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24 tháng 8, 2020
 
Bạn đọc thân mến,
 
Đá off tuần với những mới thông báo và cập nhật. Nếu bạn đã bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào trước đây của chúng tôi, bạn
có thể xem tại đây . Các doanh nghiệp được khuyến khích để kiểm tra oewd.org/covid19 để biết thông �n mới. Như
mọi khi, chúng tôi ở đây để trợ giúp. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sfosb@sfgov.org
.   
 
THÔNG BÁO:
Tối nay! Cuộc họp Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ - Thứ Hai, ngày 24 tháng 8 năm 2020 - 5:30 chiều
Bấm vào đây để xem chương trình họp. Tham gia cuộc họp của Ủy ban tại SFGovTV: 
Kênh 26 hoặc 78, phát trực tiếp và theo yêu cầu .  
 
Tài trợ bổ sung cho Chương trình cho vay quay vòng doanh nghiệp nhỏ của người Mỹ gốc Phi
Cuối tuần , Thị trưởng London Breed công bố một n thêm $ 1,7 triệu trong mới tài trợ sẽ cung cấp vốn và hỗ trợ tài
chính cho các doanh nhân người Mỹ gốc Phi và các doanh nghiệp nhỏ Đen nước ở San Francisco bị ảnh hưởng bởi
COVID-19. Với một khoản đầu tư ban đầu là $ 1.5 triệu từ đóng góp Give2SF, các Quỹ quay vòng vốn vay SF người Mỹ
gốc Phi (AARLF) Mời các khoản vay lên đến 50.000 $ với lãi suất 0% và không có phí và không có tài sản thế chấp r
equirements . 40 doanh nghiệp nhỏ gần đây đã được chọn để bắt đầu quy trình đăng ký đầy đủ . Các doanh nghiệp nhỏ
không được mời đi �ếp trong vòng này sẽ tự động được xem xét trong vòng tài trợ �ếp theo. Việc mở rộng tài trợ 1,7
triệu đô la sẽ cung cấp thêm ít nhất 30 khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ.
 
Không gian ngoài trời cho nhà cung cấp dịch vụ thể dục
Thứ Sáu tuần trước, Sở Công viên và Giải trí San Francisco đã công bố một chương trình được đề xuất nhằm giảm hơn
90% chi phí cấp phép cho các phòng tập thể dục, phòng tập thể dục và các nhà cung cấp dịch vụ thể dục khác tổ chức các
lớp học ngoài trời trong công viên thành phố. Chương trình sẽ có hai lựa chọn, tùy thuộc vào quy mô lớp học được tổ
chức.
 
Các nhà điều hành thể dục nhỏ như huấn luyện viên cá nhân không yêu cầu không gian được chỉ định và đào tạo tối đa
ba khách hàng cùng một lúc sẽ chỉ trả �ền cho giấy phép hàng năm, giá của giấy phép này sẽ giảm từ 250 đô la xuống 25
đô la miễn là các phòng tập thể dục vẫn đóng cửa . Những hướng dẫn viên thể dục đã sử dụng không gian ngoài trời
trước khi xảy ra trường hợp khẩn cấp về sức khỏe và không bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa phòng tập thể dục sẽ
không được hưởng mức giá chiết khấu. Đối với những lớp học nhóm hàng đầu gồm bốn đến 11 người hoặc bất kỳ
người hướng dẫn nào yêu cầu một không gian được chỉ định trong công viên, đề xuất sẽ đảm bảo một chỗ để tổ chức
các lớp học trong 10 tuần vào một ngày và giờ nhất quán và chi phí sẽ giảm từ $ 15 một giờ xuống 1,25 đô la một giờ.
Các khối kéo dài hai giờ sẽ được phân bổ thông qua một cuộc xổ số công bằng và minh bạch. Các khoảng trống sẽ được
bố trí trong toàn bộ hệ thống công viên và bao gồm các sân bóng rổ, bãi cỏ và quảng trường.
 
Để đăng ký đào tạo nhóm nhỏ, đây là ứng dụng . Đối với đào tạo nhóm lớn, đơn đăng ký phải được nộp trước 5 giờ
chiều ngày 27 tháng 8 để đủ điều kiện cho chỗ ưu �ên trong bốc thăm . Chỉ những studio đóng cửa do COVID 19 mới
có thể tham gia rút thăm ban đầu. Những người khác có thể đăng ký ngay bây giờ để được thông báo về không gian. Để
xem Câu hỏi thường gặp về chương trình, hãy truy cập vào đây .
 
