Bản n điện tử của Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ
Chủ đề: Thông n cập nhật về Ủy ban doanh nghiệp nhỏ SF cho biz nhỏ
5 tháng 2 , 202 1
Bạn đọc thân mến,
Trước khi chúng ta bắt đầu vào cuối tuần, Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ San Francisco (SBC) có n tức và cập nhật để chia sẻ.
BẦU CỬ VIÊN CHỨC
Mỗi các quy SBC chính về trật tự, một Bầu Cán bộ của Tổng thống và Phó Tổng thống được ến hành tại của Ủy ban họp
ngày

thường kỳ thứ hai trong tháng Giêng hàng năm. Vào ngày 25 Tháng Một
họp đặc biệt, các thành viên Ủy ban bầu làm
Tổng thống Sharky Laguana và Phó Chủ tịch Miriam Zouzounis để ếp tục như Cán bộ thêm một nhiệm kỳ 1 năm .
Hãy cùng chúng tôi chúc mừng Tổng thống Laguana và Phó Tổng thống Zouzounis!
Sharky Laguana , Tổng thống

Miriam Zouzounis , Phó chủ tịch

NHIỆM VỤ MỚI : LAWANDA DICKERSON
Hãy welcom e C ommissioner LaWanda Dickerson bổ nhiệm và tuyên thệ nhậm chức của Thị trưởng Breed trên 27 Tháng
1 2021 . Chúng tôi muốn chào mừng Ủy viên Dickerson đến với Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ.
Lawanda Dickerson là chủ sở hữu và điều hành của U3Fit nằm ở Quận Bayview của San Francisco. Cô đã hoạt động kinh
doanh của mình từ năm 2016 và mở ra một viên gạch và vữa vị trí vào năm 2018 . Lawanda được chứng nhận trong nhiều
lĩnh vực sức khỏe và sức khỏe, bao gồm y học thể thao, huấn luyện cá nhân, dinh dưỡng thể dục, giảm cân và tập thể dục
điều chỉnh. Ngoài ra, Lawanda là một Huấn luyện viên thể dục và chăm sóc sức khỏe tại YMCA-Bayview, đồng thời là một
diễn giả truyền động lực và công chúng. Mong muốn của cô là có được Trung tâm Sức khỏe & Sức khỏe U3ﬁt ở Bayview
giúp cộng đồng ếp tục phát triển. Cô ấy đã giúp hàng trăm người, đặc biệt là ở Bayview, đi đúng hướng về sức khỏe và
thể trạng cũng như chất lượng cuộc sống nói chung . Lawanda đang hạnh phúc kết hôn với người chồng hơn 30 năm của
mình. Họ đã nuôi được 7 người con , 2 người con ruột và 5 người nhận nuôi. Bấm vào đây để xem ểu sử đầy đủ .
TRƯỞNG THÀNH VIÊN YEKUTIEL ĐƯỢC BẦU CỬ VÀO BAN SFMTA
Vào ngày 05 tháng 1, Ban kiểm soát đã được phê duyệt Manny Yeku el, Ủy ban Small Business er và chủ sở hữu của
Manny trong Mission, để phục vụ trên San Francisco Cơ quan Giao thông vận tải thành phố (SFMTA) Hội đồng quản trị.
Sau khi tuyên thệ nhậm chức Hội đồng SFMTA, Ủy viên Yeku el đã từ bỏ vai trò của mình trong Ủy ban Doanh nghiệp nhỏ
mà ông nắm giữ kể từ tháng 1 năm 2020.
Ủy viên Yeku el đã là người đấu tranh cho các doanh nghiệp nhỏ trong nhiệm kỳ của mình trong Ủy ban Doanh nghiệp
Nhỏ . Ông đã cân nhắc hơn 50 vấn đề về lập pháp và chính sách với một phong thái thẳng thắn và thực dụng, cùng sự hài
hước bắt chước. Ông đã dành vô số giờ để khởi xướng một trong những Không gian chia sẻ trên phố khép kín đầu ên
của Thành phố trên phố Valencia trong Mission và mở đường cho các khu thương mại khác tham gia. Niềm đam mê và
cam kết của Ủy ban Yeku el đối với thành phố là có một không hai, và tác động của ông sẽ khắc sâu vào kết cấu của San
Francisco trong nhiều năm tới.
Thay mặt Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ, chúng tôi cảm ơn và chúc mừng Ủy viên Yeku el đã kiên trì phục vụ các doanh
nghiệp nhỏ San Francisco . Chúng tôi biết anh ấy sẽ ếp tục đại diện cho ếng nói doanh nghiệp nhỏ tại SFMTA.
HỌP NHIỆM VỤ NHỎ (Đặc biệt) - Thứ Hai, ngày 8 tháng 2 lúc 4:30 chiều
Tham gia với Ủy ban Doanh nghiệp nhỏ San Francisco cho một cuộc họp đặc biệt để m hiểu về các chương trình và luật
pháp ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nhỏ của San Francisco. Chương trình làm việc của Thứ Hai bao gồm:

