
 2022یولیو/ تموز،  1 –رسالة البرید اإللكتروني الخاصة بتحدیثات األعمال 
 

) بمدینة أوكالند یبرز الموارد المتاحة EWDDھذا تحدیث صادر عن إدارة الشؤون االقتصادیة وتنمیة القوى العاملة (
  لمؤسسات األعمال والمنظمات الشریكة التي تدعمھا.

 
صفحة موارد  المتاحة، یرجى زیارة المعلومات المتعلقة بامتیازات العمالة، والمنح، والقروض وخدمات الدعم  لمزید من

ونعمل على تحدیث ھذا الموقع باستمرار عند توفر معلومات جدیدة، ولذلك یُرجى   .اإللكترونیةمؤسسات األعمال والعمالة  
 زیارة ھذه الصفحة من حین آلخر.

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

 المجاورة. مختلفة لمساعدة األعمال
 
 

 تحدیث التعلیمات بخصوص كمامات الوجھ في األماكن الداخلیة 
.   إلغاء األوامر الصحیة المحلیة الملزمة بارتداء كمامات الوجھ في األماكن الداخلیة، تم 2022یونیو/ حزیران  25اعتباًرا من 

.  وما زالت الوالیة  بخصوص ارتداء كمامات الوجھ إرشادات والیة كالیفورنیا ومن ثم، تتماشى مقاطعة أالمیدا اآلن مع 
صفحة صیان بشدة بارتداء كمامات الوجھ في األماكن الداخلیة. لمزید من المعلومات، یرجى االطالع على ومقاطعة أالمیدا یو

 .مقاطعة أالمیدا بخصوص ارتداء كمامات الوجھ
 
 

 التحدیث بشأن الحجر الصحي
  وتعریف  بخصوص الحجر الصحيمع إرشادات الوالیة  ستتماشى مقاطعة أالمیدا، 2022یونیو/ حزیران  29اعتباًرا من 

  . الشخص الذي تم التواصل معھ عن قرب
 

تعرف الوالیة الشخص الذي تم التواصل معھ عن قرب بأنھ "شخص یشترك معك في نفس المساحة الداخلیة (على سبیل المثال، 
ساعة  24دقیقة أو أكثر على مدار فترة تتجاوز  15المنزل أو غرفة االنتظار في عیادة أو طائرة ... إلخ) لمدة إجمالیة تصل إلى 

دقیقة) في أثناء فترة اإلصابة لشخص  15دقائق مع ثالث أفراد لمدة إجمالیة تصل إلى  5لمدة (على سبیل المثال، التعرض 
األسئلة الشائعة المذكورة في معاییر الطوارئ  )." كما تؤكد بناء على تشخیص إكلینیكي مصاب (إصابة مؤكدة معملیًا أو  

أن تعریف إدارة الصحة والسالمة المھنیة بوالیة كالیفورنیا للشخص  المؤقتة بإدارة الصحة والسالمة المھنیة بوالیة كالیفورنیا
 تواصل معھ عن قرب یتماشى مع تعریف الوالیة، كما إنھ ینطبق أیًضا على أماكن العمل.  الذي تم ال

   
ؤقتة بإدارة معاییر الطوارئ المبالنسبة لألشخاص الذین تم التواصل معھم عن قرب ولكن ال تظھر علیھم األعراض، تنص 

أیام بعد آخر تعرض، كما   5إلى  3على خضوعھم لالختبار في غضون مدة من  الصحة والسالمة المھنیة بوالیة كالیفورنیا
أیام. أما من ظھرت علیھ األعراض، فیجب علیھ الخضوع لالختبار  10یجب علیھم ارتداء قناع مناسب لمدة إجمالیة تصل إلى 

. وسیظل االستثناء من العمل أو الحجر متطلبات العزلن ثبتت إیجابیة اختباره، فیجب علیھ اتباع فوًرا وأن یظل في المنزل. وم
 ت شدیدة الخطورة ومستحبًا لآلخرین.الصحي أمًرا مطلوبًا لبعض العمال والمقیمین المخالطین في البیئا

 
 

 أدل برأیك بشأن تحدیث خطة أوكالند العامة
إدارة التخطیط والبناء بالمدینة  یولیو/ تموز إلطالع 5" بحلول الثالثاء Oakland Visioningاستكمل استبیان رؤى أوكالند "

وھو   ، العامة  2045خطة أوكالند على األمور مثار اھتمامك، واألولویات بشأن مستقبل أوكالند. ستساعد آراؤك على تشكیل 
 ة وعادلة.  منصفمدینة مخطط ملھم للمستقبل یركز على تأسیس 

 Español 中文   اللغة اإلنجلیزیة
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 منح مؤسسات األعمال متناھیة الصغر
الس بوسیتاس لصالح   –منح مكتب كالیفورنیا لدعم مؤسسات األعمال الصغیرة تمویالً إلى منطقة الكلیة المجتمعیة تشابوت 

بغرض تقدیم منح إلى مؤسسات األعمال  المستجدبرنامج إعانة مؤسسات األعمال متناھیة الصغر ضد فیروس كورونا 
متناھیة الصغر (ال تمثل مؤسسة األعمال مصدر الدخل الرئیسي للمالك) في مقاطعات أالمیدا، وأمادور، وكونترا كوستا، 

 وإلدورادو. 
 

 ومؤسسات األعمال الصغیرة المؤھلة ھي:
 دوالر أمریكي في العام  50,000من موظفین وتجني أقل  5مؤسسات األعمال التي یقل عدد موظفیھا عن  •
 وما زالت قید التشغیل 2019والتي كانت تعمل في  •
 وتضررت جراء قیود الصحة العامة بسبب فیروس كورونا المستجد  •
 مصدر العائد الرئیسي لمالك مؤسسة األعمال وكانت •
 فیروس كورونا المستجد.ولم تستلم منح إعانة مؤسسات األعمال الصغیرة بوالیة كالیفورنیا لمواجھة  •

 
 أغسطس/ آب. تعرف على المزید على الموقع اإللكتروني:   12ستقبل الطلبات حتى الجمعة، 

https://sites.google.com/swccd.edu/clpccd/home 
 
 

 اإللكتروني لمؤسسة أعمالك الصغیرة مجانًااحصل على إعادة تصمیم مجاني للموقع 
تساعد ھاك ذا ھود العاملین المستقبلیین في مجال التقنیة على تطویر مھاراتھم من خالل تزوید مؤسسات األعمال الصغیرة  

  والمشروعات غیر الربحیة بإعادة تصمیم موقعھا اإللكتروني مجانًا. من خالل الموقع اإللكتروني، یمكنك تأسیس وجودك
اإللكتروني والفوز بعمالء جدد وبیع الخدمات أو المنتجات. وستكون مؤسسات األعمال مسؤولة عن رسوم تسجیل النطاق  

دوالًرا أمریكیًا سنویًا. وھذا العرض بإعادة تصمیم الموقع اإللكتروني لمؤسسة   130واستضافة الویب والتي تبلغ في المعتاد 
. تقدم الیوم على الموقع  2022صیفي القادم لھاك ذا ھود والذي سیبدأ في یولیو/ تموز األعمال الصغیرة متاح في البرنامج ال

 .https://www.tfaforms.com/4979728اإللكتروني 
 
 

 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:

 "TERSMARخطة الوالیة األذكى " •
 (للمقیمین في مقاطعة أالمیدا) تحدید موعد للتلقیح •
 بتخطیط التطعیم بمقاطعة أالمیداالمعلومات الخاصة  •
 إرشادات صاحب العمل الخاصة بالتلقیح •
 بمقاطعة أالمیدا مواقع االختبار المجتمعیة  •
 األسئلة واألجوبة المتعلقة بأقنعة الوجھو 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 (كوفید منصة الوالیة  •

 
المعلومات المتعلقة بامتیازات العمالة، والمنح، والقروض التي ستتضمن إشارات فحسب إلى الموارد المتاحة. بخصوص 

 . العمالةصفحتنا اإللكترونیة الخاصة بموارد مؤسسات األعمال و المتاحة، یرجى زیارةوخدمات الدعم 
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https://www.primarybio.com/r/alco-vax-signup
https://covid-19.acgov.org/vaccines
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 ورش العمل والندوات اإللكترونیة القادمة

