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  One&Allأسئلة طلب االنضمام إلى برنامج 
 الشراكة الشاملة في منطقة النسنغ

  

، وليس نسخة مطبوعة من الطلب النهائي. سيصبح الطلب One&Allهذا دليل طلب االنضمام إلى برنامج 

 .2020يونيو  30متاًحا يوم 

 معلومات االتصال

 االسم األول

 االسم األخير

 البريد اإللكتروني

 الهاتف

 ما لغتك الرئيسية أو المفضلة؟

o اإلنجليزية 

o اإلسبانية 

o العربية 

o الصينية 

o النيبالية 

o السواحيلية 

o غير ذلك 

 معلومات الشركة

 اسم العمل

 عنوان العمل

o المدينة 

o المقاطعة 

o الرمز البريدي 

 هل يختلف عنوان منزلك عن عنوان عملك؟

o نعم 

o ال 

 الموقع اإللكتروني/ مواقع التواصل االجتماعي

 أحالك إلى هذا الطلب؟من 

o Refugee Development Center (بالالجئين  الخاص التنمية مركز) 

o  مؤسسةThe Fledge 

o Capitol Region Small Business Development Center (العاصمة لمنطقة غيرةالص األعمال تنمية مركز) 

o  مؤسسةPeckham 

o Lansing Economic Area Partnership (االقتصادية النسنغ منطقة في الشراكة) 



 6من  2الصفحة  (LEAP| شراكة منطقة النسنغ االقتصادية ) One&Allأسئلة طلب االنضمام إلى برنامج 

o Capitol Area Michigan Works (العاصمة منطقة في ميتشيغان أشغال) 

o Beyond our Barriers (قيودنا وراء مؤسسة) 

o Michigan Economic Development Corporation (ميتشيغان في االقتصادية التنمية مؤسسة) 

o ستهلكينمؤسسة طاقة الم 

o  غير ذلك 

o ال شيء من ذلك 

 مفهوم العمل

 التصنيف الصناعي

o التصنيع التحويلي 

o  الطاقة -المواد المتقدمة 

o  البيئة -المواد المتقدمة 

o  الرعاية الصحية -المواد المتقدمة 

o   البنية التحتية -المواد المتقدمة 

o تجارة التجزئة والخدمات في مجال السيارات 

o الفضاء والدفاع 

o  والهندسة في مجال الزراعةالمعدات 

o )أعمال البنوك والخدمات المالية )باستثناء التقنية المالية 

o المستشعرات التجارية أو الصناعية 

o التشييد وتحسين المساكن 

o تحليالت المستهلكين وخدمات البيانات 

o  المنتجات االستهالكية 

o البرمجيات االستهالكية 

o األمن اإللكتروني أو الدفاع اإللكتروني 

o تعليم )باستثناء تقنية التعليم(ال 

o اإللكترونيات والمستشعرات لالتصاالت 

o  خاليا الوقود -الطاقة 

o  الشمسية -الطاقة 

o  تقليل المخلفات أو تحويلها -الطاقة 

o  الرياح -الطاقة 

o مستشعرات الطاقة 

o تخزين الطاقة أو توزيعها 

o الخدمات والمعدات البيئية 

o التقنيات المالية 

o  ومعالجته وسالمتهإنتاج الغذاء 

o خدمات الطعام واإلقامة 

o مستشعرات الصحة 

o الرعاية الصحية والخدمات اإلنسانية 

o تقنية المعلومات في مجال الرعاية الصحة 

o الموارد البشرية/ توفير العمالة 

o التصميم الصناعي أو التصنيع 

o إنترنت األشياء الصناعي 

o التأمين 

o وقت الفراغ والترفيه والفنون 

o  المنتجات االستهالكية -علوم الحياة 

o اإلعالم والنشر 

o  الوراثيات -الطب 

o  الدواء الترميمي -الطب 

o  المستحضرات العالجية أو الصيدالنية -الطب 

o األجهزة الطبية 
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o التشخيص الطبي 

o التصنيع الدقيق 

o استخراج النفط والغاز 

o االستشارات المهنية أو الفنية 

o  المحاكاةعمل الطرز األولية ووضع النماذج وأدوات 

o العقارات 

o )البيع بالتجزئة )باستثناء السيارات 

o الروبوتات 

o )الخدمات )العامة 

o نظم معرفة الوضع والمراقبة 

o )البرمجيات لألعمال )باستثناء التقنية الصحية والتقنية المالية 

o النقل والتخزين 

o غير ذلك 

 نوع األعمال إذا كانت موجودة

o تهدف للربح 
o ال تهدف للربح 
o  المالك الوحيد 

o  ( شركة محدودة المسؤوليةLLC) 

