والعمالة اإللكترونيةزيارة 

 جديدة، ولذلك يُرجى زيارة هذه الصفحة من حين آلخر. 

 

إرشادات  ميدا نشرت مقاطعة أال والجرعات المعززة وسيلة الدفاع المثلى ضد الفيروس.  ما زالت اللقاحاتكما تظهر األدلة، 

 لمؤسسات األعمال المهتمة بدعم موظفيها في الحصول على التلقيح.   صاحب العمل الخاصة بالتلقيح

 

 أماكن 6في  دقيقة 30حجز موعد دون مقابل لمدة إن احتجت إلى مساعدة شخصية تتعلق باألعمال التجارية، تذكر أنه يمكنك 

 المجاورة. مختلفة لمساعدة األعمال

 

 

 في أسبوع مؤسسات األعمال الصغيرة  من المخطط عقد ندوات إلكترونية مجانية وورش عمل ومعرض للموارد 

، تحتفل أوكالند بأسبوع مؤسسات األعمال الصغيرة حيث ستعقد أكثر من اثنتي عشرة 2022مايو/ أيار   7إلى  1اعتباًرا من 

ورشة عمل افتراضية وشخصية وغيرها من األنشطة لمالكي ورواد مؤسسات األعمال الصغيرة.  يمكنك االطالع على الجدول  

وتتناول الندوات اإللكترونية التعليمية . www.oaklandca.gov/SBWالكامل وروابط التسجيل على الموقع اإللكتروني 

وورش العمل التي ستقدمها المؤسسات المشاركة موضوعات من قبيل الحصول على رأس المال ومفاوضات اإليجارات 

د على االزدهار بينما يبدأ التجارية والسوق اإللكتروني، وكلها موضوعات تطرح لمساعدة مؤسسات األعمال في أوكالن

االقتصاد في التعافي من جراء الجائحة.  وسوف تقدم ندوات إلكترونية مختارة باللغات الكانتونية والماندارين واإلسبانية 

والفيتنامية.  وهنالك أيًضا معرض للموارد يوضح خدمات الدعم المتاحة وندوة إلكترونية حول مؤسسات األعمال المتوارثة  

، وهذا مما سيقدم خالل هذا األسبوع.  وباإلضافة إلى المواقع المتعارف عليها طوال العام، تم إضافة موقع بارز خاص  الناجحة

 مايو/ أيار في أثناء معرض الموارد.   2لبرنامج مساعدة مؤسسات األعمال المجاورة وسيعقد يوم اإلثنين  

 

 

 األمراض والوقاية منها بشأن الجرعات التعزيزية الثانية  توافق بين مقاطعة أالميدا وتوصيات مراكز السيطرة على 

لكل من تجاوز الخمسين من العمر واألفراد الذين تجاوز  التوصيات بشأن الجرعة التعزيزية الثانية مقاطعة أالميدا تدعم 

عاًما ممن يعانون من ضعف المناعة الشديد وجميع األفراد الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون ممن تلقوا بالفعل  12عمرهم 

جرعة تعزيزية واحدة.  ومع هذا، فإنه من غير المسموح للسكان اآلخرين بأخذ الجرعات التعزيزية الثانية.  اتصل بمزود 

يات المحلية للحصول على الجرعات التعزيزية.  الجرعات التعزيزية الثانية الرعاية الصحية الخاص بك أو سلسلة الصيدل

وما زلنا نعطي األولوية في تحديد المواعيد لغير الملقحين وضعفاء  . المواقع التي تدعمها المقاطعةمتاحة لألفراد المستحقين في 

 ين على الجرعة التعزيزية األولى.  ستكون الجرعات التعزيزية الثانية متاحة فقط لمن يجرون المتابعة.  المناعة والحاصل 

 

 

 رجاء استكمال هذا االستبيان القصير حول اللغة المستخدمة في التعامل 

الذين يتلقون خدمات  كل عامين، يطلب زمالؤنا في "التعامل العادل" تقييًما حول اللغة المستخدمة في التعامل من األفراد  

