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Bạn đọc thân mến:
Khi chúng tôi nhập vào giữa tháng, dưới đây là các cập nhật và tài nguyên để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong thời
gian thử thách này. Như mọi khi, chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Nếu bạn có thắc mắc , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
tại sfosb@sfgov.org và nhớ kiểm tra oewd.org/covid19 để biết thông n mới. Nếu bạn đã bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào
trước đây của chúng tôi , hãy truy cập h ps://sfosb.org/ebONSins .
THÔNG BÁO :
Moratorium Evory mở rộng thương mại
Hôm nay, Thị trưởng giống đã ký Sắc lệnh để mở rộng lệnh cấm đuổi thương mại thêm 30 ngày đến tháng 17, năm
thứ

2020. Trở lại vào ngày 17 tháng ba , Thị trưởng Breed công bố một đuổi lệnh cấm thương mại mà ngăn chặn bất kỳ
doanh nghiệp nhỏ và vừa khỏi bị đuổi do mất thu nhập liên quan đến doanh thu bị mất hoặc các tác động kinh tế khác
do đại dịch COVID-19 gây ra. Các lệnh cấm có hiệu lực trong 30 ngày và có thể được Thị trưởng gia hạn thêm 30 ngày
nữa nếu điều kiện khẩn cấp tại thời điểm đó được gia hạn bảo hành.
Phí giao hàng của bên thứ ba
Tuần trước, Thị trưởng Breed, Giám sát viên Ahsha Safaí và Giám sát viên Aaron Peskin đã công bố giới hạn tạm thời
không quá 15% hoa hồng mà các công ty cung cấp thực phẩm bên thứ ba có thể nh phí cho các nhà hàng trong đại dịch
COVID-19. Giới hạn này sẽ có hiệu lực trong phần còn lại của nh huống khẩn cấp tại địa phương hoặc cho đến khi các
doanh nghiệp được phép mở lại dịch vụ ăn tối, tùy theo điều kiện nào đến trước. Để biết thêm thông n, bấm vào đây
.
Salesforce Chăm sóc doanh nghiệp nhỏ tài trợ
Salesforce sẽ được cung cấp chăm sóc Salesforce Nhỏ Tài trợ kinh doanh o f $ 10,000 để cung cấp vốn cho các doanh
nghiệp giúp giữ nổi. Các khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ khi họ làm việc để bổ sung nguyên liệu, trả
lương hoặc điều chỉnh mô hình kinh doanh của họ để vượt qua những thời điểm khó khăn này. Việc áp dụng tài trợ sẽ
được cung cấp cho các doanh nghiệp Mỹ vào giữa tháng tư , và Salesforce sẽ được cung cấp thêm thông n về hỗ trợ
tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ quốc tế trong tương lai gần, với tổng cam kết tài chính của $ 5 triệu. Đăng ký để
nhận thông báo ở đây . Để m hiểu thêm các tài nguyên được cung cấp bởi Salesforce, hãy truy cập vào đây .
Danh sách người cho vay theo hình thức PPP
Chúng tôi hiểu rằng nhiều bạn đang vật lộn để m một ngân hàng cung cấp PPP và được biết rằng một số ngân hàng
tham gia đang áp đặt một số yêu cầu nhất định như chỉ phục vụ khách hàng của ngân hàng hiện tại. Trước ên, các
doanh nghiệp nên kiểm tra với ngân hàng của mình để xem họ có cung cấp dịch vụ PPP hay không. Để hỗ trợ, chúng tôi
đang làm việc để xác định danh sách những người cho vay theo hình thức PPP từ các hiệp hội và đối tác kinh doanh,
chẳng hạn như danh sách người cho vay theo hình thức doanh nghiệp nhỏ của Đa số doanh nghiệp nhỏ trên trang web
tài nguyên của họ, Venturize .
Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ Bắc California (NorCal SBDC) cũng đã chia sẻ danh sách những người
cho vay chấp nhận ứng dụng PPP cho khách hàng không tồn tại.
Cho vay.com
Ngân hàng kinh doanh
Vốn sẵn sàng
Ngân hàng bán kính
Centerstone Cho vay
Ngân hàng T
Để biết thêm thông n hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, có thể liên hệ với SBC của NorCal tại (833) 275-7232 hoặc
qua email tại loan @ nhiệmbdc.com .
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Xin hãy thận trọng với những trò gian lận và gian lận khi đăng ký các khoản vay SBA và các khoản vay cứu trợ khác.
Những kẻ lừa đảo đã bắt đầu nhắm mục êu vào các chủ doanh nghiệp trong những thời điểm khó khăn này. Xem lại
bài đăng trên blog của CAMEO để biết các mẹo.
