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Agosto 21 , 2020
 
Mahal na Mambabasa,
 
Inaasahan namin na ligtas ka at maayos sa gitna ng mga wildfires sa paligid ng Bay Area at sa buong California. Ang
pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa virus at hindi magandang kalidad ng hangin
ay upang mana�li sa loob ng bahay . Upang masubaybayan ang mga antas ng kalidad ng hangin, bisitahin ang
www.airnow.gov at ang mga �p sa kalidad ng kalusugan at kaligtasan ay matatagpuan dito .
 
P lease �ngnan sa ibaba para sa mga bagong anunsyo at pag-update. Kung napalampas mo ang alinman sa aming
nakaraang mga anunsyo, maaari mo itong makita dito . Hinihikayat ang mga negosyo na suriin ang oewd.org/covid19
para sa bagong impormasyon. Tulad ng da�, nandito kami upang tumulong. Kung mayroon kang mga katanungan,
mangyaring makipag-ugnay sa amin sa sfosb@sfgov.org .   
 
MGA PAGSUSULIT:
Maliit na Pagpupulong ng Komisyon sa Negosyo - Lunes, Agosto 24, 2020 at 5:30 PM
Ang mga pangunahing item sa agenda para sa dara�ng na pulong na ito ay:

Board of Supervisors File No. 200759. Code sa Regulasyon sa Negosyo at Buwis - Mga Parusa sa Buwis at Interes;
Pamamahala ng Cannabis Business Tax. Mga Dokumentong Paliwanag: Batas , Lehislatura Digest
Patuloy na Talakayan sa Ibinahaging Program ng Spaces
Pag-apruba ng 6 na Mga Applica�on ng Resulta sa Rehistro ng Negosyo sa Legacy.

Annie Hot Dogs, House of Nanking, JHW   Locksmith, Legal na Tulong sa Matanda, SF Natural Medicine at
ang Wok Shop

Pag-ampon ng Bagong Pahayag ng Misyon
 
Buwis sa Personal na Pag-aari ng Negosyo - Dahil sa 8/31/20
Da� ay ibinahagi sa aming mga anunsyo, ang pagbabayad ng buwis sa personal na ari-arian ng negosyo ay dahil sa o
bago ang Agosto 31, at magiging delikado pagkatapos ng petsa na iyon at mapapailalim sa mga parusa at interes. Ang
isang lll negosyo sa California ay kinakailangang mag-file ng kanilang personal na pag-aari sa negosyo sa kanilang
County Assessor bawat taon. Kasama sa Personal na Ari-arian ng Negosyo ang mga item tulad ng makinarya,
kagamitan, mga pagkakasunud-sunod, at pagpapabu� ng pagpapaupa na gaganapin o ginamit na may kaugnayan sa
isang kalakalan o negosyo.   
 
Napansin sa website ng SF Assessor , ang ilang mga hindi wastong ligtas na mga personal na bill ng pag-aari ay inisyu
noong Agosto 2020. Ang iyong bayarin ay kanselahin kung ang numero ng panukalang - batas ay nasa pagitan ng
2020500001 at 2020508934, o 2020520001 at 2020521229. Kung nabayaran mo na ang bayarin na ito, ang pagbabayad ay
tatanggapin. na ibinigay sa iyo ng Opisina ng Treasurer & Tax Collector sa loob ng tatlong buwan. Kung hindi mo pa
nabayaran ang bayarin na ito, mangyaring huwag pansinin ang bayarin at huwag magbayad.      
 
Kung ikaw ay hindi upang bayaran ang iyong secured o unsecured mga buwis sa ari-arian dahil sa mga COVID-19 krisis,
maaari kang magsumite ng isang online na kahilingan para sa isang pagwawaksi ng parusa. Kung maaprubahan,
magagawa mong bayaran ang iyong bayarin nang wala ang 10% late penalty penalty at $ 45 fee fee. Bilang resulta ng
Execu�ve Order ng Gobernador N-61-20 , kung naaprubahan ka para sa isang pagtalikod at hindi mo na mabayaran ang
iyong mga buwis sa pag- aari para sa iyong pangunahing paninirahan o maliit na negosyo dahil sa krisis ng COVID-19,
magkakaroon ka hanggang Mayo 6, 2021 upang mabayaran ang iyong bayarin nang walang naganap na mga parusa sa
pagbabayad. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang h�ps://s�reasurer.org/COVID19property .            
 
