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Hunyo 12 , 2020
 
 
Mahal na Mambabasa,
 
Bago magtungo sa katapusan ng linggo, ang mga bagong anunsyo at pag-update. Kung napalampas mo ang aming
nakaraang anunsyo sa na-update na Shelter sa Lugar ng Lugar at bagong Direc�ve para sa Panlabas na Kainan, maaari
mo itong makita dito . Habang nasasabik kami na maraming mga negosyo at serbisyo ang maaaring magpatuloy sa
operasyon, mangyaring magpatuloy sa mga pagsisikap na limitahan ang pagkalat ng virus. Kung mayroon kang mga
katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa sfosb@sfgov.org . Maaari mo ring suriin ang oewd.org/covid19
para sa bagong impormasyon.

MGA PAGSUSULIT:
Ang Pinakamababang Wage Dagdagan ang Epek�bo Hulyo 1, 2020 Ang mga 
empleyado na nagsasagawa ng trabaho sa San Francisco, kabilang ang mga part-�me at pansamantalang empleyado,
ay dapat bayaran nang mas mababa kaysa sa minimum na sahod sa San Francisco, na kasalukuyang $ 15.59 bawat oras.
Sa Hulyo 1, 2020, ang minimum na sahod ng San Francisco ay tataas sa $ 16.07. Ang pagtaas na ito ay batay sa Seksyon
12R.4 ng San Francisco Administra�ve Code. Ang seksyon na ito ay nangangailangan na sa Hulyo 1, 2020, at bawat taon
pagkatapos, ang minimum na rate ng pasahod ay maiayos batay sa taunang pagtaas sa Index ng Presyo ng Consumer.
Ang mga minimum na Wage poster ay magagamit upang mag-print at dapat na nai-post sa bawat lugar ng trabaho o
lugar na pinagtatrabahuhan .    
 
Grant ng Verizon / LISC
Inihayag sa nakaraang newsle�er s , isang pamumuhunan mula sa Verizon ang nagawa para sa LISC na magsimulang
mag-alok ng kri�kal na suporta at suporta sa pagbuo ng pabahay sa mga maliliit na negosyo na nahaharap sa agarang
banta sa pananalapi dahil sa pandemya ng COVID-19. Tatlong round ng mga aplikasyon ng pagbibigay ay sarado at ang
Round 4 ay NGAYON Binuksan! Ang mga aplikasyon ay dapat isumite ng Miyerkules, Hunyo 17, 2020 sa 11:59 PM ET .
Ang mga gawad ay gagawin sa halagang $ 5,000, $ 7,500, at $ 10,000. Mangyaring basahin ang Grant Overview, FAQs at
mag- apply dito .      
 
Kababaihan- O wn ed Maliit na Negosyo Mini Grant
Ang programang Mini-Grant ng Kababaihan ay muling binuksan upang tanggapin ang mga aplikasyon para sa isang
karagdagang linggo , na magsara noong Hunyo 15 sa ika-5 ng hapon . Ang mga may-ari ng negosyo na hindi nag-apply
sa unang panahon ng aplikasyon ay magkakaroon ng pagkakataon na mag-aplay. Hindi mo kailangang mag-aplay muli
kung nagsumite ka na ng isang applica�on . Ang isang loterya ng lahat ng karapat-dapat na mga aplikante ay
isasagawa, at ang karagdagang dokumentasyon ng suporta ay �punin pagkatapos. Inaasahan ng mga Aplikante na
marinig ang isang anunsyo ng mga parangal sa Hunyo 30.
 
Tulong sa Aplikasyon ng Tulong sa Pan�gong Walang Trabaho
Nagtrabaho ka ba sa sarili sa SF na nakaharap at nakakaranas ng pagkawala ng kita mula sa COVID-19?

Ang Legal Aid at Work ay nag-aalok ng isang bagong ligal na klinika upang suportahan ang mga may-ari ng negosyo na
may sariling pag-access sa Pandemic Un Employment Assistance sa pamamagitan ng EDD. Magagamit ang mga
tagapayo upang magbigay ng isa-sa-isang tulong na halos sa nagtatrabaho sa sarili upang matukoy kung karapat-dapat
sila sa PUA at, kung sila, gabayan sila sa pamamagitan ng online applica�on ng EDD. Upang mag-sign up, tumawag
(415) 484-8372 o punan ang online form . 
 
Linya ng Negosyo sa Pamana ng Negosyo: LeBeau Nob Hill Market
 
Matatagpuan sa 1263 Leavenworth Street, ang LeBeau Nob Hill Market ay isang " supre�e " o compact na merkado ng
pagkain na buong kapurihan na nagsisilbi sa nayon ng Nob Hill. Ang kalidad, organic, pana-panahong pagkain sa
makatarungang presyo ay nagtutulak sa kanilang misyon. Ang bawat departamento sa loob ng merkado ay nag-aalok
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ng pinakaprito, pinaka-masarap na mga produkto na nakuha mula sa mga lokal na prodyuser hangga't maaari, na nag-
aambag sa isang masigla, sustainable, at patas na sistema ng pagkain. Ang mga nasa know shop sa LeBeau!
 
Ginagawa ng LeBeau Market ang lahat ng kanilang makakaya upang ma�yak ang isang maayang karanasan sa pamimili
para sa mga customer ng lahat ng edad. Ang oras ng senior shopping araw-araw simula 9 hanggang 10 ng umaga.
Bilang karagdagan, ang mga nakatatanda at mga naka-shut-in sa bahay sa loob ng isang kalaha�ng milyang radius ng
LeBeau ay maaaring mag-email sa lebeaumarketdelivery@gmail.com o tumawag (415) 474-1613 upang ayusin ang
paghaha�d. 
 
