
Opisina ng Maliit na Newsle�er ng Negosyo
Paksa: Maliit na Summit sa Negosyo, bagong bigyan ng Salesforce at marami pa

Oktubre 1, 2021

Mahal na Mambabasa,

Dadalhin namin sa iyo ang pinakabagong balita, anunsyo, at mapagkukunan para sa mga maliliit na negosyo sa San
Francisco.

Magrehistro para sa Small Business Summit ng City Administrator sa Oktubre 5-6: Interesado ka bang gumawa ng
negosyo sa Lungsod? Inimbitahan ang mga maliliit na negosyo sa San Francisco na sumali sa Small Business Summit ng
City Administrator, isang virtual na kaganapan na naglalayong i-demys�fy ang paggawa ng negosyo sa Lungsod at County
ng San Francisco para sa mga lokal na maliliit na negosyo at tagapagtustos. Malalaman ng maliliit na negosyo kung paano
kumukuha ang Lungsod ng mga kalakal at serbisyo, kung saan mahahanap ang mga papara�ng na pagkakataon, at tungkol
sa mga kinakailangan sa pagsunod para sa mga kontra�sta at tagatustos. Magtatampok din ang Summit ng pinasadya na
mga workshop sa pantulong na pantulong, kabilang ang mabisang pagtugon sa mga paghingi at kung paano maging isang
ser�pikadong Local Business Enterprise (LBE). Magrehistro nang libre sa www.sf.gov/2021bizsummit .   

Tulad ng da�, narito kami upang tumulong. Makipag-ugnay sa amin sa sfosb.org, sa pamamagitan ng email
sfosb@sfgov.org, o tumawag sa 415-554-6134.

Sa Pakikiisa,

Opisina ng Maliit na Negosyo

Ang pagkuha ng OSB! Kung interesado ka at may karanasan sa pagsuporta sa maliit na pagsisimula ng negosyo at paglago
sa San Francisco, kumukuha kami ng dalawang posisyon para sa aming Small Business Assistance Center. Ang posisyon ng
trabaho ay magagamit sa h�ps://smrtr.io/6K2ng . Mangyaring tulungan kaming maikalat ang balita! 

Pagbabago sa oras ng opisina: Hanggang 9/7/21, ang mga serbisyo sa OSB na personal ay magagamit tuwing Martes,
Miyerkules, at Huwebes, 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Ang aming tanggapan ay sarado sa publiko tuwing Lunes at
Biyernes. Patuloy kaming magbigay ng mga serbisyo sa pamamagitan ng telepono at email tuwing Lunes hanggang
Biyernes, 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon.

ANOUNCEMENTS

Pagpupulong ng Maliit na Komisyon sa Negosyo - Lunes, 10/4/2021 ng 4:30 PM 
 Sumali sa San Francisco Small Business Commission (SBC) para sa regular na pagpupulong nito upang malaman ang

tungkol sa mga programa at batas na nakakaapekto sa mga maliliit na negosyo sa San Francisco.

Kasama sa agenda ng Lunes ang :

Ordinansa ng BOS, File No. 21808 Code ng Pagpaplano - Mga Kinakailangan para sa mga Labandera at On-site na
Serbisyo sa Paglaba (Talakayan at Potensyal na Item sa Pagkilos) Mga 

 Sumusuporta na Dokumento: Batas ng Batas , Batas sa Batas , Batas sa Batas
Ordinansa ng BOS, File No. 211010 Paglalaan at Pag-apruba - Tanggapan ng Pangkabuhayan at Pag-unlad ng
Trabaho - Mga Negosyo sa Legacy - $ 400,000 - FY2021-2022 (Item sa Talakayan at Item sa Pagkilos)
Sumusuporta sa Dokumento: Batas ng Batas

 
Manood nang live sa SFGovTV: h�p://sfgovtv.org/ch2live .

