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  One&Allنامه های درخواستپرسش
 کارآفرینی جامع در منطقه لنسینگ

  

نامه نهایی نیست. است و نسخه چاپی درخواست« One&Allنامه درخواست»این متن راهنمای تکمیل 

 دردسترس قرار خواهد گرفت. ۲۰۲۰ژوئن  ۳۰نامه در تاریخ درخواست

 اطالعات تماس

 نام

 نام خانوادگی

 ایمیل

 تلفن

 زبان اصلی یا ترجیحی شما کدام است؟

o  انگلیسی 

o اسپانیایی 

o عربی 

o چینی 

o نپالی 

o سواحلی 

o موردی دیگر 

 اطالعات شرکت

 وکارنام کسب

 وکارنشانی کسب

o شهر 

o شهرستان 

o کد زیپ 

 وکارتان است؟کسبآیا نشانی خانه شما متفاوت از نشانی 

o بله 

o خیر 

 سایت/رسانه اجتماعیوب

 چه نهادی شما را به این برنامه ارجاع داده است؟

o Refugee Development Center (پناهجویان پیشرفت به کمک مرکز) 

o The Fledge 

o Capital Region Small Business Development Center (منطقه در کوچک وکارهایکسب توسعه مرکز 

 (پایتخت

o Peckham, Inc. 
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o Lansing Economic Area Partnership (لنسینگ اقتصادی منطقه در مشارکت) 

o Capital Area Michigan Works (میشیگان بزرگ منطقه در اشتغال) 

o Beyond our Barriers (موانع از فراتر) 

o Michigan Economic Development Corporation (میشیگان اقتصادی توسعه شرکت) 

o Consumers Energy 

o  موردی دیگر 

o کدامهیچ 

 وکارکسبمفهوم کلی 

 بندی صنعتیطبقه

o ساخت افزایشی 

o  انرژی -مواد پیشرفته 

o  زیست محیطی -مواد پیشرفته 

o  بهداشت و درمان -مواد پیشرفته 

o   زیرساخت -مواد پیشرفته 

o فروشی و خدمات خودروخرده 

o هوافضا و دفاع 

o تجهیزات و مهندسی کشاورزی 

o  به استثنای فناوری مالی یا( خدمات بانکی و مالیFinTech) 

o حسگرهای تجاری یا صنعتی 

o آراییوساز و خانهساخت 

o کنندگانوتحلیل رفتار مصرفخدمات داده و تجزیه 

o  محصوالت مصرفی 

o افزار مصرفینرم 

o امنیت سایبری یا دفاع 

o  به استثنای فناوری آموزشی یا( آموزشEdTech) 

o قطعات الکترونیکی و حسگرهای ویژه ارتباطات 

o  های سوختیسلول -انرژی 

o  خورشیدی -انرژی 

o  کاهش یا تبدیل ضایعات -انرژی 

o  بادی -انرژی 

o حسگرهای انرژی 

o سازی یا توزیع انرژیذخیره 

o خدمات و تجهیزات زیست محیطی 

o های مالیفناوری 

o تولید، فرآوری و ایمنی مواد غذایی 

o اقامت و خدمات غذایی 

o حسگرهای مربوط به سالمتی 

o خدمات انسانی و بهداشتی و درمانی 

o اطالعات مربوط به بهداشت و درمان فناوری 

o منابع انسانی/کارگزینی 

o ساخت یا طراحی صنعتی 

o اینترنت اشیای صنعتی 

o بیمه 

o اوقات فراغت، سرگرمی و هنر 

o  محصوالت مصرفی -علوم زیستی 

o رسانه و انتشارات 

o  ژنومیک -پزشکی 

o  پزشکی ترمیمی -پزشکی 



 6از  3صفحه  (لنسینگ اقتصادی منطقه در مشارکت LEAP) One&All  |Lansing Economic Area Partnershipنامه های درخواستپرسش

o  دارودرمانی یا داروی شیمیایی -پزشکی 

o کیهای پزشدستگاه 

o تشخیص پزشکی 

o میکروساخت 

o استخراج نفت و گاز 

o ای یا فنیمشاوره حرفه 

o سازیسازی و شبیهسازی، مدلنمونهپیش 

o امالک و مستغالت 

o فروشی )به استثنای خودرو(خرده 

o روباتیک 

o )خدمات )عمومی 

o های نظارتیآگاهی موقعیتی و سیستم 

o به استثنای افزارهای ویژه کسبنرم( وکارHealthTech (درمانی و بهداشتی فناوری)) وFinTech (فناوری 

 ((مالی

o ونقل و انبارداریحمل 

o موردی دیگر 

 کند(وکار )اگر در مورد شما صدق مینوع کسب

o انتفاعی 
o غیرانتفاعی 
o  تک مالک 
o  ( شرکت با مسئولیت محدودLLC) 

o دولتی 

o 501 (C( (3( 
o  شرکتS 

o  شرکتB 

o موردی دیگر 

 کلمه یا کمتر( ۵۰۰خود ارائه کنید )خالصه کوتاهی از شرکت/محصول/ایده 

o وکارنام کسب 
o دهد؟چه چیزی شما را به ادامه دادن و حرکت رو به جلو سوق می 
o آل خود را شرح دهید. )تا حد ممکن دقیق باشید(.مشتری یا مخاطب هدف ایده 
o  ها معرفی کنید؟وکارتان را به آنچگونه با مخاطب هدف خود ارتباط برقرار خواهید کرد تا بتوانید کسب 
o سال آینده به کجا رسیده باشید؟ ۵تا  ۳خواهید با این ایده در می 
o کنندگان، مشتریان و غیره(اید؟ )اندازه بازار، رقیبان، منابع، تأمینچه تحقیق و پژوهشی انجام داده 
o  وکار و غیره(اید؟ )دریافت بودجه، ایجاد درآمد/فروش، ثبت کسبوکارتان انجام دادهکاری برای کسبچه 
o آید؟وکار شما به حساب میترین تهدید برای کسبحاضر چه چیزی بزرگدرحال 
o ۳ وکارتان دارید چیست؟چالش یا نگرانی اصلی که در ارتباط با کسب 
o  تان چیست؟های بعدیگام 

 نامه کوتاهی از اعضای اصلی تیم )درصورت وجود( ارائه کنید.عنوان و زندگینام، 

 توانید ویدیو، اسناد و غیره پیوست کنید(وکارتان وجود دارد که ما باید از آن اطالع داشته باشیم؟ )میآیا چیز دیگری درباره کسب

های اقلیت نژادی یا قومی و ه سربازان نظامی، گروهوکار شما متعلق به گروه اقلیت است؟ )معلوالن، مهاجران، کهنآیا کسب
 پناهجویان(

o بله 

o خیر 
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 وکار شما متعلق به یک زن است؟آیا کسب

o بله 

o خیر 

 شوید؟وکارتان، با چه موانعی روبرو میهنگام تالش برای شروع/اداره/رشد کسب

 
 اید؟وکار مشغول بودهچه مدت به این کسب

o اموکار را شروع نکردههنوز کسب 

o  سال ۱کمتر از 

o ۱  سال ۳تا 

o  سال ۳بیش از 

 فروشد؟حاضر محصول یا خدماتش را میوکارتان درحالآیا کسب

o بله 

o خیر 

 ماه گذشته چه درآمدی کسب کرده است؟ ۱۲وکارتان در کسب

o هنوز درآمدزایی نداشته است 

o ۱  دالر ۲۵٬۰۰۰تا 

o ۲۵٬۰۰۰  دالر ۵۰٬۰۰۰تا 

o ۵۰٬۰۰۰  دالر ۷۵٬۰۰۰تا 

o ۷۵٬۰۰۰  دالر ۱۰۰٬۰۰۰تا 

o ۱۰۰٬۰۰۰  دالر ۲۵۰٬۰۰۰تا 

o ۲۵۰٬۰۰۰  دالر ۵۰۰٬۰۰۰تا 

o ۵۰۰٬۰۰۰  دالر ۱٬۰۰۰٬۰۰۰تا 

o دهم پاسخ ندهمترجیح می 

 گذاری شده است؟وکارتان سرمایهتا این تاریخ، چه مبلغی در کسب

o صفر دالر 

o ۱  دالر ۱۰٬۰۰۰تا 

o ۱۰٬۰۰۰  دالر ۱۰۰٬۰۰۰تا 

o ۱۰۰٬۰۰۰  دالر ۱٬۰۰۰٬۰۰۰تا 

o  دالر ۱٬۰۰۰٬۰۰۰بیش از 

 شناسیاطالعات جمعیت

 رده سنی شما کدام است؟

o ۱۸  ۲۰تا 
o ۲۱  ۲۹تا 
o ۳۰  ۳۹تا 
o ۴۰  ۴۹تا 
o ۵۰  ۵۹تا 
o ۶۰ سال به باال 

 
 کند انتخاب کنید:لطفاً مشخص کنید به کدام گروه نژادی یا قومیتی تعلق دارید؟ همه مواردی را که برای شما صدق می

o آمریکایی آفریقایی/سیاه پوست 
o  هیسپانیک، التین یا اسپانیاییاصالت 
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o آمریکایی آسیایی/آسیایی 
o پوست آمریکا/بومی آالسکاسرخ 
o بومی هاوایی/مردم جزایر پاسیفیک 
o خاورمیانه/آفریقای شمالی 
o سفید 
o موردی دیگر 

 جنسیت/هویت جنسی و وضعیت تراجنسیتی شما چیست؟ 
o زن 
o مرد 
o خارج از جنسیت/جنس سوم 
o کنم: )لطفاً مشخص کنید(دهم خودم آن را توصیف ترجیح می 
o دهم پاسخ ندهمترجیح می 

