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Ngày 23 tháng 6 năm 2020
Bạn đọc thân mến,
Tìm hiểu về Thực ễn Tốt nhất cho Quán bar và Nhà hàng vào Thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020 lúc 2:30 chiều . Thông
n sẽ bao gồm không gian chung, ăn uống ngoài trời và nhiều hơn nữa. Khách mời bao gồm:
Joaquín Torres, Giám đốc Văn phòng Phát triển Kinh tế và Lao động
Maggie Weiland, Giám đốc của Ủy ban Giải trí San Francisco
Peter Keith, luật sư thành phố San Francisco
Theodore Conrad, Văn phòng Phát triển Kinh tế và Lực lượng lao động, Không gian chia sẻ
Benjamin Van Houten , Cuộc sống về đêm và Giải trí
Terrence Hong, Sở Y tế Công cộng
Click anh r e để đăng ký. Webinar được tổ chức bởi Văn phòng lực lượng lao động kinh tế và phát triển.
Trước đây được chia sẻ trong thông báo của chúng tôi s , tuần này là 16 năm San Francisco Small Business Week
(SFSBW) . Năm nay, SFSBW đã chuyển sang trực tuyến để trả lời lời kêu gọi của các doanh nghiệp nhỏ về sự hỗ trợ và
trao quyền có ý nghĩa trong bối cảnh COVID-19. Xem các dòng sự kiện và đăng ký ngay bây giờ . Chúng tôi đã nhấn
mạnh một vài dưới đây.
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.
Nhấn nút Đặt lại - ngày 24 tháng 6 năm 2020 lúc 10:00
Vui lòng tham gia Trung tâm tài nguyên doanh nghiệp gia đình Gellert của USF trong hội thảo Nhấn nút Đặt lại Nút, một
phần của Tuần lễ doanh nghiệp nhỏ San Francisco 2020 vào ngày 24 tháng 6 lúc 10:00 sáng. Hội thảo sẽ giúp các chủ
doanh nghiệp nhỏ suy nghĩ thông qua các chiến lược ngắn hạn để mở lại trong COVID và các khuôn khổ dài hạn để
thành công trong bối cảnh thay đổi. Dẫn đầu bởi Naima McQueen, Liên minh vì sự phát triển cộng đồng; Sandy Sohcot ,
Tư vấn Sohcot ; Ken Stram , Truyền thông 2Bridge; và Rose Souder , CEO & Founder của Potluck Consul ng, hội thảo sẽ
m hiểu các lĩnh vực sau:
Mở lại các nhu cầu hỗ trợ tài chính và liên quan
Chiến lược mở lại an toàn
Xây dựng mạng lưới hỗ trợ
Đặt lại doanh nghiệp của bạn cho công bằng và khả năng phục hồi
Đăng ký cho sự kiện này là miễn phí; bạn có thể đăng ký tại đây .
Các cân nhắc và cập nhật tài chính doanh nghiệp nhỏ trong kỷ nguyên COVID-19 - Thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020 lúc
12:00 PM Tham gia Cố vấn tài chính Jackson Square, Michael Velzo để biết tổng quan về các chương trình tài chính
quan trọng và tác động của chúng đối với các doanh nghiệp nhỏ. Các chủ đề sẽ được thảo luận bao gồm:
Tình trạng hiện tại của cứu trợ COVID-19
Chiến lược cho vay và tha thứ cho PPP & EIDL
Tuân thủ HCSO
Bình nh
AB-5
Tìm hiểu thêm và r egister ở đây .
Phòng khám pháp lý: Những gì chủ nhân cần biết khi mở cửa ở California - Thứ năm, ngày 25 tháng 6 năm 2020 lúc
12:00 PM
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Khi hầu hết các bang bắt đầu nới lỏng đơn đặt hàng tại nhà, các doanh nghiệp đang chuẩn bị quay trở lại làm việc. Đối
tác quản lý khu vực của Fisher Phillips San Francisco, Jason Geller sẽ giải quyết một số vấn đề pháp lý quan trọng mà
các nhà tuyển dụng phải đối mặt khi các doanh nghiệp bắt đầu mở lại. Điều quan trọng là phải hiểu các quyền và nghĩa
vụ pháp lý của bạn là gì khi bạn phát triển các kế hoạch của mình để ếp tục kinh doanh sau COVID-19. Jason sẽ thảo
luận về quan điểm pháp lý cụ thể cho các nhà tuyển dụng ở California, bao gồm:
Tôi có thể nói với ai đó đã liên lạc ở nhà không?
Tôi có thể kiểm tra nhiệt độ cho người của mình khi họ quay lại làm việc không?
Những chính sách nào được khuyến nghị?
Yêu cầu hoàn trả hợp lý là gì?
Công ty của tôi có vi phạm Đạo luật WARN khi chúng tôi sa thải người không?
Điều gì sẽ xảy ra nếu nhân viên của tôi nói rằng họ không cảm thấy thoải mái khi quay trở lại
Để biết thêm thông n và đăng ký, bấm vào đây .
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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