Upang maibigay sa Komisyon ng Maliit na Negosyo ang nakasulat na komentong publiko sa anuman sa mga nabanggit na
bagay, mangyaring ipadala sa sbc@sfgov.org, o sumali sa pagpupulong para sa pampublikong komento. Para sa
komentong publiko, tumawag sa 415-655-0001; Access Code: 2480 980 2106. Pindu�n ang # dalawang beses upang
makinig sa pagpupulong sa pamamagitan ng audio conference Dial * 3 kapag handa ka na sa pila.

* Bago * Salesforce Grant para sa SF Small Businesses

Sa linggong ito, inanunsyo ng Salesforce ang isang programa upang mag-alok ng $ 10,000 na mga gawad upang
suportahan ang 87 maliliit na negosyo na nakabase sa San Francisco. Ang applica�on ay bukas ngayon at isasara sa
Oktubre 17 sa 11:59 pm PT. Upang maging karapat-dapat na mag-aplay, ang mga kumpanya ay dapat:

Matatagpuan sa loob ng San Francisco
Maging isang kumpanya na kumikita

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=http://www.sf.gov/2021bizsummit
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://smrtr.io/6K2ng
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sfosb.org/meetings/10
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D9619966%26GUID%3D6F3E346A-1C6D-457F-925F-C55741A313EB
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D9619967%26GUID%3D2F510259-5E3E-467B-92CD-517C76E1AD10
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sfosb.org/file/11150
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D9835427%26GUID%3D18D356EE-3AF6-46D0-A654-951EA2BB3422
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=tl&u=http://sfgovtv.org/ch2live


Magkaroon sa pagitan ng 2 hanggang 50 empleyado
Naging negosyo nang hindi bababa sa 1 buong taon (mula noong Setyembre 2020)
Magkaroon ng taunang kita sa pagitan ng $ 25K at $ 2M
Matugunan ang lahat ng iba pang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat tulad ng nakasaad sa Mga
Tuntunin ng Grant Program .

Matuto nang higit pa at mag-apply dito , at suriin ang mga FAQ dito .

Si necesitas ayuda con tu aplicación en Español, por favor envía un correo a nustro equipo de soporte
salesforcegrants@ureeka.biz . 

Mga Pangkalahatang Sona ng Paglo-load ng SFMTA upang mapalitan ang Pansamantalang Pag-pick up / I-drop ang mga
pahintulot

Marami sa inyo ang nagsulit sa pansamantalang pick up / drop off zone permit na naibigay noong panahon ng pandemya.
Magandang balita: Ang SFMTA ay nagtatrabaho ngayon upang ilipat ang program na ito sa isang bagong "pangkalahatang
loading zone" na programa, at binawasan ang bayad sa aplikasyon sa $ 387.50 mula sa $ 775 para sa sinumang nag-aaplay
para sa bagong permanenteng program na ito noong Disyembre 31, 2021.

Kung mayroon kang isang pansamantalang pick up / drop off zone permit, mag-email sa ccp@sfmta.com upang makakuha
ng tulong sa pag-apply para sa bagong program, at upang makakuha ng isang pansamantalang extension hanggang
Disyembre 31,2021, para sa iyong mayroon nang permit. Mangyaring tandaan: Ang bayad sa aplikasyon, kahit na
nabawasan, ay hindi pa rin maibabalik . Siguraduhing mag-email sa SFMTA para sa isang libreng konsulta bago bayaran
ang bayad sa aplikasyon upang masuri kung ikaw ay karapat-dapat para sa isang pangkalahatang zone ng paglo-load. Hindi
lahat ng mga pansamantalang zone ay makakamit ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat para sa
pangkalahatang mga zone ng paglo-load.