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

 
 الربحیة غیر  للمؤسسات االجتماعي التواصل وسائل  أساسیات
   م 6:30 - 5 تموز، یولیو/ 6 األربعاء،

 مركز النھضة لریادة األعمال 
 مجانًا 

 
 الربحیة غیر  للمؤسسات االجتماعي  التواصل وسائل محتوى

 م  6:30 - 5 تموز، یولیو/ 7 الخمیس،
 مركز النھضة لریادة األعمال 

 مجانًا 
 

 الوصول إلى رأس المال 
 م 8 – 6یولیو/ تموز،  7الخمیس، 

 مركز النھضة لریادة األعمال 
 مجانًا 

 
 مبادئ المواقع اإللكترونیة لمؤسسات األعمال الصغیرة وأصحاب األعمال الحرة

 م  7:30 – 6یولیو/ تموز،  13األربعاء، 
 مركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا 

 مجانًا 
 

 101تمویل مؤسسات األعمال الصغیرة 
 ص  11:30 –  10یولیو/ تموز،  14الخمیس، 

 مركز التمویل بمركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا 
 مجانًا 

 
 ابدأ عملك التجاري 

 مساء  7 – 5یولیو/ تموز،  18االثنین، 
 مركز النھضة لریادة األعمال 

 مجانًا 
 

 س مجالس إدارة تتمتع بالمھارة، والقوة، والتأثیرجمع مؤسسات األعمال والمؤسسات غیر الربحیة لتأسی
 ص 11 – 10یولیو/ تموز،  19الثالثاء، 

 غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضریة
 مجانًا 
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 كیف تنشئ عالمة تجاریة متألقة 
 م  6:30 – 5ز، یولیو/ تمو 20األربعاء، 

 مركز النھضة لریادة األعمال 
 مجانًا 

 
 تمویل مؤسسة أعمالك 

 ص  11:30 –  10یولیو/ تموز،  21الخمیس، 
 مركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا 

 مجانًا 
 

 من الفكرة إلى الواقع
 م 3  – 1یولیو/ تموز،  21الخمیس، 

 مركز النھضة لریادة األعمال 
 مجانًا 

 
 احتیاجات التأمین التي یجب التعرف علیھا لمؤسسات األعمال الصغیرة 

 ص  11 – 9یولیو/ تموز،  22الجمعة، 
 إیست باي سكور

 دوالًرا أمریكیًا 35
 

 الدروس المستفادة من تأسیس وإدارة المطاعم 
 الظھر  –ص  9یولیو/ تموز،  27االثنین، 

 إیست باي سكور
 دوالًرا أمریكیًا 35

 
 تسویق مؤسسة أعمالك 

 ص  11:30 –  10یولیو/ تموز،  28الخمیس، 
 مركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا 

 مجانًا 
 

Licencias y Permisos Comenzando su Negocio: 
 م 9 – 6أغسطس/ آب،  2الثالثاء، 

 مركز تطویر مؤسسات األعمال الصغیرة في شمال كالیفورنیا 
 مجانًا 

 
 إعداد خطة عمل متمیزة 

 ظھًرا 5 - 1أغسطس/ آب،  4الخمیس، 
 إیست باي سكور

 دوالًرا أمریكیًا 35

https://rencenter.org/event/how-to-create-a-brilliant-brand/
https://www.norcalsbdc.org/event/financing-your-business-3-copy-2-copy/
https://rencenter.org/event/idea-to-reality/
https://eastbay.score.org/event/must-know-insurance-small-businesses-5
https://eastbay.score.org/event/lessons-learned-starting-running-restaurants-0
https://www.norcalsbdc.org/event/marketing-your-business-5-copy-copy/
https://www.norcalsbdc.org/event/comenzando-su-negocio-licencias-y-permisos-spanish-webinar-copy-copy/
https://www.norcalsbdc.org/event/comenzando-su-negocio-licencias-y-permisos-spanish-webinar-copy-copy/
https://eastbay.score.org/event/writing-compelling-business-plan-5