المدينة بما في ذلك التحديثات الواردة في مثل هذه الرسالة اإلليكترونية.  يرجى تخصيص دقيقة من وقتك للرد على االستبيان 

 CCrV8https://forms.gle/qbFLzC6TKnst المكون من أربعة أسئلة على هذا الرابط:

 

 

https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://saferatwork.covid19.ca.gov/employer-vaccination-toolkit/
https://saferatwork.covid19.ca.gov/employer-vaccination-toolkit/
http://www.oaklandca.gov/bizhelp
http://www.oaklandca.gov/bizhelp
http://www.oaklandca.gov/bizhelp
http://www.oaklandca.gov/bizhelp
http://www.oaklandca.gov/SBW
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://forms.gle/qbFLzC6TKnstCCrV8
https://forms.gle/qbFLzC6TKnstCCrV8
https://forms.gle/qbFLzC6TKnstCCrV8


 تذكير: ال يزال مرسوم إثبات التلقيح ساريًا بمدينة أوكالند 

عاًما فأكثر إظهار إثبات التلقيح للدخول إلى العديد من المرافق الداخلية في مدينة  12ال يزال متوجبًا على األفراد في سن 

أوكالند. ويتاح مرسوم الطوارئ الذي أصدره مجلس المدينة، واألسئلة الشائعة، ونموذج البروتوكول لمؤسسات األعمال 

وسيظل المرسوم ساري المفعول . www.oaklandca.gov/VaxOrdinance والتفاصيل األخرى على الموقع اإللكتروني:

 حتى يعلن مجلس المدينة انتهاء حالة الطوارئ المحلية أو يتخذ إجراًء إللغاء القانون الحالي. 

 

 

 خطة كالسيفرز لمدخرات التقاعد 

موظفين أو أكثر من المقيمين في كاليفورنيا أن   5ينبغي على أرباب العمل ممن يوظفون ، 2022يونيو/ حزيران  30بحلول 

( أو خطة تقاعد ترتيب التقاعد الفردي k)401إما من خالل أحد الخيارات التسويقية الخاصة مثل   يطبقوا خطة تقاعد للعاملين

. يتم احتساب عدد موظفيكم من خالل احتساب عدد الموظفين الوارد في  برنامج كالسيفرز الذي تديره الدولةالبسيط أو من خالل 

مساعدة المزيد   قانون الواليةيستهدف  تقريركم المرفوع إلى قسم تطوير الوظائف حسبما قدمتموه من بيانات في العام الماضي. 

من األفراد في ادخار المزيد من األموال لتقاعدهم من خالل الخصم المناسب من كشف الرواتب ويشمل ذلك المؤسسات غير 

 ين موظفين يتقاضون أجًرا وكذا مؤسسات األعمال الهادفة للربح. الربحية التي تع

 

أو إذا كانوا يقدمون بديالً تسويقيا مؤهالً خاصا مثل  التسجيل من خالل موقع كالسيفرز على اإلنترنتألرباب األعمال يمكن  

401(k) فيمكنهم تقديم طلب باالستثناء على الموقع ذاته.  بعد التسجيل، يجب على رب العمل إضافة الموظفين في غضون ،

 يوًما من استكمال التسجيل.  30

 

وهي متاحة   التعليمات التفصيليةو الندوات عبر اإلنترنت و   األسئلة األكثر تداوالوهنالك معلومات إضافية بعدة لغات تشمل  

 /www.calsavers.comعلى الموقع: 

 

 

 تعليمات الوالية بخصوص اإلجازات المرضية اإلضافية بأجر 

  ساعة إجازة مرضية إضافية بأجر 80حتى ، الذي يوفر للموظفين الخاضعين للتغطية SB 114على األمر وقع الحاكم نيوسوم 

، تتاح  2022يناير/ كانون ثاني،   1. بأثر رجعي حتى 2022سبتمبر/ أيلول،  30( حتى  19-فيما يختص بفيروس كورونا )كوفيد 

