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Mahal na Mambabasa,
Sa pagsisimula namin sa linggo ng tatlo ng Marso 16, 2020 Tirahan Sa Lugar Oder.May ilang mahalagang mga pag-update
para sa iyo.
LOKAL UPDATES :
Shelter sa Lugar ng Lugar na umaabot hanggang Mayo 1 .Addi onal gabay na dara ng sa susunod na ilang araw.
Dapat mong asahan ang mga order na nakakaapekto sa mga negosyo na inilagay sa pagitan ng Marso 16
hanggang Marso 23, 2020 ay magpapatuloy na mana li sa lugar hanggang Mayo 1. 2020.
Bagong Patnubay para sa Uri ng 20 at 21 Mga May-ari ng Lisensya sa Pagbebenta ng ABC Inisyu noong Marso 27:
Kung sakupin mo ang isang komersyal na puwang na mas mababa sa 5,000 sq. Talampakan at hindi ka parmasya o
ndahan ng gamot, dapat kang isara sa publiko sa ganap na 8:00 ng gabi. ( Tingnan ang Seksyon (4) ng Orde r)
Panahon ng Applica on ng Pondo ng Kakayahan Na-SARADO: Tulad ng Marso 29 ang Lungsod ay hindi na
tumatanggap ng mga aplikasyon para sa Resiliency Fund dahil sa pagkaubos ng pondo.Paging pana lihin ang
pagsusuri sa website na ito para sa karagdagang mga pagkakataon para sa lokal na tulong.
FEDERAL UPDATES :
Over The Weekend, Ang Presidente Signed New CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, At Economic Security Act)
Aling Kasama Ang Bagong Paycheck Protec on Program (PPP) , At Ang Economic Injury Disaster Loan And Loan
Advance (EIDL) . Ang PPF May kasamang Loan Kapatawaran para sa ilang mga kwalipikadong gastos, habang ang
EIDL ay la nagsasama ng isang $ 10,000 na paunang gawad.Both ay napaka-bago pa rin at hinihiling ang
pamahalaang pederal na magsulat ng mga patakaran at patnubay at sa gayon malamang ay hindi magagamit
upang mag-aplay hanggang sa dara ng na susunod na linggo. dapat mong suriin ang impormasyon para sa bawat
isa sa itaas na link. Kung interesado ka sa PPP inirerekumenda din na makipag-ugnay ka sa iyong lokal na SBA
Lender sa iyong umiiral na ins tusyon ng pagbabangko at kumuha sa listahan ng paghihintay para maging
magagamit ang PPP.Ang PPP ay ibibigay sa pamamagitan ng isang aprubadong SBA 7a lender, habang ang EIDL ay
mailalapat nang direkta sa pamamagitan ng SBA.Kung kailangan mo ng tulong upang matukoy kung aling pautang
ang ilalapat at maghanda upang mag-aplay, ito Inirekomenda That You Is Kumonsulta Sa Isang Negosyo Tagapayo
/ Advisor Sa SCORE O Sa The SBDC . . Ang mga serbisyong ito ay libre Ang SBA Binuksan Isang Pambansang Hotline
Bilang Well Upang Sagu n Ang iyong mga Tanong: 1-800-659-2955.

• Para sa isang komprehensibong mapagkukunan upang matulungan kang i-orient ang iyong sarili sa buong Batas ng
CARES:
Una sa mga Pamilya: COVID-19 Toolkit , mga pahina 4-6
Mga WEBINARS
Miyerkules, Abril 1:
Ang Business Capital Lending Webinar ay tututok sa pinansiyal na mapagkukunan para sa mga maliliit na negosyo sa
panahon ng emergency COVID-19.Mag-click dito upang malaman ang higit pa at magrehistro .
Huwebes, Abril 16:
Tatalakayin ni SBA San Francisco District Director na si Julie Clowes kung sino ang kwalipikado para sa SBA CARES Act na
ginagaran yahan ang mga pautang, kung paano mag-aplay, kung ano ang mga termino, at mga tanong sa larangan mula
sa madla. Naririnig din ang mga unang account sa iba pang mga maliliit na namumuno sa negosyo sa konstruksyon sa mga
panukalang kanilang kinuha upang mapagaan ang mga epekto ng krisis na ito.Marami pang impormasyon dito
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ONGOING SERVICES AT RESOURCES
Patuloy na bisitahin ang www.oewd.org/covid19 para sa lahat ng mga mapagkukunan, contact, at mga update para sa
maliliit na negosyo.
Sa pagsisikap na pamahalaan ang mataas na dami ng tawag dahil sa mga epekto mula sa COVID-19, mangyaring
kumpletuhin ang form na ito kung nais mong pansamantalang suspindihin ang iyong serbisyo sa koleksyon ng komersyo
sa pamamagitan ng Abril 7, ayon sa direksyon ng San Francisco Shelter sa Lugar na direk ba.May higit pang impormasyon
dito .
Ang California Employers Associa on ay ginanap ang isang webinar na natalakay ang mga Layoﬀs, Furloughs, at iba
pa.Atapos ang webinar at iba pang mga mapagkukunan na nauukol sa COVID19 .
Ang SFMTA , BART , at mga ferry ay lahat ay tumatakbo sa mga nabawasan na iskedyul dahil sa nabawasan na rider sa
panahon ng kanlungan sa lugar na order.Stay hanggang sa petsa ng pagpapatupad ng paradahan .

Katayuan ng mga pangunahing serbisyo at programa ng Public Works sa panahon ng kanlungan sa lugar ng pagkakasunudsunod: h ps://sfpublicworks.org/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 e-balita
sa h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
Sa pagkakaisa,
Opisina ng Maliit na Staf ng Negosyo f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

2/2

