
Bản tin OSB ngày 24 tháng 1 năm 2022 
 
Chủ đề: Các cuộc họp Thảo luận về Ngân sách Cộng đồng của OEWD 
 

 
 
Lưu ngày - Thảo luận về ngân sách cộng đồng 
 
Cộng đồng doanh nghiệp nhỏ được mời tham gia vào các cuộc thảo luận để thông báo về ngân sách của 
chúng tôi cho năm sắp tới. Văn phòng Phát triển Lực lượng Lao động và Kinh tế (OEWD), trong đó Văn 
phòng Doanh nghiệp Nhỏ, sẽ tổ chức ba cuộc thảo luận về ngân sách công ảo để chia sẻ công việc của 
chúng tôi và trực tiếp nghe ý kiến của bạn để thông báo về các ưu tiên ngân sách của chúng tôi. 
 
Chúng tôi cần lắng nghe tiếng nói của bạn, ý tưởng của bạn và các ưu tiên của bạn để giúp chúng tôi 
nhận ra các kết quả công bằng mà chúng tôi muốn thấy trong các cộng đồng và ngành mà chúng tôi 
phục vụ. 
 
Thứ 4, ngày 26 tháng 1, 6:00 - 7:30 tối 
Tập trung vào các chương trình và nguồn lực phát triển lực lượng lao động như trung tâm việc làm, 
chương trình đào tạo và tuyển dụng cũng như các sáng kiến nghề nghiệp khác của chúng tôi. 

Trả lời cho ngày 26 tháng 1 
 
Thứ Năm, ngày 27 tháng 1, 6:00 - 7:30 tối 
Tập trung vào các chương trình và nguồn lực phát triển kinh tế chẳng hạn như các chương trình đào tạo 
doanh nhân và doanh nghiệp của chúng tôi, các chương trình tài trợ và cho vay, và công việc phát triển 
nhà ở. 
 

Trả lời cho Ja n . Ngày 27 
 
 
Thứ Năm, ngày 10 tháng 2, 6:00 - 7:30 tối 
Hội thảo trên web để báo cáo về đề xuất ngân sách cuối cùng của OEWD dựa trên phản hồi thu được 
từ các phiên ở trên. 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqceqtqDorG9aS6S8uwQAG8OI1zk0QYL-_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqceqtqDorG9aS6S8uwQAG8OI1zk0QYL-_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAudOGppj0pEt3CjiP0M_KRKYVxg47pErHq
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAudOGppj0pEt3CjiP0M_KRKYVxg47pErHq
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAudOGppj0pEt3CjiP0M_KRKYVxg47pErHq


RSVP cho ngày 10 tháng 2 
 
Các sự kiện này hoàn toàn mở cửa cho công chúng. Vui lòng đăng ký trước qua Zoom bằng các liên kết 
ở trên . Và, nếu bạn có bất kỳ khuyết tật hoặc nhu cầu cụ thể về ngôn ngữ, vui lòng cho chúng tôi biết ít 
nhất ba (3) ngày trước sự kiện để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ thích hợp. Nếu bạn không thể 
tham dự bất kỳ cuộc họp nào của chúng tôi, chúng tôi vẫn khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi theo 
địa chỉ oewd@sfgov.org để nói lên suy nghĩ, mong muốn và ưu tiên của bạn cho năm tài chính sắp tới. 
 
Cảm ơn tất cả các bạn đã tiếp tục hợp tác trong công việc thiết yếu này. 
 
 
Văn phòng Bản tin Doanh nghiệp Nhỏ 
Văn phòng của chúng tôi sẽ sớm chuyển sang một nền tảng bản tin khác. Mặc dù bạn vẫn có thể nhận 
được các bản tin của chúng tôi, nhưng có khả năng các bản tin của chúng tôi có thể bị đưa vào thư mục 
rác / thư rác của bạn. Vui lòng dành một chút thời gian để xác nhận địa chỉ email của bạn tại đây để đảm 
bảo bạn tiếp tục nhận được những tin tức mới nhất về doanh nghiệp nhỏ. Cảm ơn bạn! 
 
 
HỘI THẢO: 
Hội thảo trên web sắp tới của Sân bay Quốc tế San Francisco (SFO): 

• Nội dung cập nhật đối với Sắc lệnh Doanh nghiệp Doanh nghiệp Địa phương (LBE) 14B - Thứ 
Năm, 27/01/22 @ 12:00 CH  
Tìm hiểu về các cập nhật đối với chương trình Doanh nghiệp Doanh nghiệp Địa phương San 
Francisco (LBE). Bấm vào đây để đăng ký. 

• Gửi đề xuất đến người đứng đầu và với tư cách là người đứng đầu - Thứ Sáu, 28/02/22 @ 
12:00 CH  
Tìm hiểu các mẹo và thủ thuật để gửi một đề xuất thành công cho người đứng đầu. Bấm vào đây 
để đăng ký. 

 
Phản hồi nhanh Phiên thông tin ảo - Thứ Ba đầu tiên của mỗi tháng, 2:00 chiều-3: 15 chiều  
Đặt câu hỏi trực tiếp! Các đối tác trong lực lượng lao động có thể cung cấp cho bạn thông tin về: 

• Đào tạo nghề 
• Dịch vụ nghề nghiệp 
• Tài nguyên Thành viên Liên minh 
• Các tùy chọn chăm sóc sức khỏe 
• Quy trình nộp hồ sơ thất nghiệp 

Đăng ký tại workforce.oe w d.org/ rr . 
 
 
Liên hệ chúng tôi 
Như mọi khi, OSB luôn sẵn sàng trợ giúp. Liên hệ với chúng tôi trực tuyến tại sf o sb.org , qua email tại 
sfosb@sfgov.org , hoặc qua điện thoại theo số 415-554-6134. 
 
Để cập nhật tin tức và thông báo về doanh nghiệp nhỏ, hãy đăng ký tin tức điện tử OSB tại 
https://sfosb.org/s u bscribe-small-business-e-news . Đọc các bản tin điện tử trong quá khứ he r e . 
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