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Agosto 14 , 2020
 
Mahal na Mambabasa,
 
Bago magtungo sa katapusan ng linggo, mangyaring �ngnan sa ibaba para sa mga bagong anunsyo at pag-update. Kung
napalampas mo ang alinman sa aming mga nakaraang mga anunsyo, maaari mo itong makita dito . Hinihikayat ang
mga negosyo na suriin ang oewd.org/covid19 para sa bagong impormasyon. Kung mayroon kang mga katanungan,
mangyaring makipag-ugnay sa amin sa sfosb@sfgov.org .   
 
MGA PAGSUSULIT:
Pinalawak ng Komersyal na Pagtanggal sa Komersyal
Mas maaga sa linggong ito , pinirmahan ni Mayor London Breed ang Execu�ve Order upang palawakin ang komersyal
na pagpapalayas ng moratorium para sa karagdagang 30 araw hanggang Setyembre 14 , 2020. Bumalik noong Marso 17,
una nang inihayag ni Mayor Breed ang isang moratorium sa komersyal na pagpapalayas na pumipigil sa anumang
maliit at katamtamang laki ng mga negosyo mula sa pagpapalayas dahil sa pagkawala ng kita na may kaugnayan sa
nawalang kita o iba pang mga epekto sa pang-ekonomiya na dulot ng pandemya ng COVID-19. Suriin dito upang
makita kung kwalipikado ang iyong negosyo para sa moratorium ng pagpapalayas kasama ang mga alituntunin at
FAQ.       
 
Ang Opisina ng Pagpapaunlad ng Pang-ekonomiya at Workforce (OEWD) ay nag- update ng Pansamantalang
Moratorium sa Mga regulasyon sa Komersyal na Mga Evic�on para sa mga Nangungupahan at Panginoong maylupa.
 
" BAGONG RETO PARA SA MISSED RENT PAYMENT: Sa ilalim ng moratorium, kung ang isang nangungupahan sa
komersyal ay nangungulila ng bayad sa upa na dapat bago ang Petsa ng Pag-expire, at ang pagbabayad ay hindi nakuha
dahil sa mga pinansiyal na epekto mula sa COVID-19 na krisis, kung gayon ang may-ari ng lupa ay hindi maaaring
subukan upang mabawi ang pag-aari ng yunit dahil sa napalampas na pagbabayad nang hindi bababa sa anim na
buwan matapos ang unang pagbabayad ng renta ay una nang natapos, NAKAKITA NA ANG panginoong may-ari at
nangungupahan ay sumusunod sa mga patakaran na nabanggit sa regulasyon . Kapag ang isang bayad sa pag-upa ay
anim na buwan na overdue at ang nangungupahan ay hindi binabayaran ang hindi nakuha na upa o gumawa ng mga
kahaliling kasunduan sa may-ari, pagkatapos ay maaaring subukan ng panginoong may-ari na mabawi ang pag-aari sa
oras na iyon . "
 
Pagkakataon ng Komunidad ng Komunidad ng TMC - Naipagpulong hanggang Agosto 24, 2020
Nauna nang ibinahagi sa aming newsle�er, ang mga negosyong mall na nakabase sa San Francisco at Oakland na may
mga pisikal na lokasyon ay may pagkakataon na bigyan simula ng Hulyo 16 sa pamamagitan ng TMC Community
Capital. Upang makapasok sa loterya, ang isang miyembro ng komunidad ay kailangang mag-nominate ng isang maliit
na negosyo sa TMC Community Capital Facebook o pahina ng LinkedIn tungkol sa kung bakit mahalaga ang negosyo sa
komunidad na may hashtag # TMCSmallBizBigHeart . Ang mga may-ari ng negosyo ay nakakuha ng publisidad at
pinapasok sa isang pagpipilian sa loterya hanggang sa $ 10,000.        
 
Ang programa ng humingi ng sa Hulyo 16 at nanalo ay iguguhit tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes . Ang deadline
para sa bigyan ay pinalawak hanggang Agosto 24, 2020 o hanggang magamit ang pondo. Para sa mga kinakailangan sa
pagiging karapat-dapat at higit pang mga detalye, mag- click dito . 
 
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 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 halos sa self-employed 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 .  
 
