
2022أبریل،  22إدارة التنمیة االقتصادیة والقوى العاملة  -تحدیث موارد األعمال   
 

) بمدینة أوكالند تحدیثات دوریة مھمة إلى EWDDمن الُمقّرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادیة وتنمیة القوى العاملة (
التي ستتضمن إشارات  مؤسسات األعمال والمنظمات غیر الربحیة والمتعھدین المستقلین والمنظمات الشریكة التي تدعمھم.

رجى المتاحة، یالمعلومات المتعلقة بامتیازات العمالة، والمنح، والقروض وخدمات الدعم فحسب إلى الموارد المتاحة. بشأن 
ونعمل على تحدیث ھذا الموقع باستمرار عند توفر معلومات   . صفحة موارد مؤسسات األعمال والعمالة اإللكترونیةزیارة 

 جدیدة، ولذلك یُرجى زیارة ھذه الصفحة من حین آلخر.
 

إرشادات  یدا نشرت مقاطعة أالم  والجرعات المعززة وسیلة الدفاع المثلى ضد الفیروس.  ما زالت اللقاحاتكما تظھر األدلة، 
 لمؤسسات األعمال المھتمة بدعم موظفیھا في الحصول على التلقیح.   صاحب العمل الخاصة بالتلقیح

 
 أماكن 6في  دقیقة 30حجز موعد دون مقابل لمدة إن احتجت إلى مساعدة شخصیة تتعلق باألعمال التجاریة، تذكر أنھ یمكنك  

 المجاورة. مختلفة لمساعدة األعمال
 
 

 من المخطط عقد ندوات إلكترونیة مجانیة وورش عمل ومعرض للموارد في أسبوع مؤسسات األعمال الصغیرة  
، تحتفل أوكالند بأسبوع مؤسسات األعمال الصغیرة حیث ستعقد أكثر من اثنتي عشرة  2022مایو/ أیار  7إلى  1اعتباًرا من 

اد مؤسسات األعمال الصغیرة.  یمكنك االطالع على الجدول  ورشة عمل افتراضیة وشخصیة وغیرھا من األنشطة لمالكي ورو 
. وتتناول الندوات اإللكترونیة التعلیمیة  www.oaklandca.gov/SBWالكامل وروابط التسجیل على الموقع اإللكتروني 

قبیل الحصول على رأس المال ومفاوضات اإلیجارات وورش العمل التي ستقدمھا المؤسسات المشاركة موضوعات من 
التجاریة والسوق اإللكتروني، وكلھا موضوعات تطرح لمساعدة مؤسسات األعمال في أوكالند على االزدھار بینما یبدأ 

سبانیة  االقتصاد في التعافي من جراء الجائحة.  وسوف تقدم ندوات إلكترونیة مختارة باللغات الكانتونیة والماندارین واإل
والفیتنامیة.  وھنالك أیًضا معرض للموارد یوضح خدمات الدعم المتاحة وندوة إلكترونیة حول مؤسسات األعمال المتوارثة 

الناجحة، وھذا مما سیقدم خالل ھذا األسبوع.  وباإلضافة إلى المواقع المتعارف علیھا طوال العام، تم إضافة موقع بارز خاص 
 مایو/ أیار في أثناء معرض الموارد.  2عمال المجاورة وسیعقد یوم اإلثنین لبرنامج مساعدة مؤسسات األ

 
 

 توافق بین مقاطعة أالمیدا وتوصیات مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا بشأن الجرعات التعزیزیة الثانیة 
لكل من تجاوز الخمسین من العمر واألفراد الذین تجاوز   التوصیات بشأن الجرعة التعزیزیة الثانیة مقاطعة أالمیدا تدعم 

قوا لقاح جونسون آند جونسون ممن تلقوا بالفعل  عاًما ممن یعانون من ضعف المناعة الشدید وجمیع األفراد الذین تل 12عمرھم 
جرعة تعزیزیة واحدة.  ومع ھذا، فإنھ من غیر المسموح للسكان اآلخرین بأخذ الجرعات التعزیزیة الثانیة.  اتصل بمزود 

انیة الرعایة الصحیة الخاص بك أو سلسلة الصیدلیات المحلیة للحصول على الجرعات التعزیزیة.  الجرعات التعزیزیة الث
. وما زلنا نعطي األولویة في تحدید المواعید لغیر الملقحین وضعفاء  المواقع التي تدعمھا المقاطعةمتاحة لألفراد المستحقین في 

