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Newsle�er ng Office of Small Business
Paksa: SBC Mtg, Hospitality Hiring Fair, Webinar at Higit Pa

Oktubre 22, 2021

 

Minamahal na mambabasa,

Inaasahan namin ang masamang panahon ngayong katapusan ng linggo, na may inaasahang malakas na pag-ulan at
hangin kung minsan. Maaari itong humantong sa lokal na pagbaha at iba pang epekto sa iyong negosyo. Nasa ibaba ang
mga �p at mapagkukunan para sa mga negosyo.

Upang makatulong na ihanda ang iyong negosyo at mabawasan ang panganib ng pagbaha, inirerekomenda ng
Lungsod na maging maagap ang mga negosyo sa pamamagitan ng pag-inspeksyon sa iyong ari-arian para sa
anumang mga pagtagas at iba pang mga isyu, pagbuo ng mga planong pang-emergency, at pag-assemble ng isang
emergency preparedness kit. Mag-click dito para sa higit pang mga �p at mapagkukunan.
Maaaring kumuha ang mga negosyo ng mga sandbag mula sa bakuran ng mga operasyon ng SF Public Works sa
kanto ng Marin Street at Kansas Street ngayong weekend. Mangyaring siguraduhing magdala ng pagkakakilanlan.
Ang Emergency Opera�ons Center (EOC) ng Lungsod ay isaak�bo sa mas mataas na antas upang suportahan ang
koordinasyon sa buong lungsod. Ang mga mensahe ay ihaha�d sa pamamagitan ng email at text message ng
AlertSF , ang opisyal na sistema ng pag-aalerto sa emergency ng Lungsod. Ibabahagi din ang mga mensahe sa
Twi�er , Facebook at Nextdoor.

Hinihikayat ang mga negosyo na magparehistro para sa AlertSF sa www.alertsf.org o sa pamamagitan ng
pag-text sa kanilang zip code sa 888-777.

Para sa mga negosyong may lokasyon ng Shared Spaces , mangyaring isaalang-alang ang sumusunod:
I-secure ang lahat ng kasangkapan
Alisin ang anumang mga labi sa paligid ng iyong pla�orm at kanal upang ma�yak ang wastong drainage
I-secure ang anumang likidong propane cylinder sa labas sa isang patayong posisyon kung dadalhin mo ang
iyong mga heater

Gaya ng da�, nandito kami para tumulong. Makipag-ugnayan sa amin online sa sfosb.org , sa pamamagitan ng email
sfosb@sfgov.org , o tumawag sa 415-554-6134.

Sa pagkakaisa,

Opisina ng Maliit na Negosyo

Update sa Kautusang Pangkalusugan 
 Kung sakaling napalampas mo ito, basahin ang aming 10/20 e-newsle�er para sa gabay sa binagong Kautusang

Pangkalusugan na nagpapagaan sa mga kinakailangan sa mask para sa ganap na nabakunahan na mga indibidwal sa ilang
par�kular na se�ng, kabilang ang mga opisina, gym, at fitness center.

MGA ANNOUNCEMENTS : 
 Small Business Commission Mee�ng – Lunes, Oktubre 25, 2021 nang 4:30PM 

 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 maliliit na negosyo sa San Francisco. Kasama sa agenda ng Lunes
ang :

Libreng Update sa Unang Taon. (Atem ng Talakayan) Pagtatanghal na sinusuri ang pangunahing gabay sa patakaran at
mga update tungkol sa programang Libreng Unang Taon.

Resolusyon na Hinihimok ang Lupon ng mga Superbisor na Tanggalin ang I�nuring na Naaprubahang Ordinansa sa
Paggamit. (Talakayan at Aksyon Item): Dra� Resolu�on , Economic Mi�ga�on Working Group Recommenda�ons

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

Upang mabigyan ang Small Business Commission ng nakasulat na pampublikong komento sa alinman sa mga bagay sa
itaas, mangyaring ipadala sa sbc@sfgov.org , o sumali sa pulong para sa pampublikong komento. Para sa pampublikong
komento, tumawag sa 415-655-0001; Access Code: 2480 419 2839 . Pindu�n ang # dalawang beses upang makinig sa
pulong sa pamamagitan ng audio conference I-dial *3 kapag handa ka nang pumila.   

Pagtanggap ng Bisita Hiring Fair - Nobyembre 3 
rd 

sa Ferry Building 
 OEWD nagho-host ng isang mabu�ng pakikitungo Hiring Fair sa SF Ferry Building on Nobyembre 3 mula 10:30-02:00.
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Magkakaroon ng pagkakataon ang mga employer na makipag-ugnayan sa mahigit 300 kandidato na naghahangad na
bumalik sa Hospitality Industry ng SF. Upang magparehistro bilang isang tagapag-empleyo at magpareserba ng iyong
puwesto sa Job Fair, makipag-ugnayan kay Andrew Abou Jaoude, Hospitality Ini�a�ve Manager sa
andrew.aboujaoude@sfgov.org o (415) 518-5177.    

