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Mahal na Mambabasa,
Nais naming ibahagi ang impormasyon tungkol sa isang papara ng na LIBRENG webinar sa 0% -interest, mababang
interes, mga pautang sa kalamidad para sa mga maliliit na negosyo sa California.
BAKIT: Lunes, Marso 30, 2020 at 11:00 AM GINAWA NG: Maliit na Negosyo ng Karamihan sa Negosyo REGISTER AT:
h ps://app.livestorm.co/small-business-majority/no-interest-and-low-interest-and- kalamidad-pautang-para-californiamaliit-may-negosyo-may-ari
Habang patuloy ang paglaki ng mga kaunlaran bilang tugon sa pagkalat ng COVID-19, maraming mga maliliit na negosyo
ang may mga katanungan tungkol sa mga pagpipilian sa pagpopondo upang matulungan ang pagpapalakas ng kanilang
mga negosyo sa oras na ito.
Mangyaring sumali sa Maliit na Karamihan sa Negosyo, Kiva, SF Council District Merchants Associa on, Silicon Valley
SBDC, California Capital FDC, Opportunity Fund, SCORE Silicon Valley, Alliance for Community Development, Paciﬁc
Community Ventures, Women’s Business Center sa JEDI, San Jose Public Library Works, Ang SBDC Finance Center, ang
Oakland African American Chamber of Commerce at ang SBA Sacramento District Oﬃce para sa isang libre at interac ve
na pagtatanghal sa kasalukuyang maliliit na pinopondo ng negosyo at mga pagpipilian sa pagpopondo upang matulungan
ang mga negosyante at maliliit na may-ari ng negosyo sa California.
Ang mga paksa ng talakayan ay kinabibilangan ng:
Ang pag-update sa tulong ng estado at pederal na magagamit sa mga maliliit na negosyo, kabilang ang San
Francisco at San Jose
Mga pag-update ng Maliit na Negosyo sa Center, kasama ang SBA Disaster Assistance Loan para sa mga
negosyong naapektuhan ng COVID-19
Ang isang pangkalahatang-ideya ng mga alterna bong pagpipilian sa pagpapahiram kabilang ang mga microloans,
programa ng garan ya ng pautang sa SBA, CDFIs, kagalang-galang online na nagpapahiram at crowdfunding
0% APR loan program ni Kiva
Bangko ng Karapatan ng Borrower at Listahan ng Listahan ng Karamihan sa Lender Checklist
Q&A
Para sa karagdagang impormasyon at upang magparehistro para sa LIBRENG webinar, mag- click dito .
Upang mapana li ang napapanahon sa mga kaugnay na anunsyo at mapagkukunan ng COVID-19, alalahanin 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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