 متاحة فقط لمن یجرون المتابعة. المناعة والحاصلین على الجرعة التعزیزیة األولى.  ستكون الجرعات التعزیزیة الثانیة 
 
 

 تذكیر: ال یزال مرسوم إثبات التلقیح ساریًا بمدینة أوكالند 
عاًما فأكثر إظھار إثبات التلقیح للدخول إلى العدید من المرافق الداخلیة في مدینة   12ال یزال متوجبًا على األفراد في سن 

المدینة، واألسئلة الشائعة، ونموذج البروتوكول لمؤسسات األعمال أوكالند. ویتاح مرسوم الطوارئ الذي أصدره مجلس 
وسیظل المرسوم ساري المفعول . www.oaklandca.gov/VaxOrdinance والتفاصیل األخرى على الموقع اإللكتروني:

 المحلیة أو یتخذ إجراًء إللغاء القانون الحالي.  حتى یعلن مجلس المدینة انتھاء حالة الطوارئ 
 

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/
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http://www.oaklandca.gov/bizhelp
http://www.oaklandca.gov/bizhelp
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http://www.oaklandca.gov/SBW
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://covid-19.acgov.org/vaccines
http://www.oaklandca.gov/VaxOrdinance
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 خطة كالسیفرز لمدخرات التقاعد 

موظفین أو أكثر من المقیمین في كالیفورنیا أن   5ینبغي على أرباب العمل ممن یوظفون ، 2022یونیو/ حزیران  30بحلول 
) أو خطة تقاعد ترتیب التقاعد الفردي k(401إما من خالل أحد الخیارات التسویقیة الخاصة مثل  یطبقوا خطة تقاعد للعاملین

. یتم احتساب عدد موظفیكم من خالل احتساب عدد الموظفین الوارد في  برنامج كالسیفرز الذي تدیره الدولةالبسیط أو من خالل 
مساعدة المزید  قانون الوالیةیستھدف  رفوع إلى قسم تطویر الوظائف حسبما قدمتموه من بیانات في العام الماضي. تقریركم الم

من األفراد في ادخار المزید من األموال لتقاعدھم من خالل الخصم المناسب من كشف الرواتب ویشمل ذلك المؤسسات غیر 
 الربحیة التي تعین موظفین یتقاضون أجًرا وكذا مؤسسات األعمال الھادفة للربح.  

 
أو إذا كانوا یقدمون بدیالً تسویقیا مؤھالً خاصا مثل   التسجیل من خالل موقع كالسیفرز على اإلنترنتألرباب األعمال یمكن  

401)k)  فیمكنھم تقدیم طلب باالستثناء على الموقع ذاتھ.  بعد التسجیل، یجب على رب العمل إضافة الموظفین في غضون ،
 التسجیل. یوًما من استكمال  30

 
وھي متاحة  التعلیمات التفصیلیةو الندوات عبر اإلنترنت و   األسئلة األكثر تداوالوھنالك معلومات إضافیة بعدة لغات تشمل  

 /www.calsavers.comعلى الموقع: 
 
 

 تعلیمات الوالیة بخصوص اإلجازات المرضیة اإلضافیة بأجر  
  ساعة إجازة مرضیة إضافیة بأجر 80حتى ، الذي یوفر للموظفین الخاضعین للتغطیة SB 114على األمر وقع الحاكم نیوسوم 

، تتاح  2202ینایر/ كانون ثاني،  1. بأثر رجعي حتى 2022سبتمبر/ أیلول،  30) حتى 19-فیما یختص بفیروس كورونا (كوفید
 اإلجازة المرضیة اإلضافیة بأجر للموظفین: 

 الذین تلقوا مشورة طبیة بالحجر الصحي،  •
 )،19-الذین یعتنون بأفراد األسرة المصابین بفیروس كورونا (كوفید •
 ) ألنفسھم أو ألحد أفراد األسرة،19-الذین لدیھم موعد للتلقیح أو لنیل جرعة معززة من لقاح فیروس كورونا (كوفید •
 ذین یعانون من أعراض أو یعتنون بأحد أفراد األسرة ممن یعاني من أعراض تتصل باللقاح أو الجرعة المعززةال •

 
للتعرف على المزید، یرجى االطالع على األسئلة الشائعة على الموقع اإللكتروني:  

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

 إتاحة تمویل لمؤسسات األعمال بفائدة صفریة
تتاح قروض بفائدة صفریة لرواد ومؤسسات األعمال من أصحاب الدخل المنخفض إلى المتوسط في األماكن منخفضة إلى 