 اإلجازة المرضية اإلضافية بأجر للموظفين: 

 طبية بالحجر الصحي،الذين تلقوا مشورة  •

 (، 19- الذين يعتنون بأفراد األسرة المصابين بفيروس كورونا )كوفيد  •

 ( ألنفسهم أو ألحد أفراد األسرة،19- الذين لديهم موعد للتلقيح أو لنيل جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا )كوفيد  •

 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: 

FAQs.html-SPSL-https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/2022  

 

 

 إتاحة تمويل لمؤسسات األعمال بفائدة صفرية

تتاح قروض بفائدة صفرية لرواد ومؤسسات األعمال من أصحاب الدخل المنخفض إلى المتوسط في األماكن منخفضة إلى 

ر دوال 50,000. يمكن االنتفاع بقرض تصل قيمته إلى تدشين الشارع الجديد متوسطة الدخل بمدينة أوكالند من خالل برنامج 

سنوات لشراء األثاث والمعدات، وشراء المخزون، وتوفير رأس المال العامل، وإعادة تمويل ديون   5أمريكي لمدة تصل إلى 

http://www.oaklandca.gov/VaxOrdinance
http://www.oaklandca.gov/VaxOrdinance
http://www.oaklandca.gov/VaxOrdinance
https://www.calsavers.com/
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=GOV&division=&title=21.&part=&chapter=&article=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=GOV&division=&title=21.&part=&chapter=&article=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=GOV&division=&title=21.&part=&chapter=&article=
https://employer.calsavers.com/?language=en
https://employer.calsavers.com/?language=en
https://employer.calsavers.com/?language=en
https://www.calsavers.com/home/frequently-asked-questions.html
https://www.calsavers.com/home/frequently-asked-questions.html
https://www.calsavers.com/home/frequently-asked-questions.html
https://www.calsavers.com/home/about/events.html
https://www.calsavers.com/home/about/events.html
https://www.calsavers.com/home/about/events.html
https://employer.calsavers.com/home/employers/support.html
https://employer.calsavers.com/home/employers/support.html
https://employer.calsavers.com/home/employers/support.html
http://www.calsavers.com/
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220SB114
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220SB114
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220SB114
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/2022-SPSL-FAQs.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/2022-SPSL-FAQs.html
https://mainstreetlaunch.org/


يرجى   مؤسسة األعمال عالية الفائدة ولسداد مصروفات البدء في التشغيل.  ال يوجد اشتراط للحد األدنى من درجة االئتمان.

 لبدء اإلجراء.   استكمال نموذج االستعالم عن القرض

 

 

 مصادر إلعادة االفتتاح 

للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد لدعم  موارد تخطيط المدينة إلعادة فتح أنشطة األعمالتفضل بزيارة موقع ويب 

 إعادة الفتح، بما في ذلك:

 "TERSMARخطة الوالية األذكى " •

 )للمقيمين في مقاطعة أالميدا( تحديد موعد للتلقيح •

 بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميداالمعلومات الخاصة  •

 إرشادات صاحب العمل الخاصة بالتلقيح •

 بمقاطعة أالميدا مواقع االختبار المجتمعية  •

 األسئلة واألجوبة المتعلقة بأقنعة الوجهو توجيهات الوالية الخاصة بالكمامات •

 التوجيهات المؤقتة الخاصة بالتهوية، والتنقية وجودة الهواء في البيئات الداخلية   •

 توجيهات بيئة العمل بالمقاطعة  •

 بمدينة أوكالند  مبادرة الشوارع المرنة •

 (19-المشتركة لإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد منصة الوالية  •

 

 

 ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة

فيما يلي أمثلة لورش العمل والندوات اإللكترونية المزمع عقدها. تعرف على القوائم اإلضافية وراجع أحدث اإلضافات على  

and-nonprofits-businesses-for-https://www.oaklandca.gov/resources/webinars- الموقع اإللكتروني:

contractors-independent 

 

