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Mahal na Mambabasa:
Mangyaring ngnan sa ibaba para sa mga anunsyo at mapagkukunan ngayon . Kung napalampas mo ang alinman sa
aming mga nakaraang mga anunsyo, bisitahin ang h ps://sfosb.org/ebulle ns .
MGA PAGSUSULIT:
Pagpapatawad ng Pagbabago ng Negosyo sa Pagpaparehistro sa Negosyo at Mga Bayad sa Lisensya
Si Mayor London N. Breed at ang Treasurer na si José Cisneros ngayon ay inihayag ng mga bagong hakbang upang
suportahan ang mga negosyo sa San Francisco sa panahon ng pandigma ng COVID-19 .
Deferral ng Bayad sa Rehistro sa Negosyo:
Ang Lungsod ay palalawakin ang deadline ng Bayad sa Pagpaparehistro ng Negosyo sa 2020 sa pamamagitan ng apat na
buwan hanggang Setyembre 30, 2020. Sa pagtatapos ng Abril, ang mga tagubilin sa Pagpaparehistro sa Negosyo sa
Pagpaparehistro ay ipapadala sa mga negosyo upang maibago ang kanilang pagrehistro upang mapana li ang kanilang
kakayahang gumawa ng negosyo sa San Francisco para sa papara ng piskal na taon. Ngayong taon, ang bayad sa pagrenew sa pagpaparehistro ay dahil ngayon sa Setyembre 30, 2020 sa halip na sa Mayo 31, 2020 . Makikipagtulungan si
Mayor Breed kay Treasurer Cisneros upang ipaalam sa mga negosyo na maaaring ipagpaliban ang Business
Registra on Fee .
Deferral ng Mga Bayad sa Lisensya sa Negosyo:
Noong Marso, inihayag ni Mayor Breed ang isang paunang pag-antala ng tatlong buwan para sa koleksyon ng bayad s.
Magbibigay ang Lungsod ng lunas sa buwis para sa mga negosyo sa pamamagitan ng karagdagang pag-antala ng
koleksyon ng Lungsod ng pinag-isang bayad na lisensya hanggang sa Setyembre 30, 2020. Kasama sa pinag-isang bayad
na lisensya, ngunit hindi limitado sa, mga singil sa mga restawran at mga negosyo sa pagkain, bar, mga ndahan ng
kaginhawaan, marami ang mga maliliit na nag ngi, hotel, at mga operator ng paglilibot, mula sa mga kagawaran
tulad ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko, Komisyon ng Libangan, Kagawaran ng Sunog, at Kagawaran ng Pulisya.
Pangangalaga sa Salesforce para sa Maliit na Grant sa Negosyo
Nag-aalok ang Salesforce ng isang $ 10,000 na bigyan sa mga karapat-dapat na maliliit na negosyo upang matulungan
sila sa pagsiklab ng COVID-19. Ang mga negosyong matatagpuan sa California ay maaaring magsimulang mag-aplay
para sa gawad simula Abril 27, 2020 sa 8am PT hanggang Mayo 4, 2020 at 11:59 pm PT. Markahan ang iyong mga
kalendaryo! Upang malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa bigyan, ngnan ang mga kinakailangan sa
pagiging karapat-dapat, at mag-aplay, bisitahin ang h ps://grants.ureeka.biz/salesforce . Para sa iba pang mga alok at
mapagkukunan ng Salesforce Care, mag- click dito .
Slow Streets Program
Si Mayor London N. Breed at Director ng San Francisco Municipal Transporta on Agency (SFMTA) na si Jeﬀrey Tumlin
ngayon ay inihayag ng Slow Streets, isang bagong programa upang limitahan ang trapiko sa mga piling kalye . Inilaan
na magbigay ng isang network ng mga kalye na pinahahalagahan ang paglalakad at pagbibisikleta para sa mga
mahahalagang biyahe habang pinapayagan pa rin ang lokal na trapiko ng sasakyan , ang layunin ng programa ay upang
mabawasan at mabagal ang trapiko ng sasakyan, na sumusuporta sa paglipad ng panlipunan ng isang kaligtasan ng
pedestrian . Mangyaring bisitahin ang sfmta.com/COVID19 para sa isang mapa ng kandidato ng Slow Streets, naupdate na serbisyo ng Muni, at ang pinakabagong mga pag-update sa ahensya .
Mga WEBINARS:
- Cooped Up with Carmen - Huwebes, Abril 23, 2020 at 12pm
Ang seryeng web ni Assessor Carmen Chu na Cooped Up kasama ang Carmen ngayong Huwebes, Abril 23 ng tanghali
ay tutugunan ang mga katanungan na may kaugnayan sa Komersyal na mga Nangungupahan at COVID-19 kasama
ang dalubhasang panauhin na si Tobias Damm-Luhr, Esq. kasama ang Komite ng Abogado para sa Karapatang Sibil.
Upang magbigay ng pag-access para sa isang mas malaking bilang ng mga manonood, ang session na ito ay mai-host sa
Zoom. Maaari kang magparehistro gamit ang link na ito:
h ps://zoom.us/webinar/register/WN_jKEDwaTISiuUljp3X7iMBA
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Mangyaring ipadala ang iyong mga katanungan para dito at sa hinaharap na mga segment ng serye sa pamamagitan ng
pagbisita: h ps://forms.gle/fpdFitcjMtDrSkmA6
- NorCal SBDC Webinars
Ang Lead Center para sa NorCal Small Business Development Center ay magho-host ng isang serye ng Loan Q&A
webinars 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? )
Espanyol: Huwebes 10:30 a.m - 11:30 a.m. (Mag-zoom link:
h ps://zoom.us/webinar/register/WN_TXpfKIIaQEOrLeVMRnPWsw )
TANDAAN: Kinakailangan ang paunang pagpaparehistro para sa Spanish webinar.
Ang mga may-ari ng negosyo ay maaaring samantalahin ang mga webinar na ito at direktang magtanong sa mga
eksperto sa iyong mga katanungan sa lahat ng mga programa sa pagpopondo na may kaugnayan sa COVID-19.
- Suporta sa Impormasyon sa Negosyo
Kung ikaw ay isang negosyong naapektuhan ng COVID19 at isinasaalang-alang ang mga paghinto sa trabaho, paglayout, 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 .
SA PAGSASANAY NA MGA RESOURCES:
Mangyaring patuloy na bisitahin ang website ng Lungsod para sa mga negosyo at empleyado na naapektuhan ng
COVID-19, www.oewd.org/covid19 , kasama ang mga mapagkukunan, mga contact, at mga update para sa mga maliliit
na negosyo .
Ang Coronavirus (COVID-19) Mga Order sa Kalusugan at mga rekomendasyon mula sa DPH ay matatagpuan sa:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
Ang lahat ng mga pagdeklara ng Mayoral tungkol sa COVID-19 ay matatagpuan sa:
sfmayor.org/mayoral-declara ons-regarding-covid-19
Para sa karagdagang impormasyon, maaari ka ring tumawag sa 311, at para sa opisyal na pag-update, mag-sign up para
sa alerto ng Lungsod ng alerto: text COVID19SF hanggang 888-777 .
Upang mapana li ang napapanahon sa mga anunsyo at mapagkukunan ng COVIC-19, mag- sign up para sa aming ebalita sa h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
Sa pagkakaisa,
Opisina ng Maliit na Staﬀ ng Negosyo
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