o الحكومة 

o  501القانون (C) (3) 

o  شركة بموجب المادة الفرعيةS 

o  شركة بموجب المادة الفرعيةB 

o غير ذلك 

 كلمة أو أقل( 500اذكر موجًزا سريًعا عن الشركة/ المنتج/ الفكرة )

o اسم النشاط 
o ما الذي يدفعك إلى االستمرار فيه؟ 
o  األمثل أو الجمهور المستهدف بالنسبة إليك. )كن محدًدا قدر اإلمكان(.اذكر العميل 
o  كيف ستصل إلى جمهورك المستهدف لتخبرهم عن عملك التجاري؟ 
o ما الذي تريد تحقيقه بهذه الفكرة في السنوات الثالث أو الخمس القادمة؟ 
o  ،العمالء، إلخ(ما األبحاث التي أجريتها؟ )حجم السوق، المنافسون، الموارد، الموردون 
o )ما العمل الذي أنجزته فيما يخص عملك التجاري؟ )تلقيت تمويالً، حققت عائًدا/ مبيعات، التسجيل، إلخ 
o ما أكبر تهديد لعملك اآلن؟ 
o  صعوبات أو مخاوف في عملك التجاري؟ 3ما أهم 

o  ما خطواتك التالية؟ 

 ين إذا كانوا موجودين.اذكر االسم والوظيفة وسيرة ذاتية قصيرة ألفراد الفريق الرئيسي

 هل هناك أي شيء آخر ينبغي أن نعرفه بشأن عملك التجاري؟ )أرفق مقاطع فيديو، مستندات، إلخ(

هل عملك التجاري مملوك إلحدى األقليات؟ )ذوي االحتياجات الخاصة، والمهاجرين، وقدامى العسكريين، ومجموعات األقليات العرقية 
 أو اإلثنية والالجئون(

o نعم 

o ال 

 هل عملك التجاري مملوك المرأة؟

o نعم 

o ال 
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 ما نوع العوائق التي تواجهها عندما تحاول أن تبدأ/ تدير/ تنمي عملك التجاري؟

 
 منذ متى وأنت تمارس النشاط؟

o ال أمارس النشاط بعد 

o أقل من عام 

o  أعوام 3منذ عام إلى 

o  أعوام 3منذ أكثر من 

 هل يبيع النشاط منتجاته أو خدماته بالفعل؟

o نعم 

o ال 

 شهًرا؟ 12ما مقدار العائد الذي حققه عملك التجاري في آخر 

o ال توجد مبيعات بعد 

o  دوالر 25,000 -دوالر 

o 25,000  دوالر 50,000 -دوالر 

o 50,000  دوالر 75,000 -دوالر 

o 75,000  دوالر 100,000 -دوالر 

o 100,000  دوالر 250,000 -دوالر 

o 250,000  دوالر 500,000 -دوالر 

o 500,000  دوالر 1,000,000 -دوالر 

o أفضل عدم اإلجابة 

 ما المبلغ النقدي الذي تم استثماره في عملك التجاري حتى اليوم؟

o 0 دوالر 

o  دوالر 10,000 -دوالر 

o 10,000  دوالر 100,000 -دوالر 

o 100,000  دوالر 1,000,000 -دوالر 

o  دوالر 1,000,000أكثر من 

 البيانات الديمغرافية

 عمرك أدناه؟ما الفئة التي تضم 

o 18-20 عاًما 
o 21-29 عاًما 
o 30-39 عاًما 
o 40-49 عاًما 
o 50-59 عاًما 
o 60 عاًما أو أكبر 

 
 يرجى توضيح المجموعات العرقية أو اإلثنية التي تنتمي إليها. اختر كل ما ينطبق:

o أمريكي إفريقي/ من ذوي البشرة السمراء 
o من أصل هسباني أو التيني أو إسباني 
o أمريكي آسيوي/ آسيوي 
o هندي أمريكي/ من سكان أالسكا األصليين 
o من سكان هاواي األصليين/ من سكان جزر المحيط الهادي 
o شرق أوسطي/ إفريقي شمالي 
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o أبيض 
o غير ذلك 

 ما جنسك/ هويتك الجنسية وحالة تحولك الجنسي؟ 
o أنثى 
o ذكر 
o من غير الجنسين/ جنس ثالث 
o )أفضل أن أصف نفسي بما يلي: )يرجى التحديد 
o  اإلجابةأفضل عدم 

 
 هل تصف نفسك بأنك متحول جنسًيا؟ 

o نعم 
o ال 

 
 ما حالتك االجتماعية؟ 

o أعزب/ عزباء 
o متزوج/ متزوجة 
o أرمل/ أرملة 
o مطلق/ مطلقة 
o منفصل/ منفصلة 

 
 ما أعلى مستوى دراسي أكملته أو أعلى درجة حصلت عليها؟

o ال توجد مدرسة 
o مدرسة أولية حتى الصف الثامن 
o ،من دون دبلومة بعض الدراسة في مدرسة عليا 
o  مثل شهادة التطوير التعليمي العام( شهادة من المدرسة العليا أو ما يعادلها(GED)) 

o شهادة المدرسة التجارية 
o بعض الدراسة الجامعية، من دون درجة علمية 
o درجة زمالة 
o درجة بكالوريوس 
o درجة ماجستير 
o درجة مهنية 
o  الدكتوراهدرجة 

 
 وظيفتك بأفضل شكل؟أي من الفئات التالية تصف وضع 

o موظف بأجر 
o عمل حر 
o ال أعمل، أبحث عن عمل 
o ال أعمل، ال أبحث حالًيا عن عمل 
o رب أسرة 
o طالب 
o القوات العسكرية 
o متقاعد 
o ال أستطيع العمل 

 
 كم عدد أفراد أسرتك بمن فيهم أنت؟

 
 ؟2019ماذا كان إجمالي الدخل المجمع لكل أفراد أسرتك في عام  

o 0  دوالًرا 9,999 –دوالر 
o 10,000  دوالًرا 19,999 -دوالر 
o 20,000  دوالًرا 29,999 -دوالر 
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o 30,000  دوالًرا 39,999 -دوالر 
o 40,000  دوالًرا 49,999 -دوالر 
o 50,000  دوالًرا 59,999 -دوالر 
o 60,000  دوالًرا 69,999 -دوالر 
o 70,000  دوالًرا 79,999 -دوالر 
o 80,000  دوالًرا 89,999 -دوالر 
o 90,000  دوالًرا 99,999 -دوالر 
o 100,000 دوالر أو أكثر 

 
 ما إجمالي نفقاتك الشهرية الثابتة في المتوسط )اإلسكان ورعاية األطفال والطعام والنقل والرعاية الصحية(؟

 احتياجات النشاط 

 ما أنواع الموارد التي تسعى للحصول عليها من هذا البرنامج لتطوير عملك التجاري؟ -
o عمل تعليمية، التعرف على موارد غير تمويلية، إلخ( إرشاد تجاري )نصائح، ورش 
o الحصول إلى التمويل 
o غير ذلك 

 هل شاركت في أي برامج مشابهة؟ إذا كنت قد شاركت، يرجى ذكرها. -

 تقديم طلب االنضمام 

 يرجى القراءة قبل إرسال طلبك
ضمن شراكة منطقة النسنغ االقتصادية إلى التعرف على عملك التجاري  One&Allلكي نخدمك، سيحتاج أفراد فريق العمل في برنامج 

وحالتك المالية. بموجب موافقتك على هذه الشروط، توافق على أن تقدم لشراكة منطقة النسنغ االقتصادية المعلومات التجارية والمالية 
المعلومات بعناية وسرية ولن تكشفها علًنا إال بشكل مجمع الضرورية إلجراء تقييمها. ستتعامل شراكة منطقة النسنغ االقتصادية مع هذه 

مع معلومات عمالء آخرين )إال إذا كنت أنت قد كشفت المعلومات علًنا في السابق(. في إطار العمل التعاوني الطبيعي في شراكة منطقة 
عتقد أن ذلك سيفيدك ويفيد عملك. االستشارات النسنغ االقتصادية، لن تكشف المؤسسة عن المعلومات لمؤسساتها الشريكة إال إذا كانت ت

واآلراء التي تقدمها شراكة منطقة النسنغ االقتصادية لك ولشركتك تهدف إلى تحقيق فائدتك فقط. ُتخلي شراكة منطقة النسنغ االقتصادية 
طقة النسنغ االقتصادية أو مديروها مسؤوليتها وأنت تتنازل عن كل الضمانات ذات الصلة بالمساعدة التي تقدمها لك. لن تتحمل شراكة من

 أو مسؤولوها أو موظفوها المسؤولية تجاهك عن األضرار، بما في ذلك ـ دون حصر ـ فقدان الربح أو فرص األعمال.

o .أوافق على الشروط أعاله 


