رسالة البريد اإللكتروني الخاصة بتحديثات األعمال –  15يوليو /تموز 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  7أماكن
مختلفة لمساعدة األعمال المجاورة.

التعليقات المطلوبة على مسودة إرشادات حدائق الرصيف في شوارع فليكس
تسعى هيئة النقل في أوكالند إلى المراجعة العامة والتعليق على مسودة إرشادات حدائق الرصيف حتى يوم األحد 31 ،يوليو/
اعتبارا من يوليو /تموز .2023
تموز  .2022ستدخل هذه اإلرشادات حيز التنفيذ لجميع حدائق الرصيف الحالية والمستقبلية
ً
يُرجى مراجعة اإلرشادات ومشاركة مالحظاتك هنا.
كما يقدم موظفو هيئة النقل في أوكالند أيضًا ساعات عمل مفتوحة طوال شهر يوليو /تموز:
عصرا.
الخميس  21يوليو /تموز3 - 1:30 ،
ً
عصرا.
الثالثاء  26يوليو /تموز3 - 1:30 ،
ً
خالل سا عات العمل المفتوحة هذه ،يمكن ألصحاب المصلحة التواصل مع موظفي هيئة النقل في أوكالند (عبر اإلنترنت أو
عبر مكالمة جماعية عبر الهاتف) حول األسئلة أو التعليقات المتعلقة بمسودة إرشادات حدائق الرصيف.
يستضيف تحالف مناطق تحسين األعمال في أوكالند ومجلس األعمال الصغيرة بغرفة التجارة بأوكالند اجتماعًا افتراض ًيا
الستعراض اإلرشادات وجمع مالحظات التجار يوم الثالثاء 19 ،يوليو /تموز ،من الساعة  11صبا ًحا حتى الظهر.

االضطالع بالتعهد المجتمعي
بينما نعمل سويًا لمساعدة مؤسسات األعمال الصغيرة واالقتصاد المحلي على التعافى من الجائحة ،تشجع مدينة أوكالند السكان
والعمال بالمدينة على إبداء إعادة التزامهم نحو المجتمع وأن يتواصلوا مع بعضهم البعض وأن يعيدوا اكتشاف ما الذي يجعل
أوكالند مدينة عظيمة من خالل االضطالع بالتعهد المجتمعي .إعادة االلتزام بإنفاق أموالك محليًا لدعم اقتصاد أوكالند
ومؤسسات األعمال الصغيرة المتميزة بها .يمكن لسكان أوكالند إعادة التواصل وإعادة اكتشاف أوكالند من خالل األحداث
المجتمعية القادمة.

تحديث التعليمات بخصوص كمامات الوجه في األماكن الداخلية
اعتبارا من  25يونيو /حزيران  ،2022تم إلغاء األوامر الصحية المحلية الملزمة بارتداء كمامات الوجه في األماكن الداخلية.
ً
ومن ثم ،تتماشى مقاطعة أالميدا اآلن مع إرشادات والية كاليفورنيا بخصوص ارتداء كمامات الوجه .وما زالت الوالية
ومقاطعة أالميدا يوصيان بشدة بارتداء كمامات الوجه في األماكن الداخلية .لمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على صفحة
مقاطعة أالميدا بخصوص ارتداء كمامات الوجه.

التحديث بشأن الحجر الصحي
اعتبارا من  29يونيو /حزيران  ،2022ستتماشى مقاطعة أالميدا مع إرشادات الوالية بخصوص الحجر الصحي وتعريف
ً
الشخص الذي تم التواصل معه عن قرب.
تعرف الوالية الشخص الذي تم التواصل معه عن قرب بأنه "شخص يشترك معك في نفس المساحة الداخلية (على سبيل المثال،
المنزل أو غرفة االنتظار في عيادة أو طائرة  ...إلخ) لمدة إجمالية تصل إلى  15دقيقة أو أكثر على مدار فترة تتجاوز  24ساعة
(على سبيل المثال ،التعرض لمدة  5دقائق مع ثالثة أفراد لمدة إجمالية تصل إلى  15دقيقة) في أثناء فترة اإلصابة لشخص
مصاب (إصابة مؤكدة معمليًا أو بناء على تشخيص إكلينيكي) ".كما تؤكد األسئلة الشائعة المذكورة في معايير الطوارئ المؤقتة
بإدارة الصحة والسالمة المهنية بوالية كاليفورنيا أن تعريف إدارة الصحة والسالمة المهنية بوالية كاليفورنيا للشخص الذي تم
التواصل معه عن قرب يتماشى مع تعريف الوالية ،كما إنه ينطبق أيضًا على أماكن العمل.
بالنسبة لألشخاص الذين تم التواصل معهم عن قرب ولكن ال تظهر عليهم األعراض ،تنص معايير الطوارئ المؤقتة بإدارة
الصحة والسالمة المهنية بوالية كاليفورنيا على خضوعهم لالختبار في غضون مدة من  3إلى  5أيام بعد آخر تعرض ،كما
يجب عليهم ارتداء قناع مناسب لمدة إجمالية تصل إلى  10أيام .أما من ظهرت عليه األعراض ،فيجب عليه الخضوع لالختبار
فورا وأن يظل في المنزل .ومن ثبتت إيجابية اختباره ،فيجب عليه اتباع متطلبات العزل .وسيظل االستثناء من العمل أو الحجر
ً
أمرا مطلوبًا لبعض العمال والمقيمين المخالطين في البيئات شديدة الخطورة ومستحبًا لآلخرين.
الصحي ً