WEBINARS:
Ang SBA Women-Mamay-ari na Maliit na Negosyo (WOSB) Pederal na Programa ng Pagkontrata - Martes, Agosto 18,
2020 at 10:00 AM

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sfosb.org/ebulletins
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://oewd.org/sites/default/files/Documents/CommercialEvictionMoratorium_Extension_081220%2520expires%25209.14.20.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-announces-moratorium-commercial-evictions-small-and-medium-size
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sf.gov/check-if-your-business-qualifies-eviction-moratorium
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://oewd.org/sites/default/files/Documents/CommercialEvictionMoratorium_Extension_081220%2520expires%25209.14.20.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://oewd.org/sites/default/files/Documents/Guidance%2520Temporary%2520Moratorium%2520on%2520Commercial%2520Evictions_v8.12.2020%2520expires%25209.14.20.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://www.facebook.com/TMCCommunityCapital
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://www.linkedin.com/company/tmc-community-capital/%3FviewAsMember%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=http://r20.rs6.net/tn.jsp%3Ff%3D001MhaeILCWxYwrmbxech9QFOGQLwkQfjsvCuGf7zwiuaJZ8FQyEWzBpVLcFspJVIUeIpi8WUwI42VP7BFHItuPcJuXpm20yq07Tri-ac9chu9Ep2v7PN5PkWfYR4BIEj748bnQZbIEEwabRjH1qc58W4Kqm_1WRKVPtFktdoruimg%3D%26c%3D9mlPi3QhaBKBiWpTOzIiAMsBJwL4y7UDUaiYnTKpzIsr1HBxk0IYTw%3D%3D%26ch%3D6de5YWXINIb5zyxaPv9c2pamnBMXFvQkmR6d6O_byjKjwI8m0gMcjA%3D%3D
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaswxpC2ImR8W_PmT7RPazC9ygRNv6HR5EdcfA5Sm5wENmYQ/viewform


8/14/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/3

Ang WOSB Federal Contrac�ng Program ay ipinatupad noong Pebrero 2011 na may layuning palawakin ang bilang ng
mga industriya kung saan ang mga maliliit na negosyo ng kababaihan ay maaaring makipagkumpetensya para sa mga
kontrata sa merkado ng Pederal. Kasama sa mga paksa ang:

Pangkalahatang-ideya ng Kwalipikasyon ng Programa at Pagkakamit sa Pagkontrata
Mga detalye sa Karamihan sa Mga Kasalukuyang Mga Hakbang sa Pagkuha ng Sarili ng Sarili bilang isang
Negosyo na Maliit na Negosyo ng Babae (WOSB) o isang Negosyo na Maliit na Negosyo na May-ari ng Negosyo
(EDWOSB)
Saan Maghanap ng mga Oportunidad sa Pagkontrata ng Pederal
Paano Mag-Market sa Federal Agencies

 
Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon at upang magparehistro.
 
Mga Serye sa Pagkontrata ng Pamahalaang Web - Martes at Miyerkules sa 10: 00AM
Handa ka na bang palawakin ang iyong negosyo sa pagkontrata ng gobyerno? Magsagawa ng mga unang hakbang sa
tagumpay sa pamilihan ng pamahalaan sa mga lokal na ahensya, estado at pederal. Sumali sa seryeng webinar na ito
upang malaman kung paano makahanap, mag-bid sa, at manalo ng mga kontrata ng gobyerno.
 

Ang paggawa ng Negosyo sa mga Caltrans Sa ilalim ng $ 10K - Martes, Agosto 18 at 10:00 AM
Pakikipagtulungan sa CA State Government - Miyerkules, Agosto 19 sa 10:00 AM
Paghahanap ng Mga Pagkakataon sa Pagkontrata - Martes, Agosto 25 at 10:00 AM
Pagkontrata sa Pamahalaang Pederal - Miyerkules, Agosto 26 sa 10:00 AM

 
Insights Tungkol sa Ang Maliit na Negosyo Big Heart Grant Program - Huwebes, Agosto 20, 2020 sa 11:30
Sumali upang malaman kung paano ang pagbibigay ng maliit na Negosyo ng BigC Big Program ng Komunidad ng
Komunidad ng Komunidad ng TMC sa mga may-ari ng negosyo sa San Francisco, Oakland at Los Angeles. Alamin kung
paano mo mai-nominate ang mga maliliit na negosyo!
 
Nagbigay sila ng higit sa 100 mga gawad sa ngayon at ang mga negosyo ay nakatanggap ng pondo sa 3 araw ng
negosyo. Tingnan kung sino ang bigyan ng programa ay nakatulong sa ngayon at l kumita kung paano mag-aplay sa
mga programa habang ang pagpopondo ay magagamit pa rin . Para sa karagdagang impormasyon at upang
magparehistro, bisitahin dito .
 
SA PAGSASANAY NA MGA RESOURCES:
Kunin ang iyong personal na kagamitan sa proteksiyon na PPE mula sa mga lokal na provider. 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 serbisyo ng alerto ng Lungsod: text COVID19SF hanggang 888-777 .
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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 Negosyo
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