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Hunyo 23, 2020
 
 
Mahal na Mambabasa,
 
Alamin ang tungkol sa Pinakamahusay na Kasanayan para sa Mga Bar at restawran sa Miyerkules, Hunyo 24, 2020 sa
2:30 PM . Sakop ng impormasyon ang ibinahaging puwang, panlabas na kainan at marami pa. Kasama sa panauhin ng
mga tagapagsalita
 

Joaquín Torres, Direktor ng Opisina ng Pagpapaunlad ng Pangkabuhayan at Pagtrabaho
Maggie Weiland, Direktor ng San Francisco Entertainment Commission
Peter Keith, Abugado ng Lungsod ng San Francisco
Si Theodore Conrad, Opisina ng Pagpapaunlad ng Ekonomiya at Manggagawa, Naghaha� ng mga Luwang
Benjamin Van Houten , Gimikan sa Gabi at Libangan
Terrence Hong, Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko

 
I-click niya r e -register. Ang Webinar ay nai- host sa pamamagitan ng The Office of Economic Workforce and
Development.  
 
Da� ibinahagi sa aming announcement s , ngayong linggo ay ang ika-16 Taunang San Francisco Small Business Week
(SFSBW) . Ngayong taon, ang SFSBW ay lumipat sa online upang sagu�n ang panawagan ng mga maliliit na negosyo
para sa makabuluhang suporta at empowerment sa gitna ng COVID-19. Tingnan ang line-up ng mga kaganapan at
magrehistro ngayon . Kami ay naka-highlight ng ilang sa ibaba.  
 
Ang isang espesyal na sigaw sa SF Chamber of Commerce kasama ang lahat ng mga kasosyo sa organisasyon nito sa
paglalagay ng mga mapagkukunang programa at webinar upang suportahan ang maliit na komunidad ng negosyo.   
 
Pindu�n ang I-reset ang Bu�on - Hunyo 24, 2020 at 10:00 AM
Mangyaring sumali sa USF Gellert Family Business Resource Center sa "Hit the Reset Bu�on" workshop, isang bahagi
ng San Francisco Small Business Week 2020 sa Hunyo 24 at 10:00 AM. Ang workshop ay makakatulong sa mga may-ari
ng negosyo na mag-isip sa pamamagitan ng mga panandaliang diskarte para sa pagbubukas muli sa panahon ng COVID
at pangmatagalang mga balangkas para sa tagumpay sa nagbabago na tanawin. Pinangunahan ni Naima McQueen, Ang
Alliance for Development Development; Sandy Sohcot , Sohcot Consul�ng; Ken Stram , 2Bridge Communica�ons; at
Rose Souders , CEO at tagapagtatag ng Potluck Consul�ng, galugarin ng workshop ang mga sumusunod na lugar:    
 

Pagbubukas muli ng mga pangangailangang pang-pinansyal at may kaugnayan
Ligtas na pagbubukas ng mga diskarte
Pagbuo ng isang network ng suporta
Pag-reset ng iyong negosyo para sa katarungan at katatagan

 
Ang pagrehistro para sa kaganapan ay libre; maaari kang mag-sign up dito . 
 
Maliit na Mga Pagsasaalang-alang at Mga Update sa Pinansyal na Negosyo sa Edad ng COVID-19 - Miyerkules, Hunyo
24, 2020 at 12:00 PM Sumali sa Jackson Square Financial Advisor, Michael Velzo para sa isang pangkalahatang ideya ng
mga mahahalagang programa sa pananalapi at ang kanilang epekto sa mga maliliit na negosyo. Ang mga paksa na
tatalakayin ay kinabibilangan ng: 

Kasalukuyang katayuan ng COVID-19 Relief
Ang diskarte ng pautang ng PPP at EIDL at pagpapatawad
Pagsunod sa HCSO
CalSavers
AB-5

 
Dagdagan ang nalalaman at r egister dito .
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Legal Clinic: Kung Ano ang Kailangang Alamin ng mga Mamimili bilang Pagbubukas ng California - Huwebes, Hunyo 25,
2020 at 12:00 PM 
Tulad ng pagsisimula ng karamihan sa mga estado ng kanilang pag -uwi ng mga order, ang mga negosyo ay naghahanda
upang bumalik sa trabaho. Ang Fisher Phillips San Francisco Regional Managing Partner, tatalakayin ni Jason Geller
ang ilan sa mga pangunahing ligal na isyu na kinakaharap ng mga tagapag-empleyo habang nagsisimulang muling
buksan ang mga negosyo. Mahalagang maunawaan kung ano ang iyong mga ligal na karapatan at obligasyon habang
pinapaunlad mo ang iyong mga plano para sa pagpapatuloy ng post ng C-CIDID-19. Tatalakayin ni Jason ang ligal na
pananaw na �yak sa mga employer sa California, kabilang ang:  

Maaari ko bang sabihin sa isang taong nakikipag-ugnay upang mana�li sa bahay?
Maaari ba akong masubukan ang temperatura sa aking mga tao habang sila ay bumalik sa trabaho?
Anong mga patakaran ang inirerekomenda?
Ano ang isang makatwirang kahilingan sa muling pagbabayad?
Nilabag ba ng aking kumpanya ang WARN Act nang pinahinto namin ang mga tao?
Paano kung sinabi ng aking empleyado na hindi sila komportable na bumalik

 
Para sa karagdagang impormasyon at upang magparehistro, mag- click dito .

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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