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Thường trực Chống lại Tuyên bố Bạo lực và Phân biệt chủng tộc chống Người Châu
Á
Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ San Francisco và Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ lên án sự gia tăng các cuộc tấn công đáng lo
ngại đang xảy ra trong các cộng đồng người Mỹ gốc Á ở San Francisco, Vùng Vịnh và trên khắp đất nước của chúng ta.
Chúng tôi đoàn kết chống lại sự phân biệt chủng tộc chống người châu Á, căm thù tội ác và bạo lực.
Các doanh nghiệp nhỏ của người Mỹ gốc Á là một trong số những doanh nghiệp đầu ên bị ảnh hưởng bởi đại dịch, do
hậu quả của sự phân biệt chủng tộc liên quan đến COVID. Stop AAPI Hate , một liên minh quốc gia nhằm giải quyết vấn
đề phân biệt đối xử chống người châu Á trong bối cảnh đại dịch, đã công bố một báo cáo vào tuần trước với lý do
California là bang hàng đầu có nhiều vụ thù hận nhất được báo cáo. Các doanh nghiệp là nơi phân biệt đối xử chính,
sau đó là các đường phố công cộng.
Đối với các thành viên cộng đồng người Mỹ gốc Á của chúng tôi - chủ doanh nghiệp, công nhân, đồng nghiệp, bạn bè và
gia đình - chúng tôi luôn sát cánh bên bạn. Dù đã chật vật vì đại dịch, nhiều ểu thương vẫn lo lắng cho sự an toàn của
gia đình, mặt ền cửa hàng và nhân viên của họ. Mức độ thiếu hiểu biết, thù hận và bài ngoại mà các cộng đồng AAPI
phải trải qua là không thể chấp nhận được và khác xa với bất kỳ mục êu bình đẳng và công lý nào.
Chúng tôi khuyến khích bạn ếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, địa phương của người Mỹ gốc Á và Cư dân trên đảo
Thái Bình Dương của chúng tôi . Chúng đóng góp vào sự đa dạng, sinh động và vĩ đại của các cộng đồng doanh nghiệp
nhỏ của chúng ta đồng thời củng cố và phục hồi môi trường kinh tế tổng thể của chúng ta.
Với tư cách là một Ủy ban, chúng tôi cam kết hỗ trợ và nâng cao một môi trường nơi các doanh nghiệp nhỏ có thể
thành công và phát triển trong Thành phố của chúng tôi trong khi Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ cung cấp các dịch vụ
công bằng cho các doanh nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ trong tất cả các cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi đoàn kết
với người Mỹ gốc Á cũng như tất cả các cộng đồng da màu và các đồng minh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ếp tục công
việc của mình thông qua việc vận động các vấn đề chính sách và luật pháp doanh nghiệp nhỏ để giúp San Francisco và
các cộng đồng doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi hướng tới sự bình đẳng chủng tộc lớn hơn .
Dưới đây là danh sách các nguồn lực địa phương (do ABC 7 cung cấp) để giúp bạn vượt qua những thời điểm thử thách
này trong cộng đồng của chúng tôi.
Như mọi khi, chúng tôi 'ở đây để giúp đỡ. Nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại
(415) 554-6134 hoặc email sfosb@sfgov.org .
Đoàn kết,
Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ & Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ
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