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 مسئول تماس: مالی نیکلسون جھت انتشار فوری
 مدیر روابط عمومی 
(714) 240-5459 
Molly.Nichelson@ocgov.com 

 
دالر بھ شھرستان اورنج جھت حمایت از کسب و کارھای کوچک کھ تحت  700000اعطای 

 قرار گرفتھ اند  COVID-19تاثیر 
 

شھرستان اورنج با مشارکت ھیئت توسعھ نیروی کار شھرستان اورنج  –) 2020مھ  20( سانتا آنا، کالیفرنیا
)OCWDB برنامھ حمایتی (OCWDB  برای مقابلھ با بیکارسازی ناشی ازCOVID-19   .را راه اندازی خواھد کرد

دالری از وجوه قانون نوآوری و فرصت ھای نیروی کار  700000) بودجھ EDDاداره توسعھ اشتغال کالیفرنیا (
)WIOA برای حمایت کسب و کارھای محلی کوچک کھ تحت تاثیر (COVID-19  قرار گرفتھ اند بھOCWDB   اعطا

 کرده است.

خانم رئیس میشل استیل، سرپرست منطقھ دوم، گفت: «این برنامھ بھ شھرستان اجازه می دھد یک فرصت حیاتی دیگر در 
لیت ھای خود با چالش روبرو ھستند. از ایالت برای  اختیار کسب و کارھای محلی کوچک قرار دھد کھ برای ادامھ فعا

 اعطای این بودجھ سپاس گزاریم.» 

برای مقابلھ با بیکارسازی ناشی از   OCWDBکسب و کارھای واجد شرایط می توانند از طریق برنامھ حمایتی 
COVID-19  دالر تسھیالت دریافت کنند. ھدف از این بودجھ کمک بھ کسب و کارھای محلی کوچک  10000تا سقف

در راستای تقلیل بیکارسازی و رعایت مقررات «فاصلھ گذاری اجتماعی» وضع شده توسط نھادھای بھداشت عمومی 
 ایالتی و فدرال است. 

و کارھا برای اینکھ بتوانند مطابق با احکام بھداشتی  نایب رئیس اندرو دو، سرپرست منطقھ اول، گفت: «برخی کسب
محلی و ایالتی درب ھای خود را بازگشایی کنند، باید فعالیت ھای خود را اصالح کنند. این بودجھ بھ کسب و کارھای  

 کوچک کمک می کند استخدام کارکنانشان را حفظ کنند و تا حدودی از فشار اقتصادی وارد آمده بکاھند.»

ارھا برای احراز صالحیت دریافت تسھیالت باید درخواست خود را در وبسایت مراکز جامع کاریابی شھرستان کسب و ک
ھا از  پذیرش درخواست ثبت کنند.  program-aversion-layoff-19-oconestop.com/covidاورنج بھ نشانی 

یا تا  PSTبھ وقت  ب.ظ. 5ساعت  2020مھ  28آغاز خواھد شد و تا  PSTق.ظ. بھ وقت  9ساعت  2020مھ  21
درخواست دریافت شود، ھر حالت کھ مقدم تر باشد، ادامھ خواھد داشت. درخواست ھای واجد شرایط بر   170زمانی کھ 

 ھ تمامی وجوه تخصیص یابد.مبنای تقدم و تاخر درخواست ھا پردازش خواھد شد تا زمانی ک

سرپرست دونالد واگنر، منطقھ سوم، گفت: «این برنامھ طناب نجاتی برای کسب و کارھای کوچک و کارکنان آنھا است. 
 باید این کسب و کارھا را از تمامی فرصت ھا و منابعی کھ شھرستان برای ارائھ دارد آگاه کرد.» 

نفر یا کمتر نیروی کار  500تسھیالت کسب و کارھا باید در شھرستان اورنج باشند، برای احراز صالحیت دریافت این 
) آنھا بھ روز باشد و نزد ایالت کالیفرنیا دارای حسن اعتبار باشند. سایر  UIداشتھ باشند، و مالیات ھای بیمھ بیکاری (

 را باشند عبارتند از: مالک ھای عمومی کھ کارفرمایان برای لحاظ شدن در تخصیص بودجھ محلی باید دا

اولویت بررسی با کسب و کارھایی خواھد بود کھ در محدوده نظام نیروی کار شھرستان اورنج مستقر باشند  •
(درخواست ھا برای کسب و کارھای کوچک کھ در نظام ھای نیروی کار سانتا آنا و آناھایم فعالیت دارند بررسی 

 خواھد شد)
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 ر شھرستان اورنج پذیرفتھ است تقاضا فقط برای یک شعبھ یا مکان د •
 ھر سازمان باید فقط یک درخواست ثبت کند •
 حقوق کارکنان باید برابر با کف دستمزد یا بیشتر باشد •
 شود  COVID-19وجوه باید صرف مقابلھ با بیکارسازی یا تعلیق فوری کارکنان در نتیجھ بحران اقتصادی  •
 اثبات کنند COVID-19ا بیکارسازی ناشی از اثرات باید قادر باشند نیاز خود را بھ تسھیالت مقابلھ ب •
 باید قادر باشند با شھرستان اورنج وارد موافقت نامھ ای بشوند کھ شرایط قید شده در تقاضانامھ را شامل می شود  •
 باید قادر باشند تا سقف یک سال پس از اعطای تسھیالت، گزارش ھای فصلی خود را تکمیل کنند •

چھارم، گفت: «ساکنان مشتاق ھستند دوباره در فروشگاه ھای مورد عالقھ محلھ خود بھ خرید   سرپرست داگ چیفی، منطقھ
 بپردازند. بھ کسب و کارھای کوچک محلی توصیھ می شود درخواست خود را ثبت کنند.»

کسب و کارھا می توانند برای مشاھده جزئیات کامل شرایط احراز صالحیت برنامھ حمایتی مقابلھ با بیکارسازی، شامل 
 مراجعھ کنند. وبسایت مرکز جامع کاریابی شھرستان اورنجفعالیت ھای مجاز و ھزینھ ھای ممنوعھ، بھ 

سرپرست لیسا بارتلت، منطقھ پنجم، گفت: «کسب و کارھای کوچک پشتوانھ اقتصاد شھرستان اورنج ھستند. آنھا بھ تقویت 
فرصت ھای شغلی در اجتماع کمک می کنند. این برنامھ بھ کسب و کارھای محلی شھرستان  رشد اقتصادی محلی و ایجاد 

 کھ در این برھھ بحرانی در حال اجرای دستورالعمل ھای ایالتی و فدرال ھستند کمک می کند.»

مراجعھ کنید یا با مرکز تماس  oconestop.comبرای اطالعات بیشتر درباره مراکز جامع کاریابی شھرستان اورنج بھ 
 تماس بگیرید. 6500-480 (714)بھبود اقتصادی و کسب و کار بھ شماره 
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