Para sa buong detalye at pamantayan sa pagiging karapat-dapat, suriin ang pangkalahatang webpage ng Mga Loading
Zone ng SFMTA . Muli, huwag mag-apply

Ang Moratorium sa Komersyal na Pagpapatawad ay natapos noong 9/30 Ang Komersyal na Pagpapatawad sa Komersyal
ay natapos noong Setyembre 30, 2021. Mula noong Marso 2020, ipinagbawal ng moratorium ang mga pagpapaalis sa
komersyo dahil sa hindi pagbabayad dahil sa COVID-19. Kung ikaw ay isang negosyo na hindi nakuha ang mga bayad sa
renta dahil sa paghihirap sa pananalapi sa panahon ng pandemya, suriin ang webpage ng Komersyal na Pagpapatawad ng
OEWD para sa mga mapagkukunan, FAQ, at mga link sa tulong pinansyal at ligal.

Linggo ng Paggawa ng Bay Area, Oktubre 1-8 Sumali sa Bay Area Urban Manufacturing Ini�a�ve at SF Made, at 30+
kasosyo na mga lungsod at mga lalawigan sa pagbibigay pugay sa gawaing ginagawa ng mga tagagawa araw-araw upang
lumikha ng isang ligtas at matatag na Bay Area sa panahon ng 2021 Bay Linggo ng Paggawa ng Lugar. Magkakaroon ng 20+
mga kaganapan sa buong rehiyon, kabilang ang mga virtual panel, mga personal na paglilibot sa pabrika, mga kaganapan,
at marami pa. Dagdagan ang nalalaman dito .  

 
Linggo ng 

 Negosyo sa Kapansanan sa Bay Area, Oktubre 12-16 Sumali sa SF Disability Business Alliance sa buwan ng Awtoma�kong
Pagkakaroon ng Trabaho sa buwan ng Kapansanan upang ipagdiwang ang Linggong Entreprenyuridad sa Bay Area
Disability Entreprenurship, Oktubre 12 - 16, 2021. Magtatampok ang virtual / hybrid na kaganapan sa maliit na negosyo
na pagmamay-ari ng kapansanan mga talakayan sa panel at pag-uusap sa mga pinuno ng negosyo, pagsasanay sa
negosyante sa hinaharap para sa mga indibidwal na may mga kapansanan, maliit na mga paglilibot sa matagumpay na
matagumpay na maliliit na negosyo, at mga kaganapan sa networking. Dagdagan ang nalalaman dito .

WEBINARS:

Rapid Response Virtual Impormasyon Session - 10/5 sa 2PM 
 

Sumali OEWD at workforce kasosyo sa bawat 1 
st 

Martes ng buwan para sa impormasyon tungkol pagsasanay sa trabaho,
mga serbisyo karera, mapagkukunan kasapi ng unyon, mga pagpipilian sa healthcare, at ang kawalan ng trabaho insurance
filing proseso. Ang mga manggagawa na naapektuhan ng pagtanggal sa trabaho, mga furlough at pagsasara ay dapat na
dumalo upang malaman ang tungkol sa mga mapagkukunang magagamit sa mga hamon na ito. Magrehistro dito.

Pangalawang Biyernes Preventa�ve Business Law Office Oras - 10/8, 11/12, 12/10 
 Sumali sa SF Community Business Law Center at mga kasosyo sa ikalawang Biyernes ng bawat buwan upang malaman

kung paano mag-navigate sa pamamagitan ng kumplikado at nakalilito na sistemang ligal kaya't ang iyong pamayanan
matagumpay na mailunsad, mabuhay, at umunlad ang microbusiness. Magrehistro dito.

FUNDING RESOURCES:

Pondo ng Pautang sa Pag-recover ng SF Maliit na Negosyo
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Ang mga maliliit na negosyo ng SF ay maaaring mag-apply para sa 0% mga pautang sa interes na hanggang sa $ 100,000
sa www.CALoanFund.org . Ang programa ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng California Rebuilding Fund sa
pakikipagsosyo sa KIVA at lokal na Community Development Financial Ins�tu�ons (CDFIs).     
 