Mga Mapagkukunan ng Pondo
Nagbibigay ang Mga Maliit na Negosyo sa Facebook para sa Mga Negosyo na May I�m na Pag-aari - Ngayon Bukas
na
Nangako ang Facebook na mamuhunan ng $ 100 milyon sa komunidad ng I�m sa US. Ang P art ng kanilang
pangkalahatang pangako ay naglalaan ng $ 40 milyon sa mga gawad upang suportahan ang 10,000 mga pag-aari ng
Black . Ang applica�on para sa Small Business Grants Program ay bukas na ngayon para sa mga karapat-dapat na mga
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negosyo sa pamamagitan ng Lunes, Agosto 31, 2020 at 9:00 PM ET / 6: 00PM PT . Ang mga gawad ay umaabot sa $ 4,000,
na binubuo ng $ 2,500 na cash at $ 1,500 sa opsyonal na mga kredito sa adver�sing na gagami�n sa pla�orm ng
Facebook . Bisitahin dito para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programa ng pagbibigay, suriin ang mga FAQ at
mag-aplay . Magrehistro para sa kanilang papara�ng na webinar sa Lunes, Agosto 24, 2020 sa 10:00 AM upang malaman
ang higit pa tungkol sa pagiging karapat-dapat, pangkalahatang-ideya ng aplikasyon at kung sino ang makipag-ugnay
para sa tulong .
 
LISC-Lowe's Neighborhood Business Grant - Nagtatapos August 23, 2020
Ang pondo mula sa Lowe's ay pinahihintulutan ang LISC na mag-alok ng bagong Neighborhood Business Grant para sa
mga maliliit na negosyo sa 15 mga lokasyon sa buong America, kabilang ang San Francisco Bay Area. Bukas na ang
applica�on ngayon at magsasara sa Linggo, Agosto 23, 2020 sa 11:59 PM ET. Ang mga gawad ay gagawin sa halagang
mula sa $ 5,000 hanggang $ 20,000 at maaaring magamit para sa upa, kagamitan, payroll, na��rang mga utang sa mga
vendor at iba pang agarang gastos sa pagpapatakbo. Para sa karagdagang impormasyon, suriin ang mga FAQ at mag-
apply, mag- click dito . 
 
Pagkakataon ng Komunidad ng Komunidad ng TMC - Naipagpulong hanggang Agosto 24, 2020
Da� ay ibinahagi sa aming newsle�er, ang mga maliliit na negosyo na nakabase sa San Francisco at Oakland na may
mga pisikal na lokasyon ay may isang pagkakataong magbigay 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 na # TMCSmallBizBigHeart . Nakakuha ng publisidad ang mga may-ari ng negosyo at ipinasok sa isang
pagpipilian sa loterya hanggang sa $ 10,000.        
 
Nagsimula ang programa noong Hulyo 16 at ang mga nagwagi 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 . 
 
Pautang sa Pinsala sa Ekonomiya sa Pinsala (EIDL)
Ang awtorisado ng mga pakete ng pampasigla, ang Maliit na Pamamahala sa Negosyo (SBA), sa pamamagitan ng
Economic Injury Disaster Loans, ay nag-aalok ng tulong sa pautang para sa maliliit na negosyo at hindi kita. Kahit na
ang EIDL Advance Funding ay hindi na magagamit, tatanggap pa rin ng SBA ang mga aplikasyon ng EIDL sa mga
kwalipikadong maliliit na negosyo.  
 
Pag-update ng SFMTA
Simula Sabado, Agosto 22, maraming mga target na mga ruta ng bus ay maibabalik o mapalawak at ang mga dalas ay
pinabu�ng sa ilang mga ruta upang patuloy na suportahan ang mga mahahalagang biyahe at pisikal na paglalakbay.
Ang pansamantalang nabagong serbisyo ng Muni Metro ay babalik din . Ang pagpapabu� ng mga pamamaraan ng
paglilinis at pagpapanumbalik ng Muni Metro ay nagbibigay-daan sa amin upang maglagay ng mga karagdagang ruta
ng bus at maglagay ng mas maraming mga bus sa serbisyo sa mga ruta ng mataas na rider upang magbigay ng higit na
pagkakakonekta at mas maraming silid para sa pisikal na paglalakbay. Ang pansamantalang pagbabago sa riles ay
kinakailangan upang mabawasan ang talamak na pagkaantala sa subway at pagbu�hin ang pagiging maaasahan ng riles
. Para sa karagdagang mga detalye, bisitahin ang website ng SFMTA .
 
Mga Bagong Minimum na Pamantayan sa Pag- aalaga ng Kalusugan sa Pag-aalaga sa Kalusugan (HCAO) -Para sa Mga
Kontra�sta sa Lungsod at Nangungupahan
Ang Health Care Accountability Ordinance (HCAO) ay nalalapat sa karamihan sa mga kontra�sta ng Lungsod at
nangungupahan (kasama ang mga nasa San Francisco Interna�onal Airport at Port of San Francisco). Epek�bong Enero
1, 2021, may mga BAGONG Pamantayang Minimum na HCAO. Mag-click dito para sa mga pamantayan at patnubay na
dokumento o pumunta sa mga HCAO Webpage .  
 
