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Paninindigan Laban sa An -Asian na rasismo at Pahayag ng Karahasan
Ang San Francisco Maliit na Negosyo Commission at ang Oﬃce of Small Business ipagbawal gami n ang paggulong sa
nakakagambala atake nangyayari sa a ng Asian American na komunidad sa San Francisco, Bay Area at sa kabuuan ng
aming bansa. Nakatayo kaming nagkakaisa laban sa laban sa Asyano na rasismo, galit sa mga krimen, at karahasan.
Asian American maliliit na negosyo ay ilan sa mga unang na naapektuhan ng pandemic, bilang isang resulta ng COVIDkaugnay na kapootang panlahi. Ang Stop AAPI Hate , isang pambansang koalisyon na naglalayong tugunan ang
diskriminasyong kontra-Asyano sa gitna ng pandemya, ay naglabas ng isang ulat noong nakaraang linggo na binanggit
ang California bilang nangungunang estado na may pinakamaraming insidente na naiinis na naiulat. Ang mga negosyo
ang pangunahing lugar ng diskriminasyon na sinusundan ng mga pampublikong lansangan.
Sa aming mga miyembro ng pamayanan sa Asya Amerikano - mga may-ari ng negosyo, manggagawa, kasamahan,
kaibigan at pamilya - naninindigan kami. Sa kabila ng pakikibaka dahil sa pandemya, maraming maliliit na negosyo ang
nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanilang pamilya, mga storefront at empleyado. Ang antas ng kamangmangan,
poot, at xenophobia na naranasan ng mga pamayanan ng AAPI ay hindi katanggap-tanggap at malayo sa anumang mga
layunin ng katarungan at hus sya.
Hinihikayat namin kayo na patuloy na suportahan ang aming maliit, lokal na negosyong Asian American at Paciﬁc
Islander. Nag-aambag sila sa pagkakaiba-iba, sigla, at kadakilaan ng aming mga maliit na pamayanan sa negosyo
habang pinalalakas ang aming pangkalahatang kapaligiran sa ekonomiya at paggaling.
Bilang isang Komisyon, pinangako namin ang a ng sarili na suportahan at pagbu hin ang isang kapaligiran kung saan
ang mga maliliit na negosyo ay maaaring magtagumpay at umunlad sa a ng Lungsod habang ang Tanggapan ng Maliit
na Negosyo ay nagbibigay ng pantay na serbisyo sa mga negosyante at maliit na may-ari ng negosyo sa lahat ng aming
mga pamayanan. Nakikiisa kami sa mga Asyano na Amerikano pa na rin ang lahat ng mga pamayanan ng kulay at
aming mga kakampi. Kami ay patuloy ang aming trabaho sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga maliliit na negosyo
na batas at patakaran na usapin sa tulong San Francisco at ang aming maliit na negosyo komunidad ilipat papunta sa
mas higit na mga pangkat na panlahi katarungan.
Narito ang isang listahan ng mga lokal na mapagkukunan (na ibinigay ng ABC 7) upang matulungan kang mag-navigate
sa mga hamon na oras sa aming mga komunidad.
Gaya ng lagi, kami 'narito upang tumulong. Para sa mga katanungan o alalahanin, makipag-ugnay sa amin sa
pamamagitan ng telepono sa (415) 554-6134 o email sa sfosb@sfgov.org .
Sa pagkakaisa,
Maliit na Komisyon ng Negosyo at Tanggapan ng Maliit na Negosyo
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