Cập nhật DBI: Dịch vụ Giấy phép Không kê đơn (OTC) có giới hạn
Sở Xây dựng kiểm tra (DBI) ma d e một số thông �n cập nhật để họ trình đệ trình giấy phép . Khách hàng nộp đơn xin
một Over-the-Counter (OTC) có giấy phép mà không kế hoạch hoặc giấy phép mà chỉ cần Sở Cứu Hỏa xem xét có thể
thả trong 7:30 và 9:30 giữa AM Trung tâm Permit tại 49 Nam Van Ness Avenue. Khách hàng cần đăng ký trước qua
Eventbrite cho dịch vụ đăng ký và vé hiện có sẵn cho tuần của ngày 24 tháng 8. Nếu bạn đã gửi đơn đăng ký cho phép
đăng ký gói OTC trực tuyến, thì tuần này bạn đã nhận được thư mời qua email để đặt lịch hẹn để nộp đơn xin giấy
phép của bạn bằng giấy . Nếu bạn có đơn xin cấp phép mới cho OTC với các chương trình cho phép, bạn sẽ có cơ hội để
hẹn nộp đơn xin cấp phép bằng giấy. Bắt đầu từ trưa thứ Hai, ngày 24 tháng 8, bạn có thể truy cập vào đường dẫn đặt
lịch hẹn tại h�p://www.sfdbi.org/otcappointments để đặt lịch hẹn . Để biết thêm chi �ết, bấm vào đây . 
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Nguồn vốn
Tài trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ của Facebook dành cho doanh nghiệp do người da đen làm chủ - Hiện đã mở
Facebook đã cam kết đầu tư 100 triệu đô la cho cộng đồng Da đen ở Mỹ. P nghệ thuật của họ cam kết chung được phân
bổ 40 triệu $ trong tài trợ để hỗ trợ 10.000 doanh nghiệp Đen nước . Ứng dụng cho Chương trình Tài trợ doanh nghiệp
nhỏ là bây giờ mở cho các doanh nghiệp đủ điều kiện thông qua Thứ Hai 31 Tháng 8, 2020 lúc 9:00 PM ET / 6: 12:00 PT .
Khoản tài trợ lên tới 4.000 đô la, bao gồm 2.500 đô la �ền mặt và 1.500 đô la �n dụng quảng cáo tùy chọn để sử dụng
trên nền tảng Facebook . Truy cập tại đây để biết thêm thông �n về chương trình tài trợ, xem lại Câu hỏi thường gặp và
đăng ký .
 
Cơ hội tài trợ vốn cộng đồng TMC - Kéo dài đến ngày 2 tháng 8 năm 2020
Được chia sẻ trước đây trong bản �n của chúng tôi, các doanh nghiệp nhỏ có trụ sở tại San Francisco và Oakland với các
địa điểm thực tế có cơ hội tài trợ thông qua TMC Community Capital. Để tham gia chương trình rút thăm, một thành
viên cộng đồng cần đề cử một doanh nghiệp nhỏ trên trang TMC Community Capital Facebook hoặc LinkedIn về lý do
doanh nghiệp này quan trọng đối với cộng đồng với thẻ bắt đầu bằng # TMCSmallBizBigHeart . Các chủ doanh nghiệp
được công khai và được tham gia một cuộc lựa chọn xổ số với số �ền lên đến 10.000 đô la.        
 
Chương trình bắt đầu vào ngày 16 tháng 7 và người thắng cuộc sẽ được bốc thăm vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng
tuần. Thời hạn tài trợ đã được gia hạn đến ngày 2 tháng 8 năm 2020 hoặc cho đến khi �ền được sử dụng. Để biết các
yêu cầu về �nh đủ điều kiện và biết thêm chi �ết, hãy nhấp vào đây . 
 
Khoản cho vay do Thiên tai do Tổn thương Kinh tế (EIDL)
Được ủy quyền bởi các gói kích thích, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA), thông qua Các khoản cho vay do Thảm
họa Kinh tế, đang cung cấp hỗ trợ cho vay cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận. Mặc dù Tài trợ trước EIDL
không còn nữa, SBA vẫn sẽ chấp nhận các đơn đăng ký EIDL cho các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện.  
 
LISC Small Business Relief Gran t - Mở cửa trở lại vào ngày 31 tháng 8 năm 2020
Tách biệt với Khoản tài trợ cho Doanh nghiệp Vùng lân cận của LISC-Lowe đã chia sẻ trước đây trong bản �n của chúng
tôi , LISC đã và đang cung cấp các khoản tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, để giúp họ duy trì hoạt động và duy trì các
khía cạnh quan trọng của nền kinh tế địa phương của họ trong giai đoạn đầy thử thách này. Năm vòng đăng ký tài trợ
đã kết thúc và Vòng 6 sẽ mở lại vào ngày 31 tháng 8 năm 2020. Vui lòng đọc Thông �n tài trợ và Câu hỏi thường gặp tại
đây .  
 