Pangutang sa Pahamak na Sakuna sa Pinsala (EIDL)
Bilang tugon sa COVID-19, ang mga maliliit na may-ari ng negosyo ay maaaring mag-apply para sa Economic Injury
Disaster Loan (EIDL) upang matugunan ang mga obligasyong pampinansyal at mga gastos sa pagpapatakbo. Ang halaga ng
pautang ay maaaring hanggang sa $ 500,000 na may 3.75% naayos na rate ng interes sa isang 30-taong term. Walang
parusa sa prepayment o bayarin. Matuto nang higit pa sa sba.gov/eidl .

 
Kredito sa Pagpapana�li ng Buwis sa Pagpapana�li ng empleyado 
Ang ERTC ay nagbibigay ng isang maibabalik na kredito ng hanggang sa $ 33,000 bawat empleyado bilang isang insen�bo
na pana�lihin ang mga empleyado sa payroll. Maaaring samantalahin ng mga employer ang ERTC laban sa mga buwis sa
trabaho sa pederal sa pamamagitan ng kwalipikadong sahod na binabayaran sa kanilang mga empleyado mula Marso 13,
2020 hanggang Disyembre 31, 2021. Maaaring ibalik ng mga negosyante ang kredito laban sa mga nakaraang �rahan.
Kumunsulta sa isang accountant sa buwis para sa mga katanungan. Matuto nang higit pa

SF Storefront Vandalism Grant 
 Ang Storefront Vandalism Relief Grant ay nagbibigay ng $ 1,000 o $ 2,000 sa mga maliliit na negosyo ng SF na

naapektuhan ng paninira na naganap pagkatapos ng 7/1/21. Maaaring magamit ang mga pondo para sa mga kapalit na
kandado, isang bagong gate ng seguridad, pag-aayos ng isang sistema ng alarma, pagdaragdag ng bagong ilaw, pagpapalit
ng mga bintana, pag-ukit sa mga bintana, at marami pa. Dagdagan ang nalalaman sa oewd.org/VandalismRelief . Para sa
mga katanungan, mag-email sa VandalismRelief@sfgov.org .

GoFundMe Small Business Relief Fund: Ang GoFundMe ay nagbibigay ng pagtutugma ng mga gawad na $ 500 sa maliliit
na negosyo na naapektuhan ng COVID-19 crisis, magsimula ng isang fundraiser sa GoFundMe, at makalikom ng $ 500
mula sa iba pang mga tagasuporta. Ang bawat tatanggap ng pagtutugma na bigay ay dapat na balak na gami�n ang mga
pondo upang matulungan ang pangangalaga sa iyong mga empleyado o magbayad ng nagpapatuloy na gastos sa negosyo.
Matuto nang higit pa
 
Ang Alibaba.com , sa pakikipagsosyo sa Hello Alice, ay nag-aalok ng $ 10,000 cash grants upang matulungan ang mga
online na negosyante ng US na buhayin ang kanilang makabagong produkto o pumunta-sa-merkado na mga ideya. Mag-
apply ngayon bago ang Oktubre 21! Upang maging karapat-dapat, ang mga nakarehistrong negosyo na batay sa US ay
dapat magkaroon ng bago o mayroon nang Alibaba.com account. Ibibigay ang kagustuhan sa maliliit na negosyo na
nagmula sa Alibaba.com bago ang Oktubre 21, 2021. Dagdagan ang nalalaman . 
 
Kamusta Alice ay nag- aalok ng isang COVID-19 Resource Center na tumutulong sa iyo na mag-navigate sa bagong normal
na may pag-access sa pagpopondo, mga gabay sa e-pag-aaral, at mentorship. Ang mga negosyo ay maaaring pumili ayon
sa industriya o uri ng magkakaibang negosyo, upang �ngnan ang pagpopondo, mga mapagkukunan, at pinasadya na mga
tool

Hinihimok namin ang mga negosyo na suriin ang oewd.org/covid19 para sa bago at na-update na mga mapagkukunan.
  

Upang mana�ling napapanahon sa mga kaugnay na anunsyo at mapagkukunan ng COVID-19, mag-sign up para sa aming
e-news sa h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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