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Bạn đọc thân mến,
 
 
Chúng tôi muốn chia sẻ thông �n về một hội thảo trực tuyến MIỄN PHÍ sắp tới về các khoản vay thảm họa , lãi suất thấp,
lãi suất thấp cho các doanh nghiệp nhỏ ở California.   
 
KHI: Thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020 lúc 11:00 SASTED BY: Doanh nghiệp nhỏ Đăng ký tại:
h�ps://app.livestorm.co/small-business-majority/no-interest-and-low-interest-and- thảm họa cho vay đối với california-
chủ doanh nghiệp nhỏ 
 
  
Khi các phát triển �ếp tục mở ra để đáp ứng với sự lây lan của COVID-19, nhiều doanh nghiệp nhỏ có câu hỏi về các lựa
chọn tài trợ để giúp củng cố doanh nghiệp của họ trong thời gian khó khăn này.
 
Vui lòng tham gia Đa số doanh nghiệp nhỏ, Kiva, Hiệp hội thương nhân quận SF, Thung lũng Silicon SBDC, FDC thủ đô
California, Quỹ cơ hội, SCORE Silicon Valley, Liên minh phát triển cộng đồng, Liên doanh cộng đồng Thái Bình Dương,
Trung tâm kinh doanh phụ nữ tại JEDI, Công trình thư viện công cộng San Jose, Trung tâm tài chính SBDC, Phòng
thương mại Mỹ gốc Phi của Oakland và Văn phòng quận SBA Sacramento để trình bày miễn phí và tương tác về bối cảnh
tài trợ doanh nghiệp nhỏ hiện tại và các lựa chọn tài trợ để giúp các doanh nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ ở
California.                
 
Chủ đề của cuộc thảo luận bao gồm:   

Cập nhật về hỗ trợ của �ểu bang và liên bang dành cho các doanh nghiệp nhỏ, bao gồm San Francisco và San Jose
Cập nhật Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ, bao gồm Cho vay Hỗ trợ Thảm họa SBA cho các doanh nghiệp
bị ảnh hưởng bởi COVID-19
Tổng quan về các lựa chọn cho vay thay thế bao gồm microlone, chương trình bảo đảm �ền vay của SBA, CDFI,
người cho vay trực tuyến có uy �n và gây quỹ cộng đồng
Chương trình cho vay APR 0% của Kiva
Danh sách kiểm tra quyền của người vay và doanh nghiệp nhỏ
Hỏi và đáp

Để biết thêm thông �n và đăng ký hội thảo trực tuyến MIỄN PHÍ này, bấm vào đây .    
 
Để cập nhật thông �n và tài nguyên liên quan đến COVID-19, hãy bỏ qua �n tức điện tử của chúng tôi tại
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news . 
 
 
Đoàn kết,
 
Văn phòng nhân viên doanh nghiệp nhỏ
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