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Ngày 1 tháng 9 năm 2020
 
 
Bạn đọc thân mến,
 
Sáng nay, Thị trưởng London N. Breed đã đưa ra một tuyên bố vào ngày thứ Sáu . Khi chúng ta kỷ niệm Juneteenth,
Thành phố cam kết tạo ra nhiều cơ hội kinh tế và xã hội công bằng hơn cho tất cả chúng ta . Chúng tôi xin được chia sẻ
các thông báo và cập nhật dưới đây với bạn. Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại
sfosb@sfgov.org .

THÔNG BÁO:
Quỹ cho vay quay vòng doanh nghiệp nhỏ của người Mỹ gốc Phi
Thị trưởng London Breed hôm nay đã công bố Quỹ cho vay quay vòng doanh nghiệp nhỏ của người Mỹ gốc Phi, hợp tác
với Phòng thương mại và đường phố chính của người Mỹ gốc Phi San Francisco để thành lập một quỹ cho vay mới để
hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc sở hữu đen bị ảnh hưởng sâu sắc bởi đại dịch. Quỹ sẽ nhanh chóng triển khai các khoản
vay lên tới 50.000 đô la với lãi suất 0% để hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc sở hữu đen. Khoản vay sẽ có các điều khoản
trả nợ linh hoạt, các lựa chọn tha thứ cho khoản vay và hỗ trợ kỹ thuật để giảm thiểu các rào cản �ếp cận. Khả năng phù
hợp và chi �ết ứng dụng sẽ được sắp tới. Các doanh nghiệp cũng có thể kiểm tra oewd.org/covid19/business để biết
thông �n mới .
 
Danh mục các doanh nghiệp sở hữu đen ở San Francisco
Với sự lãnh đạo và hỗ trợ của Thị trưởng London Breed , Văn phòng Phát triển Kinh tế và Lực lượng lao động (OEWD)
đã tạo ra một thư mục kinh doanh mới để hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc sở hữu đen. Một phần trong công việc đang
diễn ra của OEWD nhằm mang lại cơ hội kinh tế công bằng cho tất cả các cộng đồng và hiểu rõ hơn và cải thiện kết quả
kinh tế cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu đen ở San Francisco, thư mục này nhằm làm nổi bật các cộng đồng của
chúng tôi và là công cụ để San Franciscans sử dụng đô la của họ để hỗ trợ các doanh nghiệp.
 
Hiện tại, danh sách tập trung vào các doanh nghiệp thuộc sở hữu đen cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho công chúng từ
một địa điểm cửa hàng có thể truy cập và sẽ mở rộng để bao gồm nhiều doanh nghiệp và ngành công nghiệp hơn. Nếu
bạn muốn yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa, vui lòng điền vào mẫu này .
 
Ủy viên Lara I ssues Đặt hàng R trong công việc Comp Prem ium S avings for California B usinesses A ffected by COVID-
19
C alifornia Vụ Bảo hiểm Ủy Ricard o Lara đã ban hành một trật tự một quy định bồi thường lao động dop�ng để đáp
ứng với đại dịch COVID-19. Các quy định mới sẽ bắt buộc các công ty bảo hiểm �nh toán lại phí bảo hiểm cho các chủ
hợp đồng để phản ánh giảm rủi ro mất mát , điều này sẽ dẫn đến �ết kiệm khi các doanh nghiệp �ếp tục gặp khó khăn
về tài chính. Các quy định cũng loại trừ khỏi các �nh toán cao cấp cho các khoản thanh toán cho nhân viên, bao gồm cả
nghỉ ốm hoặc gia đình, trong khi nhân viên không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào đối với người sử dụng lao động. Thay
đổi này sẽ hạ thấp tỷ lệ của người sử dụng lao động bằng cách giảm số lượng bảng lương được đánh giá và người sử
dụng lao động sẽ không trả phí bảo hiểm cho những người lao động được trả lương, những người khác đang bị sa thải.
Xem thông cáo báo chí ở đây .
 
Tuần lễ doanh nghiệp nhỏ San Francisco (SFSBW) ngày 22 tháng 6 - ngày 26 tháng 6 năm 2020
Hàng năm, San Francisco tổ chức Tuần lễ doanh nghiệp nhỏ thông qua một loạt các sự kiện giáo dục và kết nối mạng
được thiết kế để truyền cảm hứng, giáo dục và kết nối các thành viên của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi.
Năm nay, SFSBW thường niên 

lần thứ 
16 đã chuyển sang trực tuyến để trả lời lời kêu gọi của các doanh nghiệp nhỏ để

