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 اتصل على: مولي نیكلسون للنشر الفوري
 مدیر المعلومات العامة
(714) 240-5459 
Molly.Nichelson@ocgov.com 

 
 COVID-19دوالر لدعم الشركات الصغیرة المتأثرة بفیروس  700,000مقاطعة أورانج ُمنحت 

 
)،  OCWDBبالشراكة مع مجلس تطویر القوى العاملة في مقاطعة أورانج ( – ) 2020مایو  20( سانتا آنا، كالیفورنیا

.  OCWDBالتابع لمجلس  COVID-19ستطلق مقاطعة أورانج برنامج دعم النفور من حاالت البطالة الناتجة عن فیروس 
) من إدارة تطویر فرص  WIOAدوالر من أموال قانون ابتكار وفرص القوى العاملة (  700,000على  OCWDBحصل 

 .COVID-19) لدعم الشركات الصغیرة المحلیة المتأثرة بفیروس EDDالعمل في كالیفورنیا (

الثانیة: "یسمح ھذا البرنامج للمقاطعة بتقدیم فرصة حیویة أخرى للشركات  قالت الرئیسة میشیل ستیل، مشرف المنطقة 
 الصغیرة المحلیة التي تكافح من أجل مواصلة عملیاتھا". "إننا ممتنون للوالیة لمنح ھذا التمویل".

، یمكن  OCWDBالتابع لمجلس  COVID-19 من خالل برنامج دعم النفور من حاالت البطالة الناتجة عن فیروس
دوالر من أموال الِمنح. ویھدف ھذا التمویل إلى مساعدة الشركات  10,000شركات المؤھلة الحصول على ما یصل إلى لل

الصغیرة المحلیة على التخفیف من حاالت البطالة وااللتزام بأحكام "التباعد االجتماعي" التي وضعتھا ھیئات الصحة العامة 
 الوالئیة والفیدرالیة. 

الرئیس ومشرف المنطقة األولى: "ستحتاج بعض الشركات إلى تعدیل عملیاتھا قبل أن تتمكن من فتح  قال أندرو دو، نائب
أبوابھا وفقًا لألوامر الصحیة المحلیة والوالئیة". "سیساعد ھذا التمویل الشركات الصغیرة على اإلبقاء على عمالھا، وتخفیف 

 بعض الضغط المالي الذي یشعرون بھ." 

oconestop.com/covid-19-ت تقدیم طلبات على موقع مراكز مقاطعة أورانج الشاملة على سیتعین على الشركا
program-aversion-layoff  .9، الساعة 2020مایو  21وستفتح الطلبات أبوابھا بدًءا من للنظر في التمویل الممنوح  

طلبًا، أیھما  170مساًء بنفس التوقیت أو حتى استالم  5، الساعة 2020مایو  28صباًحا بتوقیت المحیط الھادي وستغلقھا في 
 یأتي أوالً. وستتم معالجة الطلبات المؤھلة على أساس األولویة لألسبقیة حتى یتم صرف جمیع األموال المتاحة. 

واجنر: "إن ھذا البرنامج ھو شریان الحیاة للشركات الصغیرة وموظفیھا". "یجب توعیة ھذه قال مشرف المنطقة الثالثة دونالد 
 الشركات بكل فرصة ومورد یمكن أن تقدمھ المقاطعة." 

  500لكي تكون الشركات مؤھلة للحصول على ھذا التمویل، یجب أن تكون قائمة في مقاطعة أورانج، وأن یكون لدیھا 
دة لضرائب التأمین ضد البطالة (موظف أو أقل، وأن تكون مس ) وفي وضع جید مع والیة كالیفورنیا. وتشمل المعاییر UIّدِ

 العامة األخرى التي یجب على أصحاب العمل الوفاء بھا للحصول على التمویل المحلي: 

طلبات  ستُمنح األولویة للشركات الصغیرة الموجودة في نظام القوى العاملة في مقاطعة أورانج (سیتم النظر في  •
 الشركات الصغیرة التي تعمل في أنظمة سانتا آنا وآناھایم للقوى العاملة)

 ال یجوز التقدم بطلب إال لموقع واحد في مقاطعة أورانج  •
 یجوز تقدیم طلب واحد فقط لكل منظمة •
 یجب أن یُدفع للموظفین الحد األدنى لألجور أو أكثر •
لبطالة أو اإلجازات الوشیكة نتیجة لألزمة االقتصادیة التي  یجب استخدام األموال للمساعدة على تجنب حاالت ا •

 COVID-19یسببھا فیروس 
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 COVID-19یجب القدرة على إثبات الحاجة إلى دعم النفور من حاالت البطالة بسبب تأثیرات  •
 یجب القدرة على الدخول في اتفاقیة مع مقاطعة أورانج تتضمن الشروط الموضحة في الطلب  •
 على إكمال التقاریر الفصلیة لمدة تصل إلى عام واحد بعد الَمنحیجب القدرة  •

قال مشرف المنطقة الرابعة دوغ تشافي: "یتطلع السكان إلى زیارة متاجر األحیاء المفضلة لدیھم مرة أخرى". "الشركات 
 الصغیرة المحلیة مدعوة للتقدم." 

للحصول على تفاصیل كاملة حول   Stop Center website-One ountyCrange Oیمكن للشركات زیارة موقع 
 متطلبات األھلیة لبرنامج دعم النفور من حاالت البطالة، بما في ذلك األنشطة المسموح بھا والتكالیف المحظورة.

منطقة الخامسة لیزا بارتلیت: "إن الشركات الصغیرة ھي العمود الفقري القتصاد مقاطعة أورانج. فھي تساعد  قالت مشرفة ال
على تحفیز النمو االقتصادي المحلي وتوفر فرص عمل داخل المجتمع. "یساعد ھذا البرنامج الشركات المحلیة بالمقاطعة 

 الیة والوالئیة".خالل ھذه الفترة الحرجة مع االمتثال لإلرشادات الفیدر

أو اتصل بمركز االتصاالت  oconestop.comلمزید من المعلومات حول مراكز مقاطعة أورانج الشاملة، تفضل بزیارة 
 . 6500-480 (714)المعني بالتعافي االقتصادي والتجاري على رقم 
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