ر دوال 50,000. یمكن االنتفاع بقرض تصل قیمتھ إلى تدشین الشارع الجدیدمتوسطة الدخل بمدینة أوكالند من خالل برنامج 
سنوات لشراء األثاث والمعدات، وشراء المخزون، وتوفیر رأس المال العامل، وإعادة تمویل دیون   5أمریكي لمدة تصل إلى 

یرجى  مؤسسة األعمال عالیة الفائدة ولسداد مصروفات البدء في التشغیل.  ال یوجد اشتراط للحد األدنى من درجة االئتمان.
 لبدء اإلجراء.   استكمال نموذج االستعالم عن القرض

 
 

 مصادر إلعادة االفتتاح 
للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد لدعم   موارد تخطیط المدینة إلعادة فتح أنشطة األعمالتفضل بزیارة موقع ویب  
 إعادة الفتح، بما في ذلك: 
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https://mainstreetlaunch.org/
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


 "TERSMARخطة الوالیة األذكى " •
 (للمقیمین في مقاطعة أالمیدا) تحدید موعد للتلقیح •
 بتخطیط التطعیم بمقاطعة أالمیداالمعلومات الخاصة  •
 إرشادات صاحب العمل الخاصة بالتلقیح •
 بمقاطعة أالمیدامواقع االختبار المجتمعیة  •
 األسئلة واألجوبة المتعلقة بأقنعة الوجھ و توجیھات الوالیة الخاصة بالكمامات •
 التوجیھات المؤقتة الخاصة بالتھویة، والتنقیة وجودة الھواء في البیئات الداخلیة   •
 توجیھات بیئة العمل بالمقاطعة •
 بمدینة أوكالند  مبادرة الشوارع المرنة •
 ) 19-المشتركة لإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفیروس كورونا (كوفیدمنصة الوالیة  •

 
 

 ورش العمل والندوات اإللكترونیة القادمة
اإلضافات على  فیما یلي أمثلة لورش العمل والندوات اإللكترونیة المزمع عقدھا. تعرف على القوائم اإلضافیة وراجع أحدث 

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

 
   المكتبة في االفتراضیة المحاماة خدمات

 األحد  أیام ظھر وبعد الخمیس، أیام ومساء الثالثاء، أیام مساء
 العامة أوكالند مكتبة
 مجانًا 

 
 المطاعم  وإدارة تأسیس من المستفادة الدروس
 الظھر – ص 9 نیسان، أبریل/ 23 السبت،

 سكور  باي إیست
 أمریكیًا  دوالًرا 23

 
 التسویق  أساسیات على التدریب معسكر

  م 3 – 1 نیسان، إبریل/ 28 ،26 ،25
 األعمال لریادة النھضة مركز
 مجانًا 

 
 الصغیرة األعمال ورواد لمؤسسات العقاري واالستثمار التملك

 الظھر – ص 10:30 نیسان، أبریل/ 26 الثالثاء،
 كالیفورنیا  شمال في الصغیرة األعمال مؤسسات تطویر مركز
 مجانًا 

 
 أال زلت تبحث عن تمویل؟  مؤسسات األعمال المتضررة جراء فیروس كورونا المستجد

 الظھر –صباًحا   11أبریل/ نیسان،  26الثالثاء، 
 النسائیة التجاریة لألعمال )AnewAmerica(  أمریكا أنیو مركز
 مجانًا 

 
Mercadotecnia y Negocio de Plan un de Fundamentos 

 م 9  – 6 نیسان، أبریل/ 26 الثالثاء،
 كالیفورنیا  شمال في الصغیرة األعمال مؤسسات تطویر مركز
 مجانًا 

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?
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https://score.tfaforms.net/17?EventID=a105a000005qnFK&origination=https%3A//eastbay.score.org/take-workshop-18&_gl=1*8t3yjl*_ga*Njc2MDAxMTcxLjE2MzgzMDUzMzA.*_ga_JDKRHEG2B3*MTY0NzkwODA5Ny45LjAuMTY0NzkwODA5Ny4w&_ga=2.229941468.1566876815.1647908098-676001171.1638305330
https://rencenter.org/event/marketing-fundamentals-bootcamp-brc/
https://www.norcalsbdc.org/event/norcal-sbdc-finance-center-presents-owning-and-investing-in-real-estate-for-small-businesses-and-entrepreneurs-3-copy/
https://www.eventbrite.com/e/covid-impacted-businesses-still-looking-for-money-tickets-217133641567
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https://www.norcalsbdc.org/event/fundamentos-de-un-plan-de-negocio-y-mercadotecnia-spanish-webinar-copy/