Linya ng Negosyo sa Pamana ng Lungsod: San Francisco Bay Tingnan ang Pambansang I�m na Pahayagan
Idinagdag sa Rehistro ng Negosyo sa Legacy noong Setyembre 2018.
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Sa patuloy na pagkilala sa Agosto bilang Na�onal Black Business Month, ipinagmamalaki ng Opisina ng Maliit na
Negosyo na i-highlight ang San Francisco Bay View Na�onal Black Newspaper , isang network ng komunikasyon na
i�natag noong 1976 para sa I�m na komunidad sa buong mundo. Nagbibigay ang Bay View ng mga kapana-panabik at
nakakaisip na mga kwento at komentaryo sa mga i�m na pagsubok at tagumpay - kabilang ang Black ekonomiya,
poli�ka, arts, edukasyon, kasaysayan, kasalukuyang mga kaganapan, kalusugan, at relihiyon - at sa iba pang mga
pamayanan.
 
Ang Bay View, ang �nig ng Black Libera�on, naglalayong magbigay ng kasangkapan at magbigay ng inspirasyon sa mga
taong I�m at lahat ng tao na tumindig at ipaglaban ang kalayaan at hus�sya, upang mabuo ang pagkakaisa sa loob ng
komunidad at pagkakaisa sa iba pang mga komunidad.
 
Upang suportahan ang Bay View , isaalang-alang ang adver�sing sa iyong kaganapan, samahan, o negosyo; pag-
subscribe para sa iyong sarili o isang kaibigan ; nag-ambag sa Pondo ng Subskripsyon ng Prisoners ; o paggawa ng isang
donasyon . Ang impormasyon ay makukuha sa pahayagan website o sa pamamagitan ng pagsulat
editor@s�ayview.com o sa pamamagitan ng pagtawag sa 415-671-0789.
 
https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/92477789_3698678530174815_4530899375806742528_o.jpg?
_nc_cat=103&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=HeS7Gtek4QEAX8cG4bV&_nc_ht=scontent-sjc3-
1.xx&oh=f1f9a172f13108d79b5910cfbbbd5fc4&oe=5F663963

 
Ang Mga Negosyo sa Legacy ay pangmatagalan, mga establisimiento na nagsisilbi sa komunidad na nagpapatakbo sa
San Francisco sa loob ng 30 + taon , nag-ambag sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng lungsod , at nagsisilbing
mahalagang mga assets ng kultura. Suriin ang listahan ng Mga Negosyo sa Legacy dito .
 
WEBINARS:
New Ordinansa sa Pag-aalaga sa Kalusugan ng Pag-aalaga sa Kalusugan ( HCAO ) Minimum Standards Webinar -
Miyerkules, Agosto 26, 2020 at 10:00 AM PT (Nalalapat sa Mga Kontra�sta sa Lungsod at Nangungupahan)
Sumali sa Office of Labor Standards Enforcement (OLSE) at ng Department of Public Health (DPH) sa live webinar na
ito upang makatanggap ng isang detalyado at komprehensibong pagtatanghal ng BAGONG Pamantayang Minimum na
HCAO . Sila ay inirerekomenda ito webinar para sa seguro broker / mga kinatawan, mga benepisyo kinatawan, human
resources direktor / kinatawan, at iba pa na interesado sa ang mga kinakailangan sa minimum na pamantayan para sa
mga planong pangkalusugan upang magrehistro dito .   
 
Pagbubukas ng Pinakamagandang Kasanayan para sa C A Nonprofit s at Maliit na Negosyo es - Miyerkules, Agosto 26,
2020 at 11:00 AM PT
Inaanyayahan ka ng CAMEO at Public Counsel sa isang libreng webinar na in-host ng Boston Private Community
Investment para sa mga nonprofit s at maliit na negosyante sa negosyo kung paano makakabalik ang iyong mga
manggagawa upang ligtas na magtrabaho. Ang abugado na si Melinda Riechert mula sa Morgan, Lewis & Bockius ay
ihaharap sa:
 

Mga Patakaran, Pamamaraan, at Pinakamahusay na Kasanayan sa Pagsasanay: Pag-screening sa Lugar sa
Trabaho, Pag-aayos ng Panlipunan, PPE, at Sani�za�on
Mga empleyado at Akomodasyon ng Mataas na Panganib
Mga Populasyong Hindi Empleyado: Mga boluntaryo, Intern, Independent Contractor
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Pagmamanman ng COVID-19
 
Ang RSVP kay Hayana Guerrero sa hguerrero@bostonprivate.com sa pamamagitan ng Agosto 24, 2020.
 
SA PAGSASANAY NA MGA RESOURCES:
Kunin ang iyong personal na kagamitan sa proteksiyon na PPE mula sa mga lokal na tagapagkaloob. 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 alerto ng Lungsod ng alerto: text COVID19SF hanggang 888-777 .

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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