 
 شوید؟عنوان فردی تراجنسیت شناخته میآیا به 

o بله 
o خیر 

 
 وضعیت تأهل شما چیست؟ 

o مجرد 
o خانگی قانونیمتأهل یا هم 
o بیوه 
o مطلقه 
o در متارکه 

 
 اید(مدرکی که از دانشگاه دریافت کردهاید یا باالترین آخرین مدرک تحصیلی شما چیست؟ )باالترین کالسی که در مدرسه تمام کرده

o اممدرسه نرفته 
o مدرسه ابتدایی تا کالس هشتم 
o رفتن به دبیرستان بدون گرفتن دیپلم 
o  مثالً توسعه آموزش عمومی یا( مدرک دبیرستان یا معادل آنGED) 
o گواهینامه هنرستان 
o شرکت در کالج بدون دریافت مدرک 
o مدرک فوق دیپلم 
o مدرک کارشناسی 
o  کارشناسی ارشدمدرک 
o ایمدرک حرفه 
o مدرک دکتری 

 
 کدام دسته زیر بهترین توصیف از وضعیت اشتغال شما است؟

o شده با دریافت دستمزداستخدام 
o خوداشتغال 
o بیکار، در جستجوی شغل 
o حاضر در جستجوی شغل نیستمبیکار، درحال 
o دارخانه 
o محصل 
o نظامی 
o بازنشسته 
o توانایی کار کردن ندارم 
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 خودتان، خانوار شما چند عضو دارد؟با احتساب 
 

 چه مقدار بود؟ ۲۰۱۹مجموع درآمد همه اعضای خانوار شما در سال  
o ۰  دالر ۹٬۹۹۹تا 
o ۱۰٬۰۰۰  دالر ۱۹٬۹۹۹تا 
o ۲۰٬۰۰۰  دالر ۲۹٬۹۹۹تا 
o ۳۰٬۰۰۰  دالر ۳۹٬۹۹۹تا 
o ۴۰٬۰۰۰  دالر ۴۹٬۹۹۹تا 
o ۵۰٬۰۰۰  دالر ۵۹٬۹۹۹تا 
o ۶۰٬۰۰۰  دالر ۶۹٬۹۹۹تا 
o ۷۰٬۰۰۰  دالر ۷۹٬۹۹۹تا 
o ۸۰٬۰۰۰  دالر ۸۹٬۹۹۹تا 
o ۹۰٬۰۰۰  دالر ۹۹٬۹۹۹تا 
o ۱۰۰٬۰۰۰ دالر یا بیشتر 

 
ونقل و خدمات های ثابت ماهانه شما چه مقدار است؟ )هزینه مسکن، مراقبت از کودک، تهیه غذا، حملمجموع میانگین هزینه

 بهداشتی و درمانی(

 وکارنیازهای کسب 

 وکارتان از این برنامه دریافت کنید؟عی برای پیشبرد کسبانتظار دارید از این برنامه چه مناب -
o های آموزشی، متصل شدن به منابع غیرمالی و غیره(وکار )مشاوره، کارگاهراهنمایی برای کسب 
o تأمین بودجه 
o موردی دیگر 

 نام ببرید.ها را اید؟ اگر پاسختان مثبت است، لطفاً آن برنامههای مشابهی شرکت کردهآیا تا به حال در برنامه -

 نامهارسال درخواست 

 نامه خود، این قسمت را بخوانیدلطفاً قبل از ارسال درخواست
وکار و وضعیت مالی شما آشنا برای اینکه بتوانند به شما خدمات ارائه کنند باید با کسب LEAPسازمان  One&Allکارکنان تیم 

با  LEAPقرار دهید.  LEAPری و مالی الزم برای ارزیابی را در اختیار کنید اطالعات تجاشوند. با پذیرفتن این شرایط، موافقت می

دهد که با طالعات را در اختیار عموم قرار میصورت محرمانه از این اطالعات استفاده خواهد کرد و تنها زمانی این ادقت و به
عنوان بخشی از کار مشترکی می کرده باشید(. بهاطالعات دیگر مشتریان ادغام شده باشد )مگر اینکه خود شما قبالً اطالعات را عمو

های شریک به نفع دهد، اگر این سازمان باور داشته باشد به اشتراک گذاشتن اطالعات با سازمانطور معمول انجام میبه LEAPکه 

به شما و شرکت  LEAPگذارد. مشاوره و نظراتی که وکار شما خواهد بود، اطالعات را با این شریکان به اشتراک میشما و کسب

های مربوط به مساعدتی که به شما از ارائه کلیه ضمانت LEAPدهد صرفاً با هدف کمک و منفعت رساندن به شما است. شما ارائه می

و نه مدیران،  LEAPکنید. نه پوشی میتوانید داشته باشید چشمکند و شما از حقی که در این مورد میدهد سلب مسئولیت میارائه می

مأموران یا کارمندان آن برای هرگونه خسارت، شامل )بدون محدودیت( از دست رفتن سود یا فرصت تجاری، مسئولیتی در قبال شما 
 نخواهند داشت.

o کنم.من با شرایط باال موافقت می 