S upport Tài nguyên & Dịch vụ
Văn phòng doanh nghiệp nhỏ đang chia sẻ các tài nguyên sau đây để cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp nhiều
thông n nhất có thể. Xin lưu ý, tài liệu tham khảo cho các thực thể cụ thể là dành cho mục đích thông n và không cấu
thành xác nhận của Văn phòng doanh nghiệp nhỏ.
1. CHĂM SÓC HÀNH ĐỘNG VÀ KINH DOANH NHỎ
Luật Berkeley, Đại học California
h ps: //www.law.ber siêu.edu / research / business / cares-act-and-small-businesses /
Giáo sư Luật Berkeley và đồng chủ tịch của Trung tâm Luật và Kinh doanh Berkeley, Robert Bartle đã tạo ra bản tóm
tắt và trình bày video này về Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế (CARES) của coronavirus. Tóm tắt tập trung
vào các quy định chính để hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ kể từ ngày 7 tháng 4 năm 2020.
2. HIST TRỢ MẪU EDD
Hiệp hội luật sư Philippines ở Bắc California (FBANC) và Tiến bộ luật pháp châu Á - Caucus
h p:// anc.org/2020/04/14/edd-form-assistance-virtual-clinic/
FBANC và Adv Adv Jus ce-Asian Law Caucus sẽ tổ chức một phòng khám ảo miễn phí trong cả tháng 4 năm 2020, nhằm
giúp đỡ người lao động hỗ trợ thất nghiệp. Họ có hơn 40 luật sư và người biện hộ chuyên nghiệp trên tay mỗi ngày từ
9:00 sáng đến 9:00 tối. để giúp đỡ người lao động điền vào các ứng dụng (thất nghiệp, tàn tật bang , và nghỉ gia đình trả
ền) từ đầu đến cuối. Trợ giúp có sẵn bằng ếng Tagalog, Illocano , Cebuano, Hàn Quốc, Quảng Đông, Quan Thoại , và
Tây Ban Nha.
WEBINARS :
Hội thảo trực tuyến SBC của NorCal
Trung tâm Chì cho Trung tâm Phát triển NorCal doanh nghiệp nhỏ sẽ tổ chức một loạt các Vay Q & A w ebinars bốn lần
mỗi tuần cho đến khi cuối tháng với lịch trình như sau:
Tiếng Anh : Thứ Hai, Thứ Tư, & Thứ Sáu 10:30 sáng - 11:30 sáng (Liên kết thu phóng:
h ps://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602? )
Tiếng Tây Ban Nha: Thur s 10:30 sáng - 11:30 sáng (Liên kết thu phóng:
h ps://zoom.us/webinar/register/WN_TXpfKIIaQEOrLeVMRnPWsw )
LƯU Ý: P đăng ký lại cần thiết cho hội thảo trên web ếng Tây Ban Nha .
Chủ doanh nghiệp có thể tận dụng các hội thảo trên web này và trực ếp hỏi các chuyên gia các câu hỏi bạn có trên tất
cả các chương trình tài chính liên quan đến COVID-19.
Cập nhật chương trình cứu trợ hàng tuần của SF LGBTQIA
SF LGBT Center ha s được lưu trữ một tuần cập nhật chương trình cứu trợ của thông qua zoom cuộc họp để các chủ
doanh nghiệp nhỏ trong LG B cộng đồng TQIA và mọi người khác. Bên cạnh s cung cấp thông n cập nhật về các chương
trình cứu trợ khác nhau, họ cũng mời diễn giả khách mời để cung cấp thông n và trả lời câu hỏi hữu ích để giúp bạn
thông qua giai đoạn khó khăn này. Để m hiểu thêm và đăng ký các cuộc họp này, bấm vào đây .
NGUỒN LỰC TUYỆT VỜI:
Vui lòng ếp tục truy cập trang web của Thành phố dành cho các doanh nghiệp và nhân viên bị ảnh hưởng bởi COVID19, www.oewd.org/covid19 , bao gồm các tài nguyên, liên hệ và cập nhật cho các doanh nghiệp nhỏ .
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Các đơn đặt hàng và khuyến nghị về sức khỏe cộng đồng khác từ DPH có thể được m thấy tại: sfdph.org/ dph
/alerts/coronavirus.asp
Tất cả các tuyên bố của Mayoral liên quan đến COVID-19 có thể được m thấy tại:
sfmayor.org/mayoral-declara ons-regending-covid-19
Để biết thêm thông n, bạn cũng có thể gọi số 311 và để cập nhật chính thức, hãy đăng ký dịch vụ cảnh báo của Thành
phố: nhắn n COVID19SF gửi 888-777 .
Để cập nhật thông n và tài nguyên liên quan đến COVIC-19, hãy đăng ký nhận 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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