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  One&Allسؤاالت متداول درباره 
 کارآفرینی جامع در منطقه لنسینگ

 

 این برنامه جدید کارآفرینی چگونه به وجود آمد؟
 

One&All  طرحی است که توسطLansing Economic Area Partnership (LEAP لنسینگ اقتصادی منطقه در مشارکت) 

 توسعه شرکت Michigan Economic Development Corporation  (MEDCطراحی و ارائه شده است و بودجه آن توسط

سازمانی  LEAPشود. تأمین می (کنندگانمصرف انرژی بنیاد) Consumers Energy Foundationو  (میشیگان اقتصادی

 کند.های کلینتون، ایتون و اینگام ایالت میشیگان رسیدگی میهای توسعه اقتصادی شهرستانغیردولتی و غیرانتفاعی است که به نیاز

One&All چیست؟ 

One&All اما فاقد منابع مالی وکاری را شروع کنند یا ترقی دهند، یک بنیاد کارآفرینی جامع برای افرادی است که تمایل دارند کسب

های کلینتون، ایتون، افزایش تساوی حقوق با حمایت از افراد مقیم در شهرستان One&All. هدف ای الزم هستندیا ارتباطات شبکه

 دارایی شاغل، Asset Limited, Income Constrained, Employed  (ALICEاینگام و شیاواسه است که در یا زیر آستانه

 شوند.ناخته میعنوان افراد زیر خط فقر شگیرند و معموالً بهقرار می (محدود درآمد محدود،

One&All دهد و کنندگان ارائه میای دو ماهه به شرکتوکار در برنامهسازی برای کسبفردی از آموزش و آمادهترکیب منحصربه

 کند.های مالی مرتبط میای و کمکهای حرفهها را با شبکهزمان آنهم

های دردسترس است. برنامه purelansing.com/oneandallهای الکترونیکی و چاپی در نشانی نامه در قالبفرم درخواست

One&All نامه، دوره مناسب با برنامه زمانی خود توانند هنگام ارسال درخواستشود. متقاضیان میهای دو ماهه اجرا میدر دوره

 را انتخاب کنند.

One&All کند؟چگونه کار می 

های ماهه شامل جلسات عملی و فشرده در مورد چالش ۲سال اجرا خواهد شد و در این مدت چندین برنامه  ۲برای  One&Allطرح 

کنندگان از مربیان اختصاصی راهنمایی و حمایت دریافت خواهند کرد تا وکار برگزار خواهد شد. درطول این برنامه، شرکتکسب
 وکار را به سطح باالتری برسانند.وکار یا استراتژی رشد کسبخود برای کسببتوانند ایده 

 شان را انتخاب کنند.نامه، دوره مناسب با برنامه زمانیتوانند هنگام ارائه درخواستمتقاضیان می

 های اجرای برنامه:تاریخ

   ۲۰۲۰اکتبر  - ۲۰۲۰اوت 

  ۲۰۲۱مارس  - ۲۰۲۱ژانویه 

  ۲۰۲۱ژوئیه  - ۲۰۲۱مه 

 ۲۰۲۱اکتبر  - ۲۰۲۱ت او 

  ۲۰۲۲مارس  - ۲۰۲۲ژانویه 

  ۲۰۲۲ژوئیه  - ۲۰۲۲مه 

 دریافت خواهد کرد؟ کننده در برنامه چه مقدار بودجههر شرکت

 دالر دریافت خواهد کرد. ۲٬۵۰۰ای به مبلغ ماهه را تکمیل کند کمک هزینه ۲ای که برنامه کنندههر شرکت

  

http://www.purelansing.com/oneandall
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 تواند مصرف شود؟  کمک هزینه اعطاشده چگونه می

وکار مصرف های مرتبط با شروع یا رشد کسبتواند به صالحدید خود کمک هزینه دریافتی را برای پوشش هزینهکننده میهر شرکت
 .های حقوقی، بازاریابی و ارتباطات، نیازهای تجهیزاