رسالة البريد اإللكتروني الخاصة بتحديثات األعمال –  10يونيو /حزيران 2022
هذا تحديث صادر عن إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة ( )EWDDبمدينة أوكالند يبرز الموارد المتاحة
لمؤسسات األعمال والمنظمات الشريكة التي تدعمها.
لمزيد من 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.
إن احتجت إلى مساعدة شخصية تتعلق باألعمال التجارية ،تذكر أنه يمكنك حجز موعد دون مقابل لمدة  30دقيقة في  6أماكن
مختلفة لمساعدة األعمال المجاورة.
يرجى العلم أنه لن يتم إصدار نشرة يوم  17يونيو /حزيران.

مقاطعة أالميدا تطالب بارتداء الكمامات
اعتبارا من يوم الجمعة 3 ،يونيو /حزيران ،تطالب مقاطعة أالميدا بارتداء الكمامات في جميع األماكن العامة الداخلية .يوجه
ً
هذا األمر الصحي بضرورة ارتداء كمامات الوجه على أن تغطي الفم واألنف – بغض النظر عن حالة التلقيح – في جميع
األماكن العامة الداخلية ،والقاعات ،والتجمعات ،وأماكن العمل ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،المكاتب ،ومتاجر
التجزئة ،والمطاعم والحانات ،والمسارح ،ومراكز الترفيه األسري ،ومراكز المؤتمرات والفعاليات ،ومكاتب حكومة الوالية
والحكومة المحلية التي تخدم الجمهور.
يكون ارتداء األفراد ألقنعة الوجه غير إلزامي في الظروف التالية:
• في أثناء العمل بشكل منفرد في مكتب مغلق أو غرفة مغلقة؛
• في أثناء تناول الطعام و /أو المشروبات؛
• في أثناء السباحة أو االستحمام في مرافق اللياقة البدنية؛
• في أثناء الحصول على الخدمات الطبية أو التجميلية بمناطق في الرأس أو الوجه والتي تستلزم إزالة قناع الوجه مؤقتا
ألداء الخدمة المرغوبة.
ولن تُلزم مقاطعة أالميدا األشخاص بارتداء الكمامات في مدارس التعليم األساسي حتى نهاية العام الدراسي  ،2022-2021غير
أنه ينصح بشدة بارتداء الكمامات .وسيستلزم األمر ارتداء الكمامات في جميع األماكن األخرى الخاصة باألطفال والشباب ،بما
في ذلك مراكز رعاية األطفال ،والمدرسة الصيفية ،والبرامج الشبابية ،كلما أمكن.

منح مؤسسات األعمال متناهية الصغر
منح مكتب كاليفورنيا لدعم مؤسسات األعمال الصغيرة تمويال إلى منطقة الكلية المجتمعية تشابوت – الس بوسيتاس لصالح
برنامج إعانة مؤسسات األعمال متناهية الصغر ضد فيروس كورونا المستجد بغرض تقديم منح إلى مؤسسات األعمال
متناهية الصغر (ال تمثل مؤسسة األعمال مصدر الدخل الرئيسي للمالك) في مقاطعات أالميدا ،وأمادور ،وكونترا كوستا،
وإلدورادو.
ومؤسسات األعمال الصغيرة المؤهلة هي:
• مؤسسات األعمال التي يقل عدد موظفيها عن  5موظفين وتجني أقل من  50,000دوالر أمريكي في العام
• والتي كانت تعمل في  2019وما زالت قيد التشغيل

•
•
•

وتضررت جراء قيود الصحة العامة بسبب فيروس كورونا المستجد
وكانت مصدر العائد الرئيسي لمالك مؤسسة األعمال
ولم تستلم منح إعانة مؤسسات األعمال الصغيرة بوالية كاليفورنيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ستقبل الطلبات حتى الجمعة 12 ،أغسطس /آب .التعرف على المزيد على الموقع اإللكتروني> :

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
الربحية التي تعين موظفين يتقاضون أجرا وكذا مؤسسات األعمال الهادفة للربح.
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  30يوما من
استكمال التسجيل.
وهنالك معلومات إضافية بعدة لغات تشمل األسئلة األكثر تداوال و الندوات عبر اإلنترنت والتعليمات التفصيلية وهي متاحة على
الموقعwww.calsavers.com :

القروض الخاصة بمؤسسات األعمال في مجال األطعمة والرعاية الشخصية
يدعم صندوق دعم الجوعى مؤسسات األعمال في مجال األطعمة والرعاية الشخصية في مدينة أوكالند بقروض تصل قيمتها
سار لمؤسسات األعمال بمدينة
إلى  100,000دوالر أمريكي .كي تستحق ،يجب على مؤسسة األعمال الحصول على ترخيص ٍ
أوكالند .تطبق على القروض فائدة بنسبة  %5,5ومدتها تصل إلى  5سنوات .تتضمن مؤسسات األعمال في مجال األطعمة كال
من المطاعم ،واألسواق ،وشاحنات األطعمة ،وما إلى ذلك ،في حين أن مؤسسات الرعاية الشخصية قد تتضمن عيادات تقويم
العمود الفقري والعالج بالتدليك ،ومتاجر الفيتامينات ،وما إلى ذلك .وإن أردت التعرف على المزيد ،يرجى االتصال بميتشي
سانسوريس على البريد اإللكتروني  meche@feed-hunger.comأو اتصل بالرقم .)415( 533-7171
احصل على إعادة تصميم مجاني للموقع اإللكتروني لمؤسسة أعمالك الصغيرة مجانًا
تساعد هاك ذا هود العاملين المستقبليين في مجال التقنية على تطوير مهاراتهم من خالل تزويد مؤسسات األعمال الصغيرة
والمشروعات غير الربحية بإعادة تصميم موقعها اإللكتروني مجانا .من خالل الموقع اإللكتروني ،يمكنك تأسيس وجودك
اإللكتروني والفوز بعمالء جدد وبيع الخدمات أو المنتجات .وستكون مؤسسات األعمال مسؤولة عن رسوم تسجيل النطاق
واستضافة الويب والتي تبلغ في المعتاد  130دوالرا أمريكيا سنويا .وهذا العرض بإعادة تصميم الموقع اإللكتروني لمؤسسة
األعمال الصغيرة متاح في البرنامج الصيفي القادم لهاك ذا هود والذي سيبدأ في يوليو /تموز  .2022تقدم اليوم على الموقع
اإللكتروني .https://www.tfaforms.com/4979728

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:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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-

التي ستتضمن إشارات فحسب إلى الموارد المتاحة .بخصوص المعلومات المتعلقة بامتيازات العمالة ،والمنح ،والقروض
وخدمات الدعم المتاحة ،يرجى زيارة صفحتنا اإللكترونية الخاصة بموارد مؤسسات األعمال والعمالة.
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
مجانا
رأس المال الخاص بالتوسع لمؤسسات األعمال المربحة التي يتجاوز عمرها عامين
الثالثاء 14 ،يونيو /حزيران 10:30 ،ص – الظهر
مركز التمويل بمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانا
مبادئ قانون األعمال
الثالثاء 14 ،يونيو /حزيران 4 – 3 ،م
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانا
خطط األعمال الناجحة
األربعاء 15 ،يونيو /حزيران 10:30 ،ص – الظهر
مركز التمويل بمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانا
رسالة البريد اإللكترونية المؤمنة
األربعاء 15 ،يونيو /حزيران 3 – 1 ،م
إيست باي سكور
 23دوالرا أمريكيا
مقر الخدمات القانونية االفتراضية

الخميس 16 ،يونيو /حزيران 6 – 4 ،م
لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانا
حفل جوائز االبتكار بمنطقة الخليج الشرقي
الخميس 16 ،يونيو /حزيران 8:30 – 5 ،م
بريدج يارد 210 ،بورما رود
 50 – 25دوالرا أمريكيا
التدريب على تأسيس مؤسسات األعمال
ست جلسات اعتبارا من الخميس 16 ،يونيو /حزيران 7 – 6 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانا
قمة التنوع العالمي واالستثمار
الجمعة 17 ،يونيو /حزيران 10 ،ص – الظهر
مركز التمويل بمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانا
Acceso a Capital para Pequeños Negocios
اإلثنين 20 ،يونيو /حزيران 6:30 – 5:30 ،م
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانا
التسويق الناجح بين مؤسسات األعمال :بيع أفكارك لمشتري مؤسسات األعمال
الثالثاء 21 ،يونيو /حزيران 9:30 ،2022 ،ص –  30 :12م
إيست باي سكور
 23دوالرا أمريكيا
إعداد ميزانيات مؤسسات األعمال الصغيرة بسهولة
الثالثاء 21 ،يونيو /حزيران 11 – 10 ،ص
سكور
مجانا
الحصول على رأس المال لمؤسسات األعمال في المراحل المبكرة
األربعاء 22 ،يونيو /حزيران 10:30 ،ص – الظهر
مركز التمويل بمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانا
االجتماع السنوي المائة وسبعة عشر وحفل الجوائز بغرفة أوكالند
األربعاء 22 ،يونيو /حزيران 7:30 – 5:30 ،م
تشيلدرنز فايري الند 699 ،بيلفيو أفينو
 65دوالرا أمريكيا –  85دوالرا أمريكيا
البحث عن مصادر المال – تعرف على العملية
الخميس 23 ،يونيو /حزيران 3 – 1 ،م

إيست باي سكور
 23دوالرا أمريكيا
هل أنت جاهز للقرض؟
الخميس 28 ،يونيو /حزيران 11:30 – 10 ،ص
مركز التمويل بمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانا
مبادئ التجارة اإللكترونية
األربعاء 29 ،يونيو /حزيران 7 – 6 ،م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانا
مبادئ التجارة اإللكترونية
الخميس 30 ،يونيو /حزيران ،الظهر –  1م
مركز أنيو أمريكا ( )AnewAmericaلألعمال التجارية النسائية
مجانا
الوصول إلى رأس المال
الخميس 7 ،يوليو /تموز 8 – 6 ،م
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانا
تمويل مؤسسات األعمال الصغيرة 101
الخميس 14 ،يوليو /تموز 11:30 – 10 ،ص
مركز التمويل بمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانا