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 .تعرف على المزيد على الموقع اإللكتروني:
https://sites.google.com/swccd.edu/clpccd/home
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 مجانًا .من خالل الموقع اإللكتروني ،يمكنك تأسيس وجودك
اإللكتروني والفوز بعمالء جدد وبيع الخدمات أو المنتجات .وستكون مؤسسات األعمال مسؤولة عن رسوم تسجيل النطاق
دوالرا أمريكيًا سنويًا .وهذا العرض بإعادة تصميم الموقع اإللكتروني لمؤسسة
واستضافة الويب والتي تبلغ في المعتاد 130
ً
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
مجانًا
ابدأ عملك
اإلثنين  18يوليو /تموز ،من  5إلى  7مسا ًء
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
جمع الشركات والمنظمات غير الربحية معًا لبناء مجالس إدارة تتمتع بالمهارات والقوة والتأثير
الثالثاء 19 ،يوليو /تموز 11 – 10 ،صبا ًحا
غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية
مجانًا
أساسيات األعمال  -المراحل المبكرة من تخطيط األعمال
الثالثاء 19 ،يوليو /تموز 10 ،صبا ًحا
باسيفيك كوميونيتي فنتشورز
مجانًا
ندوة عبر اإلنترنت حول قانون العمل
عصرا
الثالثاء  19يوليو /تموز ،من الساعة  3حتى 4
ً

لجنة المحامين للحقوق المدنية
مجانًا
الوظائف الجيدة  -إدارة الكتاب المفتوح
ظهرا
األربعاء  20يوليو /تموز ،الساعة 1
ً
باسيفيك كوميونيتي فنتشورز
مجانًا
كيفية إنشاء عالمة تجارية رائعة
األربعاء  20يوليو /تموز ،من الساعة  5إلى الساعة  6:30مسا ًء
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
أساسيات التمويل للشركات الصغيرة
الخميس 21 ،يوليو /تموز 10 ،صبا ًحا
باسيفيك كوميونيتي فنتشورز
مجانًا
تمويل مؤسسة أعمالك
الخميس  21يوليو /تموز ،من الساعة  10إلى الساعة  11:30صبا ًحا
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
من الفكرة إلى الواقع
الخميس 21 ،يوليو /تموز 3 – 1 ،م
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
احتياجات التأمين التي يجب التعرف عليها لمؤسسات األعمال الصغيرة
الجمعة  22يوليو /تموز 11 – 9 ،صبا ًحا
إيست باي سكور
دوالرا أمريكيًا
35
ً
الدروس المستفادة من تأسيس وإدارة المطاعم
اإلثنين  27يوليو /تموز ،من الساعة  9صبا ًحا حتى الظهر
إيست باي سكور
دوالرا أمريكيًا
35
ً
تسويق مؤسسة أعمالك
الخميس  28يوليو /تموز ،من الساعة  10إلى الساعة  11:30صبا ًحا
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
التسويق الرقمي  -استراتيجية مسار المبيعات
اإلثنين  29يوليو /تموز ،عند الظهر
باسيفيك كوميونيتي فنتشورز

مجانًا
Comenzando su Negocio: Licencias y Permisos
الثالثاء 2 ،أغسطس /آب 9 – 6 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
اإلدارة المالية لمؤسسة أعمالك
الخميس  4أغسطس /آب ،من الساعة  10إلى الساعة  11:30صبا ًحا
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
إعداد خطة عمل متميزة
ظهرا
الخميس 11 4 ،أغسطس /آب5 - 1 ،
ً
إيست باي سكور
دوالرا أمريكيًا
35
ً
مواعيد عمل مكتب المحاماة المعني باألعمال التجارية الوقائية لرواد األعمال في الجمعة األولى من الشهر
الجمعة  5أغسطس /آب 11 - 9:30 ،صبا ًحا
مركز النهضة لريادة األعمال
مجانًا
Fundamentos de un Plan de Negocio
الثالثاء 9 ،أغسطس /آب 9 – 6 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
Cómo Financiar su Negocio
الثالثاء 16 ،أغسطس /آب 9 – 6 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا
المسائل القانونية للشركات الصغيرة الناشئة
الخميس  18أغسطس /آب ،من الساعة  9صبا ًحا حتى الظهر
إيست باي سكور
دوالرا أمريكيًا
35
ً
التعرف على العملية
البحث عن مصادر األموال -
ّ
عصرا
3:30
إلى
ا
ظهر
1
الساعة
من
الثالثاء  23أغسطس /آب،
ً
ً
إيست باي سكور
دوالرا أمريكيًا
23
ً
Entendiendo su Reporte de Crédito y Pasos para Reparar su Crédito
الثالثاء 23 ،أغسطس /آب 9 – 6 ،م
مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
مجانًا