  المكتبة  في االفتراضية المحاماة خدمات

 األحد  أيام ظهر وبعد  الخميس، أيام ومساء الثالثاء، أيام مساء

 العامة أوكالند  مكتبة

 مجانًا 
 

   أعمالك مؤسسة بيع أو شراء

 الظهر – ص 10:30 نيسان، أبريل/ 19 الثالثاء،

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات رتطوي مركز

 مجانًا 
 

 الجزء األول(أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني المال؟ أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! )

 ص 11 – 10أبريل/ نيسان، من   19الثالثاء، 

 215روالند واي، جناح رقم  401، النسائية التجارية لألعمال أمريكا أنيو مركز

 مجانًا 
 

 أال يكلفك عدم امتالك موقع إلكتروني المال؟ أنشئ موقعك اإللكتروني بنفسك! )الجزء الثاني( 

 ظهًرا  1 –ص  11:30أبريل/ نيسان،  19الثالثاء، 

 215روالند واي، جناح رقم  401، النسائية التجارية لألعمال أمريكا أنيو مركز

 مجانًا 
 

 نبذة عن مؤسسات األعمال الصغيرة ميزانية التسويق الرقمي: 

 مساء  3 –  2أبريل/ نيسان،  19الثالثاء، 

https://mainstreetlaunch.org/about-us/loan-inquiry-main/
https://mainstreetlaunch.org/about-us/loan-inquiry-main/
https://mainstreetlaunch.org/about-us/loan-inquiry-main/
https://mainstreetlaunch.org/about-us/loan-inquiry-main/
https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources
https://covid19.ca.gov/smarter/
https://www.primarybio.com/r/alco-vax-signup
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://saferatwork.covid19.ca.gov/employer-vaccination-toolkit
https://covid-19.acgov.org/testing.page?#Community
https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Face-Coverings-QA.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://www.oaklandca.gov/resources/business-use-of-streets-and-sidewalks-initiative
https://cdph.force.com/SPOT/s/IntakeForm
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
https://oaklandlibrary.org/lawyers-in-the-library/?_ga=2.266631943.861166746.1639433881-1648072296.1637174993
https://www.norcalsbdc.org/event/norcal-sbdc-finance-center-presents-owning-and-investing-in-real-estate-for-small-businesses-and-entrepreneurs-3-copy-copy-copy/
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-part-1-in-person-tickets-215946681337
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-part-1-in-person-tickets-215946681337
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-part-2-in-person-tickets-231232351187
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-part-2-in-person-tickets-231232351187
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-part-2-in-person-tickets-231232351187
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-part-2-in-person-tickets-231232351187
https://www.eventbrite.com/e/digital-marketing-on-a-budget-an-overview-for-small-business-in-person-tickets-277827979967
https://www.eventbrite.com/e/digital-marketing-on-a-budget-an-overview-for-small-business-in-person-tickets-277827979967


 215روالند واي، جناح رقم  401، النسائية التجارية لألعمال أمريكا أنيو مركز

 مجانًا 

 

 إعادة تأسيس مشروعك التجاري بالتعاون مع إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية 

 ص  11 –  9أبريل/ نيسان،  20األربعاء، 

 سبانية في كاليفورنيا مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة لذوي األصول اإل

 مجانًا 

 

 الثاني  الجزء الصغيرة، األعمال لمؤسسات المالي التدريب معسكر

   ص 11:30 – 10 نيسان، أبريل/ 02 األربعاء،

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

 الصغيرة  األعمال مؤسسات موارد  لوحة

   م 6:30 –  5 نيسان، أبريل/ 20 األربعاء،

   بيرالتا بيلد  أكاديمية

 مجانًا 

 

 عملك؟ تنمي أن للشبكات يمكن كيف

 مساء  8 –  6 نيسان، أبريل/ 20 األربعاء،

 األعمال  لريادة النهضة مركز

 مجانًا 

 