Tingnan ang WorkforceLinkSF , ang mapagkukunan ng OEWD na nag-uugnay sa mga lokal na naghahanap ng trabaho at
employer sa malawak na hanay ng mga industriya.

Mamili ng The Bay Small Business Guide Ang 
 Shop the Bay ay isang online na gabay kung saan ka makakahanap at makakabili mula sa mga maliliit na negosyo sa Bay

Area. Inilunsad sa oras para sa mga pista opisyal ng SF Economic Development Alliance (SFEDA), makakahanap ka ng mga
produktong inspirado sa buong mundo, mga ar�san goods, mga produkto sa pamumuhay, at higit pa, mula sa mahigit 40
na pag-aari ng kababaihan, pag-aari ng Black, pag-aari ng La�nx, at Mga negosyong pag-aari ng AAPI. Ang lahat ng mga
pagbili ay direktang ginawa sa maliliit na negosyo at �nutupad ng mga ito. 100% ng mga nalikom ay napupunta sa mga
negosyante.

SFO Marke�ng Communica�ons Virtual Outreach Kaganapan - Oktubre 26 
th 

at 10AM 
 Ang SFO nagho-host ng isang virtual community outreach session upang tulong ipagbigay-alam sa isang papara�ng na

Kahilingan para sa Kwalipikasyon (RFQ) para sa Marke�ng Communica�ons Services. Sasagu�n ng mga miyembro ng
pangkat ng SFO ang mga tanong tungkol sa mga pangangailangan sa Marke�ng ng SFO at sasagu�n ang mga tanong kung
paano magparehistro at mag-bid para sa mga propesyonal na serbisyo sa Lungsod. Ang mga dadalo ay magkakaroon din
ng pagkakataong makipag-network sa ibang mga kumpanya para sa posibleng pakikipagtulungan at makakatanggap ng
email na imbitasyon para dumalo sa Pre-Proposal Conference, na magiging pormal na kick-off sa proseso ng RFQ.
Magrehistro dito.

Mga Serbisyo sa Bookkeeping na Mababa ang halaga para sa Maliliit na Negosyo 
 Ikaw ba ay may-ari ng maliliit na negosyo na nangangailangan ng part-�me na suporta sa bookkeeping o tulong para

maayos ang iyong mga libro, ngunit nag-alinlangan dahil sa mataas na bayad? Nakikipagsosyo ang JVS sa Small Business
Majority at Turning Basin Labs sa isang programa na sumusuporta sa mga maliliit na negosyo na may mababang gastos sa
accoun�ng at mga pangangailangan sa bookkeeping, habang nagbibigay din ng hands-on na pagsasanay para sa mga
bagong bookkeeper mula sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Ang programa ay nag-aalok ng mga sliding scale fee
na kasing baba ng $100 bawat pakikipag-ugnayan. Para sa mga detalye, suriin ang flyer at bisitahin ang
jvs.org/bookkeeping .
 
Tandaan: Ang mapagkukunang ito ay ibinabahagi para sa mga layuning pang-impormasyon; hindi ito bumubuo ng pag-
endorso mula sa OSB o sa Lungsod at County ng SF para sa alinman sa mga serbisyong inaalok.
 
Mga Papara�ng na Takdang Petsa Pakitandaan ang mga sumusunod na takdang petsa para sa maliliit na negosyo. 

 10/31 – Bayarin sa Pagbabawas ng Li�er ng Sigarilyo sa SF: 3rd quarter na dapat bayaran ( SF Treasurer )
10/31 – Buwis sa Pagbebenta at Paggamit ng CA: 3rd quarterly return due ( CDTFA )
11/1 – SF Business Tax: Quarterly es�mated business tax payment due ( SF Treasurer )
11/1 – SF Regulatory License Renewal deadline, 2020-2021 & 2021-22 ( SF Treasurer )
11/1 – Deadline ng Pag-renew ng Pagpaparehistro ng Negosyo ng SF, 2021-2022 ( SF Treasurer )

 

MGA WEBINARS

Intro sa Pitch Decks – 10/26 @ 3PM 
 Naghahanap ng mga pondo mula sa pamilya at mga kaibigan, namumuhunan, o nagpapahiram? Sumali sa SF-SBDC para

sa mabilis at maduming pagpapakilala sa mga pitch deck, isang mahalagang tool na gagami�n sa iyong paglalakbay sa
tagumpay, at tuklasin kung paano ihanda ang pinakamahusay na pitch deck para sa iyong mga layunin sa negosyo. Alamin
ang mga dapat at hindi dapat gawin, ang pinakamahalagang slide na dapat mayroon ang bawat pitch deck, at iba pang
mga �p at diskarte. Magrehistro dito.