Bài trình bày của các 13Fund trên nghiên cứu của họ xác định 5 chính Nhà hàng thách thức có ảnh hưởng đến
trong đại dịch
Nghị quyết SBC số 2021-001: Hỗ trợ chăm sóc trẻ em cho các doanh nghiệp nhỏ.
Nghị quyết SBC số 2021-002: Ưu ên Dịch vụ Khách hàng cho Doanh nghiệp Nhỏ.
Văn phòng Ngân sách Doanh nghiệp Nhỏ FY 2021/2022: Cập nhật và báo cáo lần thứ hai.
Quy tắc đặt hàng của Ủy ban doanh nghiệp nhỏ: Đề xuất sửa đổi.
Chủ tịch Laguana để cung cấp cái nhìn về phía trước cho Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ
W atch sống trên SFGovTV : h p://sfgovtv.org/ch2live
Đối với nhận xét công khai, hãy gọi 415-655-0001 ; Mã truy cập 146 278 9246
Để cung cấp cho Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ nhận xét công khai bằng văn bản về bất kỳ vấn đề nào, vui lòng gửi đến
sbc@sfgov.org hoặc tham gia cuộc họp để nhận xét công khai. Bấm vào đây f hoặc cuộc họp đầy đủ detai ls.
KHẢO SÁT: DOANH NGHIỆP NHỎ CỦA BẠN CẦN ĐIỀU GÌ TRONG ĐẶT HÀNG ĐỂ KHẢO SÁT ?

Nhấp vào ĐÂY để bắt đầu Khảo sát Doanh nghiệp Nhỏ COVID-19 về Doanh nghiệp Nhỏ của San Francisco.
Khảo sát là có sẵn trong các ngôn ngữ sau: Trung Quốc | Tiếng Tây Ban Nha | Tagalog | Tiếng Ả Rập | Hàn Quốc | Tiếng
nhật | Tiếng Nga | Tiếng Việt
Nếu bạn chưa làm như vậy, vui lòng dành 10 phút để hoàn thành cuộc khảo sát của Small Business Commision và SF State
University để cân nhắc về kinh nghiệm của bạn trong đại dịch nhằm đảm bảo rằng những người ra quyết định địa phương
có thể xác định được nhu cầu của bạn trong quá trình vận động của họ . Nói một cách đơn giản , chúng tôi càng có nhiều
dữ liệu về cách các doanh nghiệp nhỏ ở San Francisco bị ảnh hưởng bởi đại dịch, thì SBC và những người ra quyết định
càng có thể sắp xếp công việc của họ để ban hành các chương trình và chính sách phục vụ riêng cho việc khôi phục doanh
nghiệp nhỏ .
Vui lòng gửi câu trả lời của bạn trước ngày 22 tháng 2 năm 2021 . Tất cả các câu trả lời sẽ được giữ bí mật.
Để biết thêm thông n về Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ, hãy truy cập h ps://sfosb.org/small-business-commission . Bạn có
thể kiếm được thông n về công việc vận động của Ủy ban tại đây và các cuộc họp sắp tới tại đây .
Như mọi khi, chúng tôi ở đây để trợ giúp . Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (415) 554-6134 hoặc email
sfosb@sfgov.org . Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp liên tục kiểm tra oewd.org/covid19 thường xuyên để biết
thông n và tài nguyên .
Để cập nhật các thông báo và tài nguyên liên quan đến COVID-19, hãy đăng ký nhận n tức điện tử của chúng tôi tại
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .

