
 التابع الى المحافظ  إلنتعاش اإلقتصاديفريق عمل ا

شكلت المحافظ السيدة ليريون كيلور بيرد فريق عمل لوضع الخطط لدعم المشاريع المحلية والتوظيف، بينما ،  2020مايس/ مايو    27بتأريخ  
أيلول/ سبتمبر   8وفي    الصحة العامة والتعافي في لنكن.، في الوقت الذي تم فيه تعزيز  19-بدأ اإلقتصاد المحلي باإلنتعاش من جائحة كوفيد

، وباقي القطاعات وتطوير قطاع القوى العاملة، أصدر فريق العمل تقريرًا وضع فيه الخطط المقترحة لدعم المشاريع المحلية، 2020
طعمة. وتعتبر هذه التوصيات بمثابة دعوة كقطاع الفنون ووسائل الترفيه وخدمات األ  19-اإلقتصادية األخرى التي تأثرت بشدة بجائحة كوفيد

 . للعمل الى المواطنين وأرباب األعمال وباقي قادة القطاعين العام والخاص. إذ أن لدى كل واحد منا دور يلعبه في إعادة بناء مدينة لنكن

تود دعم هذا المجهود، يرجى اإلتصال  وتجدون أدناه التوصيات المقدمة من فريق العمل هذا. وإذا كانت لديك الرغبة في معرفة المزيد أو
 . (6036-441-402)  بالسيدة أليشا مارتن، معاونة المحافظ لشؤون السياسات، على الهاتف 

الشركات أنها ترغب في اإلشتراك بفرص دعم الشركات   فقد أعربت الكثير من  بعضها للبعض اآلخر:  تطوير فرص دعم الشركات .1
بعضها للبعض اآلخر. وقد أوصى فريق العمل تنظيم مؤتمر غايته دعم الشركات بعضها للبعض اآلخر حيث ستشارك هذه  

الحصول  الشركات مع الشركات االخرى معلوماتها ومواردها وخبراتها في المواضيع المتعلقة بمجتمع األعمال بما في ذلك كيفية
  على المساعدات المالية وكيفية خلق بيئة عمل آمنة وكيفية دعم الصحة النفسية للعاملين وترابطهم. 

أحد أفضل أساليب تطوير إقتصادنا المحلي هو اإلستثمار بشكل   لعمل المحلية والصغيرة والمتنوعة:اإلستثمار في مشاريع ا .2
عامل(، والمشاريع المتنوعة بما  50لصغيرة )التي يبلغ عدد منتسبيها أقل من إستراتيجي في مشاريع العمل المحلية والمشاريع ا

في ذلك مشاريع األعمال التي تملكها النساء أو األقليات األخرى. ويوصي فريق العمل أن يقوم المواطنون وأرباب األعمال وقادة  
توفر بلدية مدينة لنكن التدريب لكادر هذه المشاريع القطاعين العام والخاص باإلنفاق في هذه المشاريع. ويوصي فريق العمل أن 

سياساتها من أجل رفع فرص وصول هذه المشاريع المحلية كي يتمكنوا من المنافسة على عقود بلدية المدينة، وأن تراجع البلدية 
% محليًا، ويشجع  1قل عن شجع فريق العمل أن تقوم الشركات المعنية بإنفاق ما الي وي والصغيرة والمتنوعة الى أموال البلدية. 

 المواطنين على شراء ودعم مشاريع العمل الصغيرة والمتنوعة. 
يدعو فريق العمل أرباب األعمال الى اإلشتراك في شبكات وبرامج  القوى العاملة المحلية: قطاع اإلستفادة من فرص وموارد  .3

. للمزيد من المعلومات NEworks، ومركز الوظائف األمريكي، وبرنامج  EmployLNKمثل برنامج  القوى العاملة المحلية  قطاع  
 bseck@selectlincoln.org عن هذه الموارد والبرامج، يرجى اإلتصال بالسيد براين سيك على اإليميل:

بمساعدة منظمات مثل جمعية إدارة الموارد البشرية شاغرة لديهم وعلى أرباب األعمال أيضا مراجعة وتبسيط أوصاف الوظائف ال
 في لنكن ورابطة إدارة الموارد البشرية.

عليه أن كي يتمكن العامل في مدينة لنكن من المنافسة في سوق العمل، رفع مهارات القوى العاملة في لنكن وإعادة تشكيلها:  .4
ضع بلدية المدينة حوافز ألرباب األعمال لتوظيف وتدريب العمال الذين أن ت جديدة. ويوصي فريق العمل  ومهنيتعلم مهارات 

على مهارات ومهن جديدة، وترفيع العمال من ذوي الدخل والمهارات الواطئة الى مواقع  19- فقدوا وظائفهم نتيجة جائحة كوفيد
في التدريب دورات تدريبية للعمال لتأهيلهم أعلى. ويوصي فريق العمل أيضًا أن يفتتح قطاع الموارد البشرية بالتعاون مع شركائه 

والحصول على والوظائف مثل الدورات التي يقيمها مجلس الصناعة في لنكن بخصوص العمل في المصانع والتي الى العمل 
 يأتي بعدها إقامة معرض للوظائف الشاغرة في المصانع.
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في مجتمعنا، كلما إزدادت فرص العودة الى  19-كوفيد كلما قلت اإلصابات بمرض تعزيز سالمة مكان العمل وثقة المستهلك: .5
بإقامة حملة توعية تسلط الضوء على المشاريع المحلية التي العمل. ومن أجل تعزيز السالمة وثقة المستهلك، يوصي فريق العمل  

تتفوق في مراعاة الصحة العامة. كما يشجع فريق العمل قادة القطاعين العام والخاص على مساعدة المشاريع المحلية في الحصول  
 على معدات الوقاية الشخصية.  

يوصي فريق العمل أن   ائحة واإلستثمار في مشاريع تجارية جديدة:توفير المساعدة المالية الى المشاريع التجارية المتأثرة بالج  .6
. ويوصي فريق العمل أيضًا 19-تؤسس بلدية لنكن صندوقًا لتقديم المنح الى المشاريع التجارية التي تأثرت بشدة بجائحة كوفيد

 الخاص.أن يواصل المجتمع اإلستثمار في المشاريع التجارية الجديدة ويدعم ثقافة العمل التجاري 

 أعضاء فريق العمل: 

 رئيس الفريق: انجي مهليسن، وأفا توماس. •
 أعضاء الفريق: جاسمين كنغسلي، وكوري سامسن فوكون، والدكتور ماريبيل كروز. •
الدكتور ماركو باركر، ومات بافوجيان، ووندي بيردسال، وكونتن براون، ووليم سنتاني، وجون كروغان، وشانون هارنر، وخوزيه  •

 ليموس، وسوزان مارتن، ودان مارفن، وكيم روسيل، ونادر سيباهبور، وبود ساينهورست. 


