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Bạn đọc thân mến:
Vui lòng xem các hội thảo trên web sắp tới có sẵn cho s mall business es .
Tòa thị chính ảo được tổ chức bởi Ủy viên bảo hiểm California, ông Ricardo Lara - Thứ Sáu, 17/8/20 lúc 10 giờ sáng
Ủy viên Lara sẽ được tham gia bởi Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ, Văn phòng kinh doanh và phát triển kinh
tế của Thống đốc (GO-Biz) và Đa số doanh nghiệp nhỏ và sẽ thảo luận về các lựa chọn bảo hiểm cho các doanh nghiệp
nhỏ ngày nay cũng như một cách ến lên từ đại dịch này . RSVP tại crb@insurance.ca.gov để nhận số điện thoại gọi
qua email trước sự kiện.
Thủ quỹ Fiona Ma chia sẻ nguồn R cho S mall B usiness O wners - Thứ Sáu, 17/8/20 tại 1PM
Tham gia Thủ quỹ Nhà nước Fiona Ma và Đa số doanh nghiệp nhỏ cho một hội thảo trên web tương tác nơi họ sẽ thảo
luận về các bản cập nhật cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và cung cấp tổng quan về các tùy chọn
tài trợ của ểu bang và liên bang dành cho các doanh nhân. Nhấn vào đây để đăng ký hội thảo trực tuyến miễn phí
này.
Quận 4 - Giám sát Gordon Mar Town Hall: Hỗ trợ và đoàn kết cho các doanh nghiệp nhỏ - Thứ Bảy 4/18 / 20 , 10 AM - 11
AM Phát biểu tại hậu quả kinh tế chưa từng thấy của cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng này là một trong những
thách thức quan trọng nhất mà chúng tôi phải đối mặt ngày hôm nay. Tham gia với chúng tôi tại tòa thị chính này để
m hiểu về các chương trình cứu trợ của Thành phố dành cho các doanh nghiệp nhỏ và những gì chúng ta có thể làm
với tư cách là một cộng đồng để xây dựng khả năng phục hồi và đoàn kết để vượt qua cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi
sẽ có sự tham gia của Jorge Rivas, Phó Giám đốc Phát triển Kinh tế Vùng lân cận tại Văn phòng Phát triển Kinh tế và Lực
lượng lao động (OEWD) và Regina Dick-Endrizzi, Giám đốc Điều hành Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ. Nếu bạn có bất kỳ
câu hỏi hoặc ý tưởng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ nào cho Người giám sát Mar, vui lòng gửi chúng tại đây . Chúng tôi sẽ
ưu ên các câu hỏi thường gặp. Tham gia qua liên kết Thu phóng Tham gia qua điện thoại: Gọi (669) 900 6833 ID cuộc
họp: 929 3470 1339 Mật khẩu: 94122 Một lần nhấn di động: + 16699006833 ,, 92934701339 # ,, #, 94122 #

Hội thảo trực tuyến SBC của NorCal
Mặc dù điều này đã được chia sẻ trước đây, trong thời gian quan trọng và không chắc chắn này , điều quan trọng là duy
trì kết nối và cập nhật. Đừng bỏ lỡ những cơ hội này để các chủ doanh nghiệp trực ếp hỏi các chuyên gia về các câu
hỏi bạn có trên tất cả các chương trình tài chính liên quan đến COVID-19.
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 .
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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 .
Hỗ trợ tác động kinh doanh
Nếu bạn là một doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID19 và đang xem xét các điểm dừng công việc, sa thải hoặc
furloughs, Văn phòng Phát triển Lực lượng Kinh tế và Lao động (OEWD) sẽ cung cấp các phiên thông n ảo vào Thứ Ba
và Thứ Năm cho bạn và nhân viên của bạn. Cùng với Phòng Phát triển Việc làm (EDD) và các đối tác khác, họ sẽ trình
bày thông n về trợ cấp thất nghiệp, tài nguyên chăm sóc sức khỏe và dịch vụ nghề nghiệp để hỗ trợ bạn và nhân viên
của bạn trong thời gian quan trọng này. Nhấn vào đây để đăng ký .
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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