Pamamahala sa Mga Panganib sa Sahod at Oras: Magbayad Ngayon o Magbayad (Mas Higit Pa) Mamaya – 10/27 @
10AM 

 Sumali sa legal na kasosyo ng California Employers Associa�on, ang Duggan McHugh Law Corpora�on para sa isang
libreng seminar upang talakayin ang mga maiinit na lugar para sa mga maling hakbang sa pagsunod sa sahod at oras, kung
paano tukuyin at tugunan ang iyong mga lugar na may panganib, at upang tuklasin ang halaga ng pagkakamali bilang
isang insen�bo upang subukang ayusin ito. Magrehistro dito.
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Employee Ownership Catalyst Fund – 11/4 @ 9AM 
Hosted by Project Equity at mga partner, ipapakita ng seminar na ito ang mga paraan na makikinabang ang mga may-ari
mula sa paglipat sa pagmamay-ari ng empleyado. Tumulong man ito sa isang may-ari na gustong magre�ro o isang
negosyanteng gustong lumipat sa isang bagong direksyon, ang pagmamay-ari ng empleyado ay makakatulong sa mga
may-ari na makakuha ng patas na presyo para sa kanilang negosyo at mapana�li ang magagandang trabaho sa
komunidad. Ang Employee Ownership Catalyst Fund ay nagbibigay ng working capital at transi�on/transac�on financing
sa mga negosyong may 25-100+ na empleyado. Magrehistro dito.

MGA YAMAN NG PAGPONDO :

Shared Spaces Equity Grant – Mag-apply bago ang 11/30/21: Noong Hulyo, nagpasa ang Board of Supervisors ng batas
para gawing permanenteng programa ang Shared Spaces sa pamamagitan at pagkatapos ng pandemya. Ang Lungsod ay
nag-aalok ng $2,500 na gawad para sa mga operator ng Shared Spaces na nagpaplanong mag-aplay para sa
permanenteng Shared Spaces permit at magsasagawa ng mga proyekto upang masunod ang kanilang Shared Space sa
mga bagong alituntunin. Matuto pa. 

SF Storefront Vandalism Grant: Ang Storefront Vandalism Relief Grant ay nagbibigay ng $1,000 o $2,000 sa SF na maliliit
na negosyo na naapektuhan ng paninira na naganap pagkatapos ng 7/1/21. Maaaring gami�n ang mga pondo para sa
pagpapalit ng mga lock, bagong security gate, pag-aayos ng alarm system, pagdaragdag ng bagong ilaw, pagpapalit ng
mga bintana, pag-ukit sa mga bintana, at higit pa. Matuto pa. Para sa mga tanong, mag-email sa
VandalismRelief@sfgov.org .

SF Small Business Recovery Loan Fund: Ang mga maliliit na negosyo ng SF ay maaaring mag-aplay para sa 0% na interes
na mga pautang na hanggang $100,000 sa www.CALoanFund.org . Ang programa ay pinangangasiwaan sa pamamagitan
ng California Rebuilding Fund sa pakikipagtulungan sa KIVA at lokal na Community Development Financial Ins�tu�ons
(CDFIs).     

Economic Injury Disaster Loan (EIDL): Bilang tugon sa COVID-19, maaaring mag-aplay ang mga maliliit na may-ari ng
negosyo para sa Economic Injury Disaster Loan (EIDL) upang matugunan ang mga obligasyong pinansyal at gastusin sa
pagpapatakbo. Ang halaga ng pautang ay maaaring hanggang $500,000 na may 3.75% na nakapirming rate ng interes sa
isang 30-taong termino. Walang prepayment penalty o mga bayarin. Matuto pa.

Employee Reten�on Tax Credit: Ang ERTC ay nagbibigay ng refundable na credit na hanggang $33k bawat empleyado
bilang insen�bo para pana�lihin ang mga empleyado sa payroll. Maaaring samantalahin ng mga employer ang ERTC laban
sa mga pederal na buwis sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng mga kwalipikadong sahod na ibinayad sa kanilang mga
empleyado mula 3/13/20 hanggang 12/31/21. Kumonsulta sa isang tax accountant para sa mga katanungan. Matuto pa.

GoFundMe Small Business Relief Fund : Nagbibigay ang GoFundMe ng katugmang mga gawad na $500 sa mga maliliit na
negosyo na naapektuhan ng krisis sa COVID-19, magsimula ng fundraiser sa GoFundMe, at makalikom ng $500 mula sa
iba pang mga tagasuporta. Ang bawat tatanggap ng katugmang grant ay dapat na nilayon na gami�n ang mga pondo
upang tumulong sa pangangalaga sa iyong mga empleyado o magbayad ng mga nagaganap na gastusin sa negosyo.
Matuto pa.

Nag- aalok ang Hello Alice ng isang COVID-19 Resource Center na tumutulong sa iyo na mag-navigate sa bagong normal
na may access sa pagpopondo, mga gabay sa e-learning, at mentorship. Maaaring pumili ang mga negosyo ayon sa
industriya o uri ng magkakaibang negosyo, upang �ngnan ang pagpopondo, mga mapagkukunan, at mga iniangkop na
tool

Hinihikayat namin ang mga negosyo na �ngnan ang oewd.org/covid19 para sa mga bago at na-update na mapagkukunan. 
 Upang mana�ling napapanahon sa mga anunsyo at mapagkukunang nauugnay sa COVID-19, mag-sign up para sa aming e-

news sa h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news . Mag-click dito upang basahin ang mga nakaraang e-
newle�er.
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