األسئلة المتكررة عن برنامج One&All
الشراكة الشاملة في منطقة النسنغ
كيف نشأ برنامج ريادة األعمال الجديد هذا؟
يُمثل برنامج  One&Allمبادرة من تصميم وتقديم  LEAP( Lansing Economic Area Partnershipالشراكة في منطقة النسنغ
االقتصادية) ويتلقى التمويل من  MEDC( Michigan Economic Development Corporationمؤسسة التنمية االقتصادية في
ميتشيغان) و( Consumers Energy Foundationمؤسسة طاقة المستهلكين) .الشراكة في منطقة النسنغ االقتصادية عبارة عن مؤسسة
غير حكومية ال تهدف إلى الربح وتخدم احتياجات التنمية االقتصادية في مقاطعات كلينتون وإيتون وإنغهام التابعة لوالية ميتشيغان.
ما برنامج One&All؟
برنامج  One&Allعبارة عن مبادرة شاملة لريادة األعمال لمن يرغبون في إنشاء أعمال أو تنميتها ،لكن تنقصهم الموارد المالية
والعالقات الضرورية في شبكات األعمال .يتمثل الهدف من برنامج  One&Allفي زيادة المساواة عن طريق دعم األفراد على مستوى
مقاطعات كلينتون وإيتون وإنغهام وشيواسي الذين يبلغ دخلهم حد ALICE( Asset Limited, Income Constrained, Employed
ذوي الموارد المحدودة والدخل المحدود والموظفين) أو يقل عنه ،والذين يُعرفون عمومًا باسم الطبقة العاملة الفقيرة.
يقدم برنامج  One&Allللمشاركين مزيجً ا متفر ًدا من التدريب والتوجيه في مجال األعمال ضمن برنامج لمدة شهرين مع توصيل
المشاركين أيضًا بشبكة من المهنيين ومساعدات مالية.
تتوفر طلبات االنضمام بشكل إلكتروني أو ورقي على الموقع اإللكتروني .purelansing.com/oneandall :تعمل برامج One&All
على فترات تبلغ كل منها شهرين .يستطيع مقدمو الطلبات أن يختاروا الفترة المناسبة على حسب جداول مواعيدهم عند تقديم الطلب.
كيف يعمل برنامج One&All؟
ستستمر مبادرة برنامج  One&Allلمدة عامين ،ويتضمن عدة فترات من شهرين للبرامج وفق منهج من الجلسات العملية والمكثفة عن
الصعوبات في مجال األعمال .طوال فترة البرنامج ،سيتلقى المشاركون إرشا ًدا ودعمًا من مدربين مكرسين لالرتقاء بفكرة عملهم
التجاري أو إستراتيجية نموهم إلى المستوى األعلى.
سيكون لدى المتقدمين خيار تحديد فترة برنامج بنا ًء على جدول مواعيدهم عند التقدم.
تواريخ البرامج هي:







أغسطس  – 2020أكتوبر 2020
يناير  – 2021مارس 2021
مايو  – 2021يوليو 2021
أغسطس  – 2021أكتوبر 2021
يناير  – 2022مارس 2022
مايو  – 2022يوليو 2022

ما مبلغ التمويل المتاح لكل مشارك في البرنامج؟
سيتلقى كل مشارك يكمل البرنامج الذي يستمر شهرين منحة قدرها  2,500دوالر.
كيف يمكن استخدام أموال المنحة؟
يمكن استخدام أموال المنحة حسب رغبة كل مشارك لتغطية التكاليف المرتبطة ببدء أعمال أو تنميتها ،بما في ذلك ـ دون حصر :النفقات
القانونية ،والتسويق واالتصاالت ،واالحتياجات من المعدات واالحتياجات األخرى.
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هل يجب أن أنضم إلى البرنامج لمدة شهرين ألحصل على المنحة؟
نعم ،يجب أن تكمل مدة البرنامج البالغة شهرين لتتلقى المنحة التي تبلغ  2,500دوالر.
هل يجب أن أعيش في منطقة النسنغ ألشارك في برنامج One&All؟
نعم ،يجب أن تكون مقيمًا في منطقة النسنغ أو يقع عملك التجاري في منطقة النسنغ (مقاطعة كلينتون أو إيتون أو إنغهام أو شيواسي)
لتشارك في البرنامج.
أين س ُتجرى اجتماعات البرنامج؟
ستنعقد جلسات تدريب برنامج  One&Allواجتماعاته وكل معامالته األخرى في بيئات آمنة يقع مقرها في مجتمعات عمالئنا .سيكون
البرنامج األول في أغسطس عبر الواقع االفتراضي بالكامل .سيساعدك فريق العمل في برنامج  One&Allعلى التأقلم مع كل المنصات
المستخدمة عبر اإلنترنت.
ما حد ذوي الموارد المحدودة والدخل المحدود والموظفين؟
 ALICE( Asset Limited, Income Constrained, Employedذوي الموارد المحدودة والدخل المحدود والموظفين) عبارة عن
معيار واقعي وضعته ميزانية إعانة األسر .يضع هذا المقياس تقديرً ا للحد األدنى لتكلفة االحتياجات األساسية لألسرة ،وتشمل :اإلسكان
ورعاية األطفال والطعام والنقل والرعاية الصحية.
حد ذوي الموارد المحدودة والدخل المحدود والموظفين يتضمن األسر التي تحصل على دخل يزيد عن حد الفقر الفيدرالي لكنه يقل عن
التكلفة األساسية للمعيشة في الوالية 1.66 .مليون أسرة في ميتشيغان ( %43من أسر ميتشيغان) حاليًا ال تستطيع أن تلبي احتياجاتها
األساسية لألسرة.
يجب أن يقل دخل األسرة عن الحد األدنى المطلوب لتحقيق االحتياجات األساسية لألسرة ،وهو ما يزيد قليالً عن  21,000دوالر في
السنة ( 10.52دوالرات في الساعة) للمنازل التي تضم بال ًغا أعزب وأكثر من  61,000دوالر ( 30.64دوالرا في الساعة) ألسرة مكونة
من أربعة أفراد.
كيف أعرف ما إذا كنت مالئ ًما لبرنامج One&All؟
ُتصبح مالئمًا لبرنامج  One&Allإذا كنت تحصل على حد ذوي الموارد المحدودة والدخل المحدود والموظفين أو أقل وإذا أجبت بكلمة
نعم على هذه األسئلة:




هل تتطلع إلى إنشاء أعمال أو تطويرها؟
هل يثير اهتمامك أن تتعلم بشكل عملي وتجريبي وتتدرب مع مجموعة من رواد األعمال اآلخرين مثلك؟
هل أنت منفتح على النقد الب ّناء المفيد لعملك التجاري؟

يسعد فريقنا دائمًا أن يتحدث معك عن أعمالك قبل أن تتقدم بطلب .يمكنك التواصل مع جيري نوريس ( )Jerry Norrisفي مؤسسة
The Fledgeعلى البريد اإللكتروني  jerry@thefledge.orgأو الرقم  (517) 230-7679أو التواصل مع إريكا براون ()Erika Brown
في مركز التنمية الخاص بالالجئين على البريد اإللكتروني  ebrown@rdclansing.orgوالهاتف .562-290-3660
ما نوع األفكار التي يتطلع برنامج  One&Allإليها؟
يهتم برنامج  One&Allباألفكار في كل المجاالت  -بما في ذلك األعمال غير الهادفة للربح.
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هل أحتاج إلى خطة أعمال؟
خطة األعمال ليست الزمة .تحتاج إلى أن تبين لنا شغفك وتركيزك وتوضح أنك قد أجريت بعض األبحاث األولية.
هل يحتاج شريكي التجاري أو فريق عملي بالكامل إلى المشاركة؟
ينبغي أن يقوم شخص واحد مشارك في التأسيس بدور نقطة االتصال ويلتزم بحضور كل المحاضرات واجتماعات التدريب والفعاليات.
من المثالي أن يحضر كل المؤسسين في المقابلة الشخصية األولية إذا كان ذلك ممك ًنا .هذا مفيد ألعمالك لكن ليس الزمًا أن ينضم
المشاركون اآلخرون في األعمال لالجتماعات األخرى في البرنامج.
هل تتأهل أعمالي التي تحمل عالمة تجارية لسلسلة؟
ال ،ال يمكن أن تكون أعمالك حاملة لعالمة تجارية لسلسلة وطنية أو تتبعها.
هل تتأهل األعمال غير الهادفة للربح؟
نعم ،تتأهل األعمال غير الهادفة للربح إذا كانت تحقق الحد األدنى من متطلبات التقدم بطلب.
هل يتأهل المالكون المنفردون أو األعمال المنزلية؟
نعم ،يتأهل المالكون المنفردون واألعمال المنزلية إذا كانوا يحققون الحد األدنى من متطلبات التقدم بطلب.
هل ستكون هناك فترة محددة للتقدم بطلب؟
نتوقع أن يكون التقدم بطلب منحة لهذا البرنامج مفتوحً ا يوم الثالثاء  30يونيو .سيتم قبول الطلبات ومراجعتها إلى أن تمتلئ كل األماكن.
سيكون من األمثل أن تحاول تقديم الطلب مبكرً ا لتزيد احتماالت قبولك.
كم عدد األفراد الذين سيتم اختيارهم لكل مدة في البرنامج؟
بين شهري أغسطس  2020ويوليو  ،2022سيتم تقديم ستة برامج لمدة شهرين لكل منها .سيضم كل برنامج  20فر ًدا بحد أدنى.
كيف أتقدم؟
سيكون الطلب متاحً ا عبر اإلنترنت ومطبوعًا على الموقع اإللكتروني .purelansing.com/oneandall :إذا كنت بحاجة إلى مساعدة
إلكمال نموذج الطلب ،فتواصل مع ( Refugee Development Centerمركز التنمية الخاص بالالجئين) للحصول على دعم بعدة
لغات أو مع مؤسسة  The Fledgeللحصول على مساعدة في األعمال.
مع من أتواصل للحصول على مزيد من المعلومات؟
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة بعدة لغات أثناء استكمال نموذج الطلب ،يرجى التواصل مع ( Refugee Development Centerمركز
التنمية الخاص بالالجئين) .فيما يخص األسئلة األخرى المتعلقة بالطلب ،يرجى التواصل مع مؤسسة .The Fledge
الدعم اللغوي
( Refugee Development Centerمركز التنمية الخاص بالالجئين)
refugeedevelopmentcenter.org
إريكا براون ()Erika Brown
(562) 290-3660
ebrown@rdclansing.org
المساعدة في األعمال
مؤسسة The Fledge
thefledge.com
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جيري نوريس ()Jerry Norris
(517) 230-7679
jerry@thefledge.com
األسئلة العامة عن البرنامج
( Lansing Economic Area Partnershipالشراكة في منطقة النسنغ االقتصادية) purelansing.com/oneandall
أنوم موغال ()Anum Mughal
anum@purelansing.com
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