6/3/2020

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

Hunyo 3 , 2020
Mahal na Mambabasa,
Inisyu ni Mayor London N. Breed ang sumusunod na pahayag ngayon sa pag-angat ng curfew sa San Francisco na
epek bo noong Huwebes, Hunyo ika-4, ng 5:00 ng umaga:
"Simula bukas ng umaga ng 5:00 ng umaga ay itataas namin ang curfew sa San Francisco.
Ang mga protesta na nakita na n sa lungsod na ito at sa buong bansa ay para sa isang mahalagang dahilan at ang a ng
lungsod ay magpapatuloy na mapadali ang anuman at lahat ng mapayapang demonstrasyon. Kasunod ng mga
kaganapan sa Sabado ng gabi, mahalaga para sa kaligtasan ng aming mga residente upang ma yak na maiiwasan na n
ang karahasan at paninira na nangyari, ngunit alam na n na ang labis na karamihan ng mga tao na nagpoprotesta ay
ginagawa ito nang mapayapa at wala tayo na ipagpapatuloy.
Tulad ng sinabi ko sa rally sa City Hall noong Lunes, ako ay Mayor ng Lungsod at County ng San Francisco, ngunit ako ay
isang i m na babae muna. Alam ko kung ano ang kagaya ng karanasan sa kawalang katarungan, at bilang isang taong
lumaki dito ay nalalaman kong nasa San Francisco ay mayroon tayong sariling pamana ng rasismo upang mabilang at
matuwid. Napatunayan kong magpatuloy sa paggawa ng gawaing ito, alam kong si Chief Sco at ang mga miyembro
ng San Francisco Police Department ay nangangako na magpatuloy sa paggawa ng gawaing ito, at inaasahan kong
makita na sa dara ng na mga linggo, buwan, at taon, na ang mga tao ng Ang San Francisco ay patuloy na nagtataguyod
para sa totoong pagbabago sa a ng bansa. Makakasama kami doon. "

Upang mapana li ang napapanahon sa mga anunsyo at mapagkukunan ng COVIC-19, mag-sign up para sa aming ebalita sa h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
Sa pagkakaisa,
Opisina ng Maliit na Staﬀ ng Negosyo
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