Quỹ Ba lô Đỏ - Mở lại vào ngày 8 tháng 9 năm 2020
Được chia sẻ trước đó trong bản �n của chúng tôi, Quỹ Red Backpack, một sáng kiến   do The Spanx khởi xướng, sẽ thực
hiện ít nhất 1.000 khoản tài trợ trị giá 5.000 đô la cho mỗi doanh nhân nữ ở Hoa Kỳ để giúp giảm bớt các nhu cầu trước
mắt và hỗ trợ phục hồi lâu dài những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng này. GlobalGiving sẽ mở lại cổng đăng
ký quỹ của mình lúc 12 giờ trưa theo giờ ET vào ngày 8 tháng 9 năm 2020. Để biết thêm thông �n, hãy xem lại Câu hỏi
thường gặp và đăng ký tại h�ps://www.spanx.com/the-red-backpack-fund .   
 
HỘI THẢO:
Tìm ra phương hướng kinh doanh của bạn trong những thời điểm không chắc chắn - Thứ Ba, ngày 25 tháng 8 năm
2020 lúc 1:00 chiều theo giờ Thái Bình Dương
Tương lai là không chắc chắn đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ ngày nay và một chiến lược kinh doanh mạnh mẽ có thể
sẽ là điều cần thiết để tồn tại. Tham gia Thủ quỹ của Bang Fiona Ma, Khối Doanh nghiệp Nhỏ và Brainzooming tham gia
hội thảo trên web tương tác, nơi họ sẽ chia sẻ các kỹ thuật để dự đoán, lập kế hoạch nhanh chóng và thích ứng thông
minh trong thời gian thay đổi nhanh chóng. Chủ đề thảo luận:      
 

Xác định các ưu �ên mới cho doanh nghiệp của bạn
Đẩy nhanh việc phát triển một hướng kinh doanh linh hoạt để giúp xoay trục hiệu quả
Tìm những người phù hợp bên trong và bên ngoài doanh nghiệp của bạn để thu hút ý tưởng và kiến   thức
chuyên môn
Biến các tương tác hàng ngày thành cuộc trò chuyện chiến lược để luôn thông minh và linh hoạt
Tài nguyên miễn phí và chi phí thấp trong cộng đồng của bạn để giúp bạn lập chiến lược
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Để biết thêm chi �ết và đăng ký, bấm vào đây .
 
Những điều cơ bản về pháp lý khi kinh doanh trực tuyến - Thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2020 lúc 1:00 chiều theo giờ
PT
Trong thời kỳ đại dịch và phục hồi COVID-19, sự hiện diện trực tuyến �ch cực, mạnh mẽ sẽ là chìa khóa cho hầu hết các
doanh nghiệp. Hội thảo trên web này sẽ đề cập đến các biện pháp bảo vệ pháp lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh
trực tuyến, bao gồm (1) Điều khoản & Điều kiện và Chính sách Quyền riêng tư của trang web, bao gồm việc bạn có cần
sử dụng chúng hay không và khi nào, bạn nên bao gồm những gì và ý nghĩa của chúng; (2) cách tránh các vấn đề vi phạm
bản quyền khi thêm nội dung văn bản và ảnh vào trang web doanh nghiệp của bạn; và (3) sự giao thoa giữa mạng xã
hội với kinh doanh và luật pháp, bao gồm các phần bình luận trên trang web và quyền riêng tư của nhân viên. Tìm hiểu
thêm tại đây và đăng ký.
 
D istrict 1 Mở lại Hội thảo trên web - Thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2020 lúc 4:00 chiều
Hãy tham gia cùng chúng tôi để �m hiểu về việc mở cửa trở lại của Thành phố và các nguồn lực quan trọng có sẵn cho
bạn. Chúng tôi sẽ thảo luận về các phương pháp hay nhất và hướng tới việc mở lại. Các �nh năng của hội thảo trên
web:
 

Sandra Íter Lee , Giám sát Quận 1
Cynthia Huie , Ủy viên doanh nghiệp nhỏ
Joaquín Torres, Giám đốc Văn phòng Phát triển Lực lượng Lao động và Kinh tế

 
Bấm vào đây để đăng ký.
 
NGUỒN LỰC ĐANG ĐI:
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, hãy cảnh giác về các âm mưu gian lận �ềm ẩn liên quan đến các chương trình kích thích kinh tế. Để báo cáo
gian lận và gian lận liên quan đến chương trình SBA, hãy nhấp vào đây . Văn phòng Tổng chưởng lý cũng đã cung cấp
thông �n và tài nguyên liên quan đến các trò gian lận coronavirus tại đây .
 
Có thể �m thấy Lệnh Y tế do Coronavirus (COVID-19) từ DPH tại: sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp .  Có thể �m
thấy Chỉ thị Sức khỏe cho hoạt động kinh doanh 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-declu�ons-regarding-covid-19
 
Để biết thêm thông �n, bạn cũng có thể gọi 311, và để được cập nhật chính thức, hãy đăng ký dịch vụ cảnh báo của
Thành phố: soạn �n COVID19SF gửi 888-777 .

Để cập nhật các thông báo 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 doanh nghiệp nhỏ
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