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Mahal na Mambabasa:
 
Mangyaring �ngnan ang mga papara�ng na mga resourceful webinars magagamit para s mall business es .
 
Ang Virtual Town Hall na naka-host sa California Insurance Commissioner Ricardo Lara - Biyernes, 4/17/20 sa 10:00
Ang Komisyoner na si Lara ay sasamahan ng US Small Business Administra�on, Office of Business and Economic
Development (Go-Biz) ng Gobernador, at Talakayin ang Maliit na Negosyo na sakop at tatalakayin ang mga pagpipilian
sa saklaw para sa mga maliliit na negosyo ngayon pa� na rin ang isang paraan pasulong habang lumabas tayo mula sa
pandemya na ito .  Ang RSVP sa crb@insurance.ca.gov upang makatanggap ng numero ng tawag sa pamamagitan ng
email nang maaga ang kaganapan.   
 
Mga mapagkukunan ng Treasury Fiona Ma Shares R para sa S mall B usiness O wners - Biyernes, 4/17/20 sa 1:00
Sumali Estado Treasurer Fiona Ma at Maliit na Negosyo Majority para sa isang interac�ve webinar kung saan sila 'll
pag-usapan mga update para sa mga maliliit na negosyo naapektuhan ng COVID-19 at magbigay ng isang
pangkalahatang-ideya ng estado at pederal na mga pagpipilian ng pagpopondo na magagamit sa mga negosyante.
Mag-click dito upang magparehistro para sa libreng webinar.     
 
Distrito 4 - Superbisor ng Gordon Mar's Town Hall: Suporta at Pakikiisa para sa Mga Maliit na Negosyo - Sabado 4/18 /
20 , 10 AM - 11 AM Ang pagtugon sa mga hindi naganap na pang-ekonomiyang bunga ng krisis sa kalusugan ng publiko
na ito ay isa sa mga pinakamahalagang hamon na kinakaharap na�n ngayon. Sumali sa amin para sa bayang ito ng
bayan upang malaman ang tungkol sa mga programa ng lunas sa lunsod para sa maliliit na negosyo at kung ano ang
magagawa namin bilang isang komunidad upang makabuo ng pagiging matatag at pagkakaisa upang mataya ang krisis
na ito. Sasamahan kami ni Jorge Rivas, Deputy Director ng Neighborhood Economic Development sa Office of
Economic and Workforce Development (OEWD) at Regina Dick-Endrizzi, Execu�ve Director ng Opisina ng Maliit na
Negosyo. Kung mayroon kang anumang mga maliit na katanungan sa suporta sa negosyo o ideya para sa Supervisor
Mar, mangyaring isumite ang mga ito dito . Unahin namin ang madalas na itataas na mga katanungan. Sumali sa
pamamagitan ng link ng Zoom Sumali sa pamamagitan ng telepono: Tumawag (669) 900 6833 Pagpupulong ng ID: 929
3470 1339 Password: 94122 Isang tap mobile: + 16699006833,, 92934701339 # ,, #, 94122 # 

 

 

 

 
NorCal SBDC Webinars
Kahit na ito ay ibinahagi da�, sa panahon ng kri�kal at kawalan ng ka�yakan na ito, mahalaga na mana�ling konektado
at napapanahon. Huwag makaligtaan ang mga pagkakataon para sa mga may-ari ng negosyo upang direktang hilingin
sa mga eksperto ang mga tanong mo ay may sa lahat ng mga programa financing na may kaugnayan sa COVID-19.
 
Ang Lead Center para sa NorCal Small Business Development Center ay magho-host ng isang serye ng Loan Q&A w
ebinars apat na beses bawat linggo hanggang sa katapusan ng Mayo kasama ang mga sumusunod na iskedyul:
 
English : Mon, Wed, & Biyernes 10:30 a.m. - 11:30 a.m. (Mag-zoom link: h�ps://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602? )   
 
Spanish: Thur s 10:30 a.m. - 11:30 a.m. (Zoom link: h�ps://zoom.us/webinar/register/WN_TXpfKIIaQEOrLeVMRnPWsw
)   
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TANDAAN: P muling pagpaparehistro kinakailangan para sa Spanish webinar .
 
Para sa karagdagang impormasyon o kung mayroon kang anumang mga katanungan, ang NorCal SBDC ay maaaring
maabot sa (833) 275-7232 o sa pamamagitan ng email sa loans@asksbdc.com .   
 
Suporta sa Impormasyon sa Negosyo 
Kung ikaw ay isang negosyong naapektuhan ng COVID19 at isinasaalang-alang ang mga paghinto sa trabaho, pag-
layout, o mga furlough, ang Office of Economic and Workforce Development (OEWD) ay nag-aalok ng mga virtual na
sesyon ng impormasyon sa Martes at Huwebes para sa iyo at sa iyong mga empleyado. Kasama ang Employment
Development Department (EDD) at iba pang mga kasosyo, maglalalahad sila ng impormasyon tungkol sa mga
benepisyo sa kawalan ng trabaho, mga mapagkukunang pangkalusugan, at mga serbisyo sa karera upang matulungan
ka at ang iyong mga empleyado sa oras na kri�kal na ito. Mag-click dito upang mag-sign up . 

Upang mapana�li ang napapanahon sa mga anunsyo at mapagkukunan ng COVIC-19, mag- sign up para sa aming e-
balita sa h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
Sa pagkakaisa,
 
Opisina ng Maliit na Staff ng Negosyo
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