
Linya ng Paksa: Espesyal na Pagdinig ng BOS sa Maliit na Negosyo Disyembre 22 @ 10 a
 
Disyembre 1 8 , 2020
 
Mahal na Mambabasa,
 
Ang Office of Small Business at ang Maliit na Negosyo Commission maunawaan s kung paano Hinahamon ito ay naging
para sa San Francisco na negosyo upang pana�lihin ang kanilang mga sarili nakalutang, at upang mahanap ang
pagpopondo at mga mapagkukunan upang suportahan sa iyo, ang iyong mga manggagawa at mga pamilya sa panahon ng
pandemic. Nais naming siguraduhin na may kamalayan ka ng pagkakataon na maipahayag ang iyong mga karanasan at
alalahanin nang direkta sa Lupon ng Mga Superbisor at Pamumuno sa Kagawaran na kasama ang aming tanggapan at ang
Komisyon ng Maliit na Negosyo na may anunsyo ng espesyal na pagdinig sa ibaba.
 
LARO NG SUPERVISORS SPECIAL HEARING SA MALIIT NA NEGOSYO
Ang Lupon ng mga Superbisor ay magsasagawa ng isang espesyal na pagdinig ngayong Martes, Disyembre 22 ng 10 ng
umaga sa mga epekto ng Regional Stay-At-Home Order at pangkalahatang pandemya sa mga maliit na negosyo ng S an
Francisco .
 
Tinawag ng District 6 Supervisor Ma� Haney, ang pagdinig ay tumingin sa " ang mga epekto ng paghango ng mga bagong
Regional Stay at Home Order at ang pangkalahatang pandemic sa mga maliliit na negosyo na pagsasara, scaling likod
operasyon, o pagpunta sa labas ng negosyo, at ang epekto sa kanilang mga manggagawa; plano ng lungsod na tulungan
ang mga apektadong negosyo at manggagawa upang ma�yak ang agarang at pangmatagalang suporta at paggaling; at ang
mga lokal, estado at pederal na mapagkukunan na maaaring magamit upang suportahan ang mga maliliit na negosyo at
manggagawa; na humihiling sa Budget at Legisla�ve Analyst, Controller, Office of Small Business, Office of Economic and
Workforce Development, Public Health Officer, at Department of Public Health na ipakita ang mga epekto na iyon. Bilang
karagdagan, nananawagan para sa Kagawaran ng Pangkalahatang Kalusugan at Opisyal ng Pangkalusugang Pangkalusugan
na magpakita ng datos ng COVID tungkol sa panloob at panlabas na kainan at upang magbigay ng malinaw na mga marka
ng data at pag-trigger kung kailan magaganap ang mga pagsasara sa hinaharap.
 
Mga Detalye ng Pagpupulong Ang pagdinig ay nagaganap ngayong Martes, Disyembre 22, 2020 ng 10 AM.  Ang paksang
ito ay Item # 6 sa agenda. 

Ang buong agenda ng pagpupulong ay magagamit dito: BOS Espesyal na Agenda ng Pagpupulong para sa
12/22/20 .
Impormasyon tungkol sa ika ay espesyal na pagdinig ay matatagpuan dito: File No. 201,407: Pagdinig - Commi�ee
ng Buong - Epekto ng Adop�ng ang New Regional Stay at Home Order sa Maliit na Negosyo

 
Paano manuod
Online: Manood nang live sa SFGovTV: www.sfgovtv.org/ch1live
Sa TV: Manood sa SF Cable Channel 26, 78, o 99 (depende sa iyong provider)
 
Sumali sa komento ng publiko
Ito ay isang pampublikong pagpupulong na nagbibigay-daan para sa komento ng publiko. Masidhi naming hinihimok ang
mga maliliit na negosyo na tumawag at ibigay ang iyong mga opinyon. Siguraduhin na planuhin ang iyong mga komento
nang maaga, dahil ang bawat tumatawag ay magkakaroon ng 2 minuto upang magsalita.
 
Para sa komentong publiko , tumawag sa (415) 655-0001 / ID ng Pagpupulong: 146 302 8781 #

KARAGDAGANG MGA PAG-UPDATE:
MALIIT NA MGA NAG-UPDATE NG KOMISYON SA NEGOSYO
Ang Komisyon ng Maliit na Negosyo ay regular na nagpupulong at nagsasagawa ng mga espesyal na pagpupulong upang
talakayin at itaguyod para sa suporta at kaluwagan sa mga hindi �yak na oras na ito. Kamakailan-lamang, ang Komisyon ay
nagsumite ng isang pakete ng mga rekomendasyong federal para sa kaluwagan sa ekonomiya para sa maliliit na negosyo
sa Alkalde at sa Lupon ng mga Superbisor. Nagsumite din sila ng isang resolusyon na hinihimok ang suporta at kaluwagan
sa ekonomiya para sa entertainment at nightlife sector sa Alkalde at sa Lupon ng mga Superbisor.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sfbos.org/sites/default/files/bag122220_agenda.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx%3FID%3D4735871%26GUID%3D4FFB368D-EF93-418A-A21F-0E38A307F806
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=http://www.sfgovtv.org/ch1live
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sfosb.org/sites/default/files/SBC%2520-%2520Federal%2520Recommendations%2520to%2520MLB%2520-%2520December%25202020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sfosb.org/sites/default/files/SBC%2520RESO%25202020-003-%2520Nightlife%2520and%2520Entertainment.pdf


 
Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa gawain ng adbokasiya ng Komisyon dito at alamin ang tungkol sa
papara�ng na mga pagpupulong dito . Suriin ang isang masining na representasyon ng kung ano ang �nalakay sa pulong
ng Disyembre 14 na Maliit na Komisyon sa Negosyo ni Todd Berman sa Mission Local dito .
 
ISYU NA NAGLALAHAD NG SURGE-RELATED TRAVEL ORDER  * BAGO *
Noong 12/16, ang SF Department of Public Health (SFDPH) ay naglabas ng Health Order No. C19- 17 Surge- related Travel
Quaran�ne . Kinakailangan nito ang sinumang naglalakbay, lumilipat, o bumalik sa San Francisco mula sa labas ng 10-
county Bay Area at mana�li sa SF nang hindi bababa sa 24 na oras ay dapat na kuwarentenas sa loob ng 10 araw upang
malimitahan ang pagkalat ng coronavirus. Ang hindi kinakailangang paglalakbay sa loob ng rehiyon ng Bay Area ay
malakas din na pinanghihinaan ng loob. Mayroong limitadong mga pagbubukod , tulad ng para sa mga medikal na
propesyonal, unang tumutugon, opisyal na layunin ng gobyerno, at mahahalagang gawain sa imprastraktura .
 
Ang order ng paglalakbay ay epek�bo December 18 at 12:01 a m hanggang 12:01 ng umaga sa Enero 4, 2021 , at
maaaring mapalawig kung kinakailangan kung magpapatuloy ang paggulong ng alon.
 
Suriin ang order ng paglalakbay na Madalas Itanong dito .

 
Tulad ng da�, ang Opisina ng Maliit na Negosyo ay narito upang tumulong. Para sa mga katanungan, makipag-ugnay sa
amin sa pamamagitan ng telepono sa (415) 554-6134 o i-email sa amin sa sfosb@sfgov.org.
 
Hinihimok namin ang mga negosyo na suriin nang madalas ang oewd.org/covid19 para sa impormasyon at mga
mapagkukunan. Upang mana�ling napapanahon sa mga kaugnay na anunsyo at mapagkukunan ng COVID-19, mag- sign
up para sa aming e-news . Maaari mong suriin ang nakaraang e-news dito .    
 
Sa pagkakaisa,
 
Opisina ng Maliit na Negosyo

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sfosb.org/policy
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sfosb.org/commission-meetings-public-notices
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://missionlocal.org/2020/12/sketches-from-a-meeting-of-sfs-small-business-commission/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Order-C19-17-Surge-Related-Travel-Quarantine.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Order-C19-17-Surge-Related-Travel-Quarantine.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-FAQ.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sfosb.org/ebulletins

