
4/29/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 1/2

Mahal na Mambabasa

Ang Maliit na Komisyon sa Negosyo (SBC) ay nagsasagawa ng isang espesyal na pagpupulong ngayong Huwebes, Abril
30, 2020, alas-11 ng umaga.  Ang pulong na ito ay magsisimulang �ngnan at mangalap ng impormasyon tungkol sa kung
ano ang kinakailangan upang makatulong na mailatag ang saligan para sa pagbawi ng ekonomiya para sa maliliit na
negosyo kapwa para sa panandaliang at pangmatagalan.  

Ang Mga Maliit na Komisyoner ng Negosyo ay may-ari ng negosyo . Ang y din ay nakakaranas at nakikibahagi sa sakit
na naidulot ng pandemyang ito sa mga maliliit na negosyo. Bilang isang katawan ng gobyerno mayroon silang
tungkulin at responsibilidad na magbigay din ng gabay at rekomendasyon sa Alkalde, Lupon ng mga Superbisor at
Taskforce ng Pang-ekonomiya ng Lunsod sa kung ano ang kinakailangan para sa pagbawi. 

Ang Maliit na Komisyon sa Negosyo ay humihingi mula sa mga komunidad ng negosyong maikli at pangmatagalang
mga rekomendasyon para sa lahat ng antas ng gobyerno-Lokal, Estado at Pederal at mga halaga ng "labas ng mga ideya
ng kahon". Hinihikayat namin ang mga miyembro ng publiko na mga may-ari ng negosyo na ipakita ang kanilang mga
ideya sa pamamagitan ng puna ng publiko alinman sa pulong o sa pamamagitan ng nakasulat na puna ng publiko sa
sbc@sfgov.org . Ang pulong ay matatagpuan dito: agenda :  Ang pagpupulong sa SBC ay maaaring ma�ngnan sa
pamamagitan ng SFGovTV2 channel 78 o live streaming .  Ang mga tagubilin para sa puna ng publiko ay nabanggit sa
ibaba. 

Narito ang isang listahan ng mga katanungan na sinisimulang isaalang-alang ng Komisyon:

Anong impormasyon ang maibibigay na�n sa mga negosyo tungkol sa mga pamantayan na kinakailangan para
mabawi sila upang masusunod nila ang pag-unlad ng Lungsod at maayos na plano para sa pagbubukas muli?
Mga rekomendasyon sa kung ano ang data na dapat subaybayan at subaybayan ng Lunsod sa susunod na 18-24
buwan.
Ano ang ilan sa mga aralin na natutunan mula sa krisis sa ekonomiya ng 2008 na maaaring magbigay-alam sa
COVID-19 na pagsisikap ng pagbawi sa ekonomiya? 
Kilalanin ang mga potensyal na puntos ng sakit para sa mga maliliit na negosyo na kailangang malaman ng
Lungsod sa sandaling maiangat ang panana�li at maaaring mabuo ang kita.
Ano ang mga rekomendasyon at pagbabago na maaari na�ng gawin sa kasalukuyang mga regulasyon sa pag-
zone upang mapasigla ang pagbawi o mapagaan ang mga relokasyon sa negosyo?
Ang mahahalagang at hindi mahahalagang negosyo ay ak�bong tumi�ngin sa "pivo�ng" upang makatulong na
mana�ling nakalutang. Paano maiimpluwensyahan ng konseptong ito ng "pivo�ng" ang isang bagong paraan
ng negosyo, o mga bagong konsepto ng negosyo? 
Ano ang kailangan na�ng ilagay upang maging madali at magagawa sa pansamantalang "pivot" hanggang sa
bumalik sa "normal" ang buhay ng negosyo?
Anong mga insen�bo ang maaaring malikha upang makatulong na magsimula at magbukas ng isang negosyo? 
Anong tulong na teknikal ang kinakailangan para sa umiiral na mga micro negosyo, numero ng Pagkilala sa
Indibidwal na Pagbabayad ng Buwis (ITN) at mga maliliit na negosyo?
Anong mga populasyon ng negosyo ang kailangan ng lungsod na ma�yak na HINDI naiwan sa mga pagsisikap sa
pagbawi?
Ano ang pinakamahusay na diskarte sa komunikasyon na dapat mailagay ng Lungsod upang pinakamahusay na
maabot ang mga maliliit na negosyo?
Paano kung ang anumang buwis sa negosyo at employer ay nangangailangan ng muling pagsusuri? 
Mayroon bang iba pang mga gastos na nauugnay sa mga pagpapatakbo ng negosyo na maaaring maging bawas
sa buwis / credit (tulad ng PPE, o iba pang mga nauugnay na gastos na nauugnay sa COVID ) ?
Ano pa ang dapat isaalang-alang ng Lungsod na hahantong sa isang matagumpay na paggaling? 
 

PUBLIC COMMENT CALL-IN: (888) 363-4735 / Access Code: 413030 Public Comment ay 2 minuto bawat speaker
Nagbibigay ng Publikong Komento Tiyaking nasa isang tahimik na lokasyon. Magsalita nang malinaw. Patayin ang

anumang mga TV o mga radio sa paligid mo. 
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1. Kapag sinenyasan, i-dial ang "1 - 0" upang maidagdag sa linya ng speaker. Ang auto-prompt ay magpapahiwa�g na

ang mga tumatawag ay pumapasok sa oras na "Tanong at Sagot", ngunit ito ang panahon na "Public Comment".
 

2. Naririnig ng mga tumatawag ang katahimikan kapag naghihintay para sa iyong oras na magsalita.
 

3. Kung sasabihan, ang mga tumatawag ay magkakaroon ng pamantayang tatlong minuto upang magbigay ng puna
maliban kung nabanggit sa pinuno ng pagpupulong.

 
 
 
Sa pagkakaisa,
 
Opisina ng Maliit na Staff ng Negosyo
 