Ang LeBeau Nob Hill Market ay i�natag noong 1984 at idinagdag sa Legacy Business Registry noong Mayo 2019.
 

 
Ang ad na idinisenyo ng Osaki Crea�ve Group . "Ang iyong tagumpay ay ang aming tagumpay. Narito kami para sa iyo.
"
 
Sa bahaging ito, binibigyan namin ng pansin ang mga bagong handog, espesyal, at deal na inaalok ng Mga Negosyo sa
Legacy sa panahon ng Order-In-Place Order. Ang Mga Negosyo sa Legacy ay matagal, mga tagapagtaguyod ng serbisyo
sa komunidad na nagpatakbo sa San Francisco sa loob ng 30 o higit pang taon at nag-ambag sa kasaysayan at
pagkakakilanlan ng lungsod. Ang mga negosyong ito ay nagtataguyod ng pakikipag-ugnayan sa civic at nagsisilbing
mahalagang mga assets ng kultura sa lungsod. Suriin ang buong listahan at mapa ng Mga Negosyo sa Pamana na narito
.
 
Mga WEBINARS:
Mga Babae na Nag-aangat ng Babae: Virtual Roundtable para sa Mga Babae na May-ari ng Negosyo - Martes, Hunyo
16, 2020 at 9:30 AM
Paano ka manana�ling maayos at pinahusay ng kaisipan habang dumadaan ang kaguluhan sa ekonomiya? Sumali sa
Maliit na Karamihan sa Negosyo at Unibersidad ng Timog California para sa isang virtual na palawit sa mga may-ari ng
negosyo ng babae. Sa session na ito, sila 'll makipag-usap tungkol sa mga diskarte at mga diskarte na makakatulong sa
patuloy mong hanggang sa antas ng iyong negosyo. Sa isang �mpla ng pag-uusap at interac�ve na pagsasanay,
malalaman mo ang mga estratehiya na maipatupad kaagad at makakuha ng isang pag-unawa sa mga mapagkukunan
upang makatulong na mapana�li ang iyong negosyo . Magparehistro dito .     
 
Pag-unawa sa Mga Kontrata - Martes, Hunyo 16, 2020 sa 10:00 AM
Pinadali ng isang Lawyer, ang workshop na ito ay naglalayong tulungan ang mga may-ari ng negosyo na nais malaman
ang higit pa tungkol sa kung paano lumikha ng mga kontrata para sa kanilang negosyo. Ang mga paksa ng talakayan ay
kinabibilangan ng: pagmumungkahi ng kontrata; pag-unawa sa karaniwang isinama na wika ng boilerplate;
responsibilidad, tungkulin, at obligasyon ng mga par�do; mga mungkahi para sa matagumpay na pamamahala ng mga
kontrata; mga extension ng oras; diskarte sa negosasyon ; kung paano maunawaan at gumamit ng mga sugnay na hindi
nakikipagkumpitensya at hindi pagsisiwalat; at pagpapatupad ng kontrata. Dito sa RSVP .
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Mahalagang Mga Pagsasaalang-alang sa Marke�ng sa Negosyo sa panahon ng COVID19 - Martes, Hunyo 16, 2020 at
12:30 PM
Nagtataka kung paano masiguro na ang iyong negosyo ay handa na sa panahon at makaligtas sa krisis sa COVID19?
Sumali sa Start Maliit na Isipin Big para sa interac�ve na talakayan na kung saan sasasakop nila ang mga mahahalagang
hakbang sa marke�ng na dapat gawin upang ma�yak na ang iyong negosyo ay malinaw na nakikipag-usap sa mga
customer at nakikipag-ugnayan sa mga customer kahit na ang mga negosyo ay nanana�ling sarado. Sila ay talakayin
ang simple, madaling gumawa ng mga pagbabago ang maaari mong gawin ngayon upang ma�yak na ang iyong
tagumpay ng negosyo. Mag-click dito sa RSVP . 
 
SA PAGSASANAY NA MGA RESOURCES:
Kunin ang iyong personal na kagamitan sa proteksiyon na PPE mula sa mga lokal na tagapagkaloob. Ang anumang
negosyo na nagbebenta ng PPE sa mga negosyo ng SF at nais na maidagdag sa listahang ito ay maaaring makipag-
ugnay sa amin sa sfosb@sfgov.org .   
 
Bilang paalala, mangyaring maging alerto tungkol sa mga potensyal na scheme ng pandaraya na may kaugnayan sa
mga programang pampasigla sa pang-ekonomiya. Upang maiulat ang mga scam at panloloko na may kaugnayan sa
programa ng SBA, mag- click dito . Ang Opisina ng A�orney General ay nagbigay din ng impormasyon at mga
mapagkukunan na may kaugnayan sa mga coronavirus scam dito .
 
Ang Coronavirus (COVID-19) Mga Order sa Kalusugan mula sa DPH ay matatagpuan sa:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp . Ang Mga Direksyon sa Kalusugan para sa pagpapatakbo ng negosyo ay
matatagpuan sa: h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc�ves.asp
 
Ang lahat ng mga pagdeklara ng Mayoral tungkol sa COVID-19 ay matatagpuan sa:
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
Para sa karagdagang impormasyon, maaari ka ring tumawag sa 311, at para sa opisyal na pag-update, mag-sign up para
sa alerto ng Lungsod ng alerto: text COVID19SF hanggang 888-777 .

Upang mapana�li ang napapanahon sa mga anunsyo at mapagkukunan ng COVIC-19, mag-sign up para sa aming e-
balita sa h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
Sa pagkakaisa,
 
Opisina ng Maliit na Staff ng Negosyo
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