   نبذة عن مؤسسات األعمال الصغيرة ميزانية التسويق الرقمي

 صباًحا 11 – 10أبريل/ نيسان، من  21الخميس 

 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز

 مجانًا 

 

 101 الصغيرة األعمال مؤسسات تمويل

 ص  11:30 – 10 نيسان، أبريل/ 21 الخميس،

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

 المال  رأس وتأمين للقرض  االستعداد 

 ص  11:30 – 10 نيسان، أبريل/ 21 الخميس،

 كاليفورنيا  في اإلسبانية األصول لذوي الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

 االفتراضية القانونية الخدمات مقر

 مساءً  8 –  4 نيسان، أبريل/ 21 الخميس،

 المدنية  للحقوق المحامين لجنة

 مجانًا 

 

 أوكالند  بغرفة الصغيرة األعمال مؤسسات مجلس تدشين إعادة

  ظهًرا  12:30 – ص  11 نيسان، أبريل/ 22 الجمعة،

 الحضرية أوكالند  بمنطقة التجارة غرفة
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 مجانًا 

 

 المطاعم  وإدارة تأسيس من المستفادة الدروس

 الظهر – ص  9 نيسان، أبريل/ 23 السبت،

 سكور باي إيست

 أمريكيًا دوالًرا 23

 

 التسويق  أساسيات على التدريب معسكر

  م 3 –  1 نيسان، إبريل/ 28 ،26 ،25

 األعمال  لريادة النهضة مركز

 مجانًا 

 

 الصغيرة  األعمال  ورواد  لمؤسسات العقاري واالستثمار التملك

 الظهر – ص 10:30 نيسان، أبريل/ 26 الثالثاء،

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

 أال زلت تبحث عن تمويل؟  مؤسسات األعمال المتضررة جراء فيروس كورونا المستجد 

 الظهر –صباًحا   11أبريل/ نيسان،  26الثالثاء، 

 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز

 مجانًا 

 

Mercadotecnia y Negocio de Plan un de Fundamentos 

 م 9 –  6 نيسان، أبريل/ 26 الثالثاء،

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

 الثالث الجزء الصغيرة، األعمال لمؤسسات المالي التدريب معسكر

   ص 11:30 – 10 نيسان، أبريل/ 27 اء،األربع

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

 زيادة مستهدفاتك التسويقية ودعم مبيعاتك   مؤسسات األعمال المتضررة جراء فيروس كورونا المستجد: 

 مساء  4 –  3، أبريل/ نيسان 27األربعاء، 

 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز

 مجانًا 

 

  أعمالك مؤسسة تمويل

 صباًحا 11:30 – 10 من نيسان، أبريل/ 28 الخميس

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

 الصغيرة األعمال مؤسسات أسبوع في والفعاليات العمل وورش اإللكترونية الندوات

  مختلفة مواعيد  أيار، مايو/ 7 – 1

   الشركاء  من العديد 

 مجانًا 
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Negocio su Financiar Cómo 

 مساء 9 – 6 أيار، مايو/  3 الثالثاء،

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

   الصغيرة األعمال  مؤسسة بتدشين المتعلقة القانونية األمور

   الظهر  – ص 9 أيار، مايو/ 5 الخميس،

 سكور باي إيست

 أمريكيًا دوالًرا 23

 

  أعمالك مؤسسة تسويق

   ص 11:30 – 10 أيار، مايو/ 5 الخميس،

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانًا 

 

 األولى  الجمع في األعمال مؤسسات لحماية المحاماة مكاتب عمل ساعات األعمال:  لرواد 

  ص 11 – 9:30 أيار، مايو/ 6 الجمعة

 األعمال  لريادة النهضة مركز

 مجانًا 

 

Crédito su Reparar para Pasos y Crédito de Reporte su Entendiendo 

 مساء  9 – 6 أيار، مايو/ 10 الثالثاء،

 كاليفورنيا  شمال في الصغيرة األعمال اتمؤسس تطوير مركز

 مجانًا 
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