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Mahal na Mambabasa,
Sa pagpunta namin sa linggo 2 ng Sheltering sa Lugar, sa ibaba ay mga bagong mapagkukunan na maaari kang makahanap
ng kapaki-pakinabang sa oras na ito.
GABAYAN PARA SA PAMAMAGITAN NG IYONG STOREFRONT AT WINDOWS AT GRAFFITI
Ang isang bilang ng mga negosyo ay nagsikap sa Lunsod na magtanong kung sila ay pinapayagan na pumanhik ang
kanilang storefront bintana sa panahon ng Shelter Sa Lugar Period. Habang ito ay karaniwang maglagay ng isang maliit na
negosyo sa panganib para sa pagtanggap ng isang paunawa sa paglabag mula sa isa sa aming mga ahensya ng
pagpapatupad, kinumpirma ng tanggapan ng Supervisor ng Mandelman ng Distrito kasama ang Department of Building
Inspec on at ang Kagawaran ng Pagpaplano na hindi sila maglalabas ng mga sipi na may kaugnayan sa isang boarding ng
negosyo. pataas ang kanilang mga bintana sa storefront habang ang Shelter sa Place .
Kinumpirma din ng Kagawaran ng Gawaing Pampubliko na ang mga pagsipi na may kaugnayan sa graﬃ ay hindi ilalabas
sa loob ng Lugar sa Lugar .
Salamat, Distrito 8!
ARIKA NG RELIEF PROGRAM
Inanunsyo ngayon ni Mayor London N. Breed ang isang Arts Relief Program upang mamuhunan nang direkta sa mga
nagtatrabaho sa mga ar sta at sining at organisasyon ng kultura na naapektuhan ng COVID-19. Ang Arts Relief Program ay
pupondohan ng isang paunang $ 2.5 milyon mula sa Lungsod. Ang $ 1.5 milyon ay pupunta sa mga gawad sa mga
indibidwal na ar sta, pagtuturo ng mga ar sta, at maliit-hanggang mid-budget na laki ng sining at mga organisasyong
pangkultura na pinangangasiwaan ng Center for Cultural Innova on.
Bibigyang-diin ng Pondo ang mga pangangailangan ng mga nagsisilbi sa mga populasyon ng kultura na ang pinaka
masusugatan — i m, katutubong, imigrante, trans, at mga taong may kapansanan. Ang mga indibidwal ay maaaring magaplay ng hanggang sa $ 2,000. Ang mga parangal ng samahan ay saklaw mula sa $ 5,000 hanggang $ 25,000 at mai-scale
batay sa laki ng badyet. Ang pangkalahatang pamigay ng opera ng ay maaaring magamit upang magbayad ng upa at
suweldo, upang mapana li ang mga empleyado, at tulungan mapana li ang mga ar sta at samahan sa San Francisco.
Ang $ 1 milyon ay pupunta patungo sa mga mababang pautang na interes sa maliit-hanggang kalagitnaan ng badyet na
laki ng sining at mga organisasyong pangkultura na pinangangasiwaan ng Arts Loan Fund (ALF) ng Grant ng Northern
California. Ang ALF ay isang umiikot na programa sa pautang, na gumagawa ng mga mababang pautang na interes upang
suportahan ang mga samahan at sining ng kultura.
Mangyaring tandaan ang applica on ay hindi pa magagamit. Mana ling nakatutok para sa karagdagang impormasyon na
dara ng.
APPLY SA TEMPORARILY SUSPEND COMMERCIAL COLLECTION SA RECOLOGY
Sa pagsisikap na pamahalaan ang mataas na dami ng tawag dahil sa mga epekto mula sa COVID-19, mangyaring
kumpletuhin ang form na ito kung nais mong pansamantalang suspindihin ang iyong serbisyo sa koleksyon ng komersyo
hanggang Abril 7, ayon sa direksyon ng direk ba ng San Francisco Shelter sa Lugar. Marami pang impormasyon dito.
Mga WEBINARS
Miyerkules Marso 25:
Ang superbisor na si Ma Haney at ang kanyang mga tauhan ay magho-host ng isang session ng impormasyon ng Maliit
na Negosyo sa pamamagitan ng Zoom bukas, Miyerkules Marso 25 sa 10:00. Zoom Mtg ID: 604-093-418, PW : 715383.
Magpadala ng mga katanungan nang una sa Honey Mahagony , honey.mahagony@sfgov.org , mangyaring isama ang linya
ng paksa: "Maliit na Impormasyon sa Negosyo sa Negosyo", ngnan ang ﬂyer dito .
Huwebes Marso 26:
Ang Associa on ng Tagagawa ng California ay magho-host ng isang libreng webinar sa Emergency Paid Sick Leave at Bayad
na FMLA. Magparehistro dito .
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ONGOING SERVICES AT RESOURCES
Ang California Employers Associa on ay ginanap ang isang webinar na natalakay ang mga Layoﬀs, Furloughs, at marami
pa. I-access ang webinar at iba pang mga mapagkukunan na nauukol sa COVID19 .
Ang SFMTA , BART , at mga ferry ay pawang tumatakbo sa mga nabawasan na iskedyul dahil sa nabawasan na ridership sa
panahon ng pagkakasunud-sunod sa lugar.
Mana ling napapanahon sa pagpapatupad ng paradahan .
Patuloy na bisitahin ang www.oewd.org/covid19 para sa lahat ng mga mapagkukunan, contact, at mga update para sa
maliliit na negosyo
Para sa karagdagang impormasyon, maaari ka ring tumawag sa 311, at para sa opisyal na pag-update, mag-sign up para sa
alerto ng Lungsod ng alerto: text COVID19SF hanggang 888-777 .
Huwag palampasin ang aming mga espesyal na kaganapan at mga anunsyo. Mag-sign up para sa aming e-news sa
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
Sa pagkakaisa,
Opisina ng Maliit na Staﬀ ng Negosyo
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