Bản n điện tử của Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ
Chủ đề: Doanh nghiệp nhỏ SF của bạn cần gì để tồn tại?

Khảo sát COVID-19 dành cho doanh nghiệp nhỏ ở San Francisco
Ngày 15 tháng 1 năm 2021
Bạn đọc thân mến,
Kêu gọi tất cả các chủ doanh nghiệp nhỏ ở San Francisco ! Năm 2021 đã đến, và mặc dù có vẻ như chúng ta đang bước
vào một góc của đại dịch này, với việc vắc xin được phân phối và một Cơ quan quản lý mới sắp nhậm chức , vẫn còn rất
nhiều ẩn số đối với các doanh nghiệp nhỏ. Nó sẽ là một con đường dài để phục hồi , và nhu cầu của bạn cho hỗ trợ sẽ
ếp tục cho nhiều tháng tới .
Đây là lý do tại sao t ông Ủy ban doanh nghiệp nhỏ (SBC) được hợp tác với các nhà kinh tế từ Đại học bang San Francisco
trên một cuộc khảo sát để hiểu rõ hơn về những thách thức của bạn để họ có thể ủng hộ tốt nhất cho nhu cầu của bạn
năm 2021 . Một cách đơn giản , dữ liệu chúng ta càng có trên cách San Francisco doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại
dịch, thì càng tốt SBC và quyết định các nhà sản xuất có thể vị trí công việc của họ cho các chương trình ban hành và chính
sách duy nhất mèo ered để các doanh nghiệp nhỏ .
Cuộc khảo sát diễn ra trong khoảng 10 phút và kết quả khảo sát sẽ được giữ ẩn danh . Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tham gia
để đảm bảo SBC có thể xác định được nhu cầu của bạn trong việc vận động chính sách. Nếu bạn nhận được khảo sát này
từ nhiều nguồn, vui lòng chỉ điền vào một lần.

Nhấp vào HER E để bắt đầu Khảo sát Doanh nghiệp Nhỏ COVID-19 của Doanh nghiệp nhỏ San Francisco .
Vui lòng gửi câu trả lời của bạn trước ngày 22 tháng 2 năm 2021 .
Thay mặt cho Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ , xin cảm ơn trước vì bạn đã sẵn sàng tham gia vào nỗ lực này! Nếu bạn có bất kỳ
câu hỏi nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sbc@sfgov.org , hoặc gọi 415.554.6481.
Bạn có thể đọc thêm về công việc vận động của Ủy ban tại đây và m hiểu về các cuộc họp sắp tới tại đây .
Như mọi khi, Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ luôn sẵn sàng trợ giúp. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện
thoại (415) 554-6134 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sfosb@sfgov.org .
Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra oewd.org/covid19 để biết thông n và tài nguyên. Để
cập nhật các thông báo và tài nguyên liên quan đến COVID-19, hãy đăng ký n tức điện tử của chúng tôi. Bạn có thể xem
lại n tức điện tử trong quá khứ tại đây .
Đoàn kết,
Văn phòng doanh nghiệp nhỏ

