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Ju ly 1 , 2020
 
 
Bạn đọc thân mến,
 
Như một lời nhắc nhở, t ông Stay-Safe-At-Home Đặt hàng vẫn đòi hỏi người để �ếp tục che chở ở nơi cư trú của họ .
Tôi e bạn đi ra ngoài, hãy nhớ làm theo biện pháp y tế bảo vệ như các tấm phủ mặt hao, duy trì khoảng cách xã hội, và
rửa tay o�e n để giảm nguy cơ mắc virus . Trong khi thứ e tạm dừng tạm thời của mở lại là thất vọng cho người dân và
các chủ doanh nghiệp muốn có được trở lại làm việc , tôi t là quan trọng hơn bao giờ hết mà chúng ta bảo vệ lẫn nhau
và ngăn chặn sự lây lan để các doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi có thể �ếp tục để mở lại một cách an toàn .
 
Khi chúng ta bước vào một năm tài chính mới, vui lòng xem bên dưới để biết các thông báo và cập nhật ngày hôm nay.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại sfosb@sfgov.org và nhớ kiểm tra
oewd.org/covid19 để biết thông �n mới. Để xem tất cả các thông báo trước đây của chúng tôi, hãy truy cập
h�ps://sfosb.org/ebONSins .     
 
THÔNG BÁO:
Cập nhật Luật Lao động San Francisco có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020

Mức lương tối thiểu Tăng lên $ 16,07 / giờ 
Nhân viên thực hiện công việc tại San Francisco, bao gồm nhân viên bán thời gian và nhân viên tạm thời, phải
được trả không ít hơn mức lương tối thiểu San Francisco, hiện là $ 15,59 mỗi giờ. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2020,
mức lương tối thiểu của San Francisco sẽ tăng lên $ 16,07. Mức tăng này dựa trên Mục 12R.4 của Bộ luật hành
chính San Francisco. Phần này yêu cầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 và mỗi năm sau đó, mức lương tối thiểu sẽ
được điều chỉnh dựa trên mức tăng hàng năm của Chỉ số giá �êu dùng. Áp phích lương tối thiểu có sẵn để in và
phải được đăng tại mỗi nơi làm việc hoặc nơi làm việc.      
Nghỉ phép có lương của cha mẹ Tăng lên 8 tuần 
Người sử dụng lao động được yêu cầu gia hạn bồi thường nghỉ phép có lương của cha mẹ từ 6 tuần đến 8 tuần
kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Do chương trình Nghỉ phép gia đình có trả lương của Tiểu bang California, bắt
đầu sau ngày 1 tháng 7 năm 2020, nhân viên được hưởng 8 tuần nghỉ phép gia đình có lương ở California để
gắn kết trẻ em mới. Khi một Nhân viên được bảo hiểm nhận được 8 tuần trợ cấp Nghỉ phép Gia đình có Trả
lương từ Bộ Phát triển Việc làm California (EDD), nhân viên đó cũng được hưởng 8 tuần bồi thường Bổ sung
Pháp lệnh Trả lương cho Cha mẹ của San Francisco. Xem trang web PPLO để biết thêm thông �n.
Đăng áp phích San Francisco cần thiết
Người sử dụng lao động được bảo vệ bởi luật lao động ở San Francisco phải đặt các áp phích được yêu cầu cập
nhật tại mỗi nơi làm việc hoặc nơi làm việc ở nơi mà nhân viên có thể nhìn thấy các bài đăng một cách dễ dàng.
Áp phích hiện tại có sẵn để in trên trang web OLSE .

 
Tên doanh nghiệp hư cấu (FBN) Thay đổi phí nộp đơn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020
Văn phòng Thư ký Quận đã ban hành các thay đổi về phí mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Vui lòng xem các
thay đổi bên dưới liên quan đến tên doanh nghiệp hư cấu.
 

Sự miêu tả
Phí tài
chính 20

Phí tài
chính 21

Nộp hồ sơ tên doanh nghiệp hư cấu $ 55,00 $ 57,00
Tên hoặc người đăng ký bổ sung trên tuyên bố tên doanh nghiệp hư
cấu $ 13,00 $ 14,00
Rút đối tác hoặc từ bỏ tuyên bố tên doanh nghiệp hư cấu $ 45,00 $ 46,00

 
Đối với tất cả các biểu phí hiện tại, hãy truy cập h�ps://sfgov.org/countyclerk/fees .
 
HỘI THẢO:
Hội thảo về ứng dụng tha thứ cho vay vốn theo hình thức PPP - ngày 2 tháng 7 năm 2020 lúc 10:00
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Phong trào Adelante cho người La�n và Tự làm cho tất cả phụ nữ đã đưa ra một chuỗi hội thảo trực tuyến kết nối phụ
nữ, chủ doanh nghiệp nhỏ và nhà thầu độc lập với các nguồn lực ở cấp Liên bang và Tiểu bang. J oin họ cho một phiên
làm việc khác với các chuyên gia từ SBA khi họ giải thích về Sự tha thứ cho vay của PPP và cùng nhau điền đơn xin tha
thứ cho khoản vay. Họ sẽ hướng dẫn bạn từng bước làm thế nào để �êu �ền đúng cách / tài khoản cho nó một cách
chính xác để hầu hết hoặc tất cả sẽ được tha thứ. Để biết thêm thông �n và đăng ký, bấm vào đây .
 
Phòng chống cháy Tòa thị chính Tele-Town - ngày 9 tháng 7 năm 2020 lúc 5:00 PM
Vui lòng tham gia với Giám đốc Cal OES Mark Ghilarducci, Ủy viên Bảo hiểm CA, ông Ricardo Lara và Giám đốc điều
hành của United Chính sách Amy Bach cho Tòa thị chính toàn bang giải quyết vấn đề sẵn sàng chữa cháy và các nguồn
lực sẵn có cho chủ nhà. Một trong những bài học quan trọng nhất mà chúng tôi đã học được trong mùa cháy năm ngoái
là chúng tôi phải chuẩn bị để giữ an toàn cho gia đình và cộng đồng. Điều bắt buộc là bạn phải có thông �n cập nhật về
các dịch vụ và tài nguyên. Các chuyên gia từ Bộ Bảo hiểm, CalOES và United Chính sách sẽ thông báo và trả lời câu hỏi
của bạn . 

Gọi vào số 844-767-5679. Mã truy cập là 473821. Để biết thêm thông �n, hãy truy cập CA Bảo hiểm .
 
Hội thảo về Luật Lao động và Biên chế Nhà nước - Nhiều phiên
Các hội thảo video tương tác này được trình bày trực tuyến bởi Phòng Thực thi Tiêu chuẩn Lao động (DLSE) kết hợp với
Phòng Phát triển Việc làm (EDD). Bạn sẽ nhận được thông �n từ DLSE và EDD trên: 
 

Lưu trữ hồ sơ
Yêu cầu báo cáo
Nghĩa vụ của người sử dụng lao động
Yêu cầu thanh toán �ền lương
Vi phạm lương và giờ chung
Quyền và trách nhiệm của chủ nhân và nhân viên
Nghỉ phép có trả �ền & Covid-19
Nhân viên so với nhà thầu độc lập
 

Không có phí cho các hội thảo . Đặt phòng rất được khuyến khích vì các hội thảo thường đầy đủ công suất. Để biết thêm
thông �n, hãy truy cập h�ps://www.dir.ca.gov/dlse/Training.htm . 
 
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,
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Văn phòng doanh nghiệp nhỏ
 
 