 
 الثالث الجزء الصغیرة، األعمال لمؤسسات المالي التدریب معسكر
  ص 11:30 – 10 نیسان، أبریل/ 27 اء،األربع
 كالیفورنیا  شمال في الصغیرة األعمال مؤسسات تطویر مركز
 مجانًا 

 
 زیادة مستھدفاتك التسویقیة ودعم مبیعاتك   رة جراء فیروس كورونا المستجد: مؤسسات األعمال المتضر

 مساء  4 – 3أبریل/ نیسان،  27األربعاء، 
 النسائیة التجاریة لألعمال )AnewAmerica(  أمریكا أنیو مركز
 مجانًا 

 
  أعمالك مؤسسة  تمویل

 صباًحا 11:30 – 10 من نیسان، أبریل/ 28 الخمیس
 كالیفورنیا  شمال في الصغیرة األعمال مؤسسات تطویر مركز
 مجانًا 

 
 الصغیرة األعمال مؤسسات أسبوع في والفعالیات العمل وورش اإللكترونیة الندوات

  مختلفة مواعید أیار، مایو/ 7 – 1
  الشركاء من العدید
 مجانًا 

 
Negocio su Financiar Cómo 

 مساء 9 – 6 أیار، مایو/ 3 الثالثاء،
 كالیفورنیا  شمال في الصغیرة األعمال مؤسسات تطویر مركز
 مجانًا 

 
  الصغیرة األعمال مؤسسة  بتدشین المتعلقة القانونیة األمور

  الظھر  – ص 9 أیار، مایو/ 5 الخمیس،
 سكور  باي إیست

 أمریكیًا  دوالًرا 23
 

  أعمالك مؤسسة  تسویق
  ص 11:30 – 10 أیار، مایو/ 5 الخمیس،

 كالیفورنیا  شمال في الصغیرة األعمال مؤسسات تطویر مركز
 مجانًا 

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

  ص 11 – 9:30 أیار، مایو/ 6 الجمعة
 عمالاأل لریادة النھضة مركز
 مجانًا 

 
Crédito su Reparar para Pasos y Crédito de Reporte su Entendiendo 

 مساء 9 – 6 أیار، مایو/ 10 الثالثاء،
 كالیفورنیا  شمال في الصغیرة األعمال مؤسسات تطویر مركز
 مجانًا 

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-copy-copy-copy/
https://www.eventbrite.com/e/covid-impacted-businesses-expand-your-target-market-and-boost-your-sales-tickets-297462296737
https://www.eventbrite.com/e/covid-impacted-businesses-expand-your-target-market-and-boost-your-sales-tickets-297462296737
https://www.eventbrite.com/e/covid-impacted-businesses-expand-your-target-market-and-boost-your-sales-tickets-297462296737
https://www.eventbrite.com/e/covid-impacted-businesses-expand-your-target-market-and-boost-your-sales-tickets-297462296737
https://www.eventbrite.com/e/covid-impacted-businesses-expand-your-target-market-and-boost-your-sales-tickets-297462296737
https://www.eventbrite.com/e/covid-impacted-businesses-expand-your-target-market-and-boost-your-sales-tickets-297462296737
https://www.norcalsbdc.org/event/financing-your-business-3-copy-2/
http://www.oaklandca.gov/sbw
https://www.norcalsbdc.org/event/como-financiar-su-negocio-spanish-webinar-2-copy/
https://score.tfaforms.net/17?EventID=a105a000005qnfN&origination=https%3A//eastbay.score.org/take-workshop-18&_gl=1*14ba05w*_ga*Njc2MDAxMTcxLjE2MzgzMDUzMzA.*_ga_JDKRHEG2B3*MTY0OTcxOTE5MC4xMi4xLjE2NDk3MTkyNDcuMA..&_ga=2.147931006.875676707.1649719191-676001171.1638305330
https://www.norcalsbdc.org/event/marketing-your-business-5-copy/
https://rencenter.org/event/first-fridays-preventive-business-law-office-hours-for-entrepreneurs-wbc-5-6-22/
https://www.norcalsbdc.org/event/entendiendo-su-reporte-de-credito-y-pasos-para-reparar-su-credito-spanish-webinar-2-copy/

	مركز أنيو أمريكا (AnewAmerica) للأعمال التجارية النسائية
	مركز أنيو أمريكا (AnewAmerica) للأعمال التجارية النسائية