nhận được sự hỗ trợ và trao quyền có ý nghĩa trong bối cảnh COVID-19. Khi SFSBW biến thành ảo , nó sẽ mang lại
chương trình hấp dẫn và có ý nghĩa như mọi khi, trực �ếp cho bạn. Các chương trình sẽ giải quyết các chủ đề kinh
doanh nhỏ với các nhà lãnh đạo và chuyên gia tư tưởng và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng để hỗ trợ các doanh
nghiệp nhỏ làm cho thành phố của chúng ta sôi động. Xem các dòng sự kiện và đăng ký ngay bây giờ . Một �ếng hét đặc
biệt cho Phòng Thương mại SF cùng với tất cả các đối tác tổ chức của mình trong việc kết hợp các chương trình và hội
thảo trực tuyến tài nguyên này để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ.
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sfmayor.org/article/statement-mayor-london-breed-juneteenth
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-announces-15-million-establish-citys-first-african-american-small
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://oewd.org/covid19/business
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://oewd.org/directory-black-owned-businesses-san-francisco
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe30gPmeZ_gdB3LFU_Crm8tTiHEYd0kv8sGVnyzU-oTPLEMiw/viewform
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=http://www.insurance.ca.gov/0400-news/0100-press-releases/2020/upload/nr052WCRatingRules06172020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=http://www.insurance.ca.gov/0400-news/0100-press-releases/2020/release052-2020.cfm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfsmallbusinessweek.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfsmallbusinessweek.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfsmallbusinessweek.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfsmallbusinessweek.com/get-involved
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sfchamber.com/


6/19/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/2

HỘI THẢO:
Trưng bày các doanh nghiệp sở hữu đen - Thứ ba, ngày 23 tháng 6 năm 2020 lúc 11:00 AM
Hội đồng Hiệp hội các thương nhân quận (SFCDMA) của San Francisco hợp tác với Redwood Credit Union sẽ giới thiệu
các doanh nghiệp thuộc sở hữu đen trong Tuần lễ doanh nghiệp nhỏ San Francisco năm 2020 . Tham gia để thảo luận
về những thành công, thách thức và tương lai của các doanh nghiệp sở hữu đen ở San Francisco. Thảo luận về Bảng
điều khiển thu phóng sẽ được điều hành bởi Giám đốc Phát triển Kinh doanh của SFCDMA, Vas Kiniris và Nikki Cooper,
Chủ sở hữu của San Francisco Legacy Business Two Jack's Nik . Đăng ký tại đây .
 
Hội thảo trực tuyến để thành công - Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020 lúc 12:00 PM
Tham gia SFCDMA và các đối tác của họ tại Cruise khi họ trình bày Xoay quanh thành công - Zoom w ebinar, như một
phần của Tuần lễ doanh nghiệp nhỏ San Francisco 2020. Một hội đồng gồm 5 lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ ở San
Francisco sẽ chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của họ và nêu bật cách họ đã biến những thách thức của việc đóng
cửa COVID-19 thành công. Webinar sẽ bao gồm một phút 40 s thảo luận bàn tròn, được kiểm duyệt bởi SFCDMA Giám
đốc Phát triển Kinh doanh, Vas Kiniris , �ếp theo là một phút 20 s Q & A phiên. Đăng ký ngay bây giờ cho hội thảo trực
tuyến sâu sắc và giáo dục này.       
 
NGUỒN LỰC TUYỆT VỜI:
Nhận PPE thiết bị bảo vệ cá nhân của bạn từ các nhà cung cấp địa phương. Bất kỳ doanh nghiệp nào bán PPE cho các
doanh nghiệp SF và muốn được thêm vào danh sách này có thể liên hệ với chúng tôi tại sfosb@sfgov.org .   
 
Xin nhắc lại, xin hãy cảnh giác về các chương trình lừa đảo �ềm ẩn liên quan đến các chương trình kích thích kinh tế. Để
báo cáo các vụ lừa đảo và gian lận liên quan đến chương trình SBA, bấm vào đây . Văn phòng Tổng chưởng lý cũng đã
cung cấp thông �n và tài nguyên liên quan đến lừa đảo coronavirus tại đây .
 
Có thể �m thấy các đơn đặt hàng về sức khỏe của coronavirus (COVID-19) tại DPH tại:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp .  Chỉ thị sức khỏe cho các hoạt động kinh doanh có thể được �m thấy tại:
h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc�ves.asp
 
Tất cả các tuyên bố của Mayoral liên quan đến COVID-19 có thể được �m thấy tại:
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regending-covid-19
 
Để biết thêm thông �n, bạn cũng có thể gọi số 311 và để cập nhật chính thức, hãy đăng ký dịch vụ cảnh báo của Thành
phố: nhắn �n COVID19SF gửi 888-777 .

Để cập nhật thông �n và tài nguyên liên quan đến COVIC-19, hãy đăng ký nhận �n tức điện tử của chúng tôi tại
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
Đoàn kết,
 
Văn phòng nhân viên doanh nghiệp nhỏ
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