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Paksa: Ano ang kailangan upang mabuhay ang iyong maliit na negosyo sa SF ?

San Francisco Small Business COVID-19 Survey
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Mahal na Mambabasa,
Tumatawag sa lahat ng mga may-ari ng maliit na negosyo sa San Francisco ! Ang 2021 ay narito, at habang nararamdaman
na parang lumiliko tayo sa pandemikong ito, na may ipinamamahagi na mga bakuna at isang bagong tanggapan ng
Administrasyon sa lalong madaling panahon , marami pa ring hindi kilala para sa maliliit na negosyo. Ito ay magiging isang
mahabang kalsada sa pagbawi , at ang iyong mga pangangailangan para sa suporta ay patuloy para sa maraming buwan
na duma ng .
Ito ay kung bakit t siya Maliit na Negosyo Commission (SBC) ay pakikisosyo sa mga ekonomista mula sa San Francisco
State University sa isang survey upang mas mahusay na maunawaan ang iyong mga hamon sa gayon ay maaari nilang
pinakamahusay na tagataguyod para sa iyong mga pangangailangan sa 2021 . Sa madaling salita , mas maraming data ang
mayroon kami sa kung paano ang mga maliliit na negosyo sa San Francisco ay apektado ng pandemya, mas mahusay na
mailalagay ng SBC at mga gumagawa ng desisyon ang kanilang gawa upang maisagawa ang mga programa at patakaran na
natatanging naibigay sa mga maliliit na negosyo .
Ang survey ay tumatagal ng tungkol sa 10 minuto, at ang mga resulta ng survey ay manana ling hindi nagpapakilala .
Inaasahan namin na lalahok ka upang ma yak na mabibilang ng SBC ang iyong mga pangangailangan sa adbokasiya nito.
Kung tatanggapin mo ang survey na ito mula sa maraming mga mapagkukunan, mangyaring punan lamang ito minsan.

I-click ang KANYANG E upang simulan ang San Francisco Small Business COVID-19 Maliit na Survey sa
Negosyo.
Mangyaring isumite ang iyong mga tugon sa Pebrero 22, 2021 .
Sa ngalan ng Small Business Commission , maraming salamat sa inyong pagpayag na lumahok sa pagsisikap na ito! Kung
mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring mag- email sa amin sa sbc@sfgov.org , o tumawag sa
415.554.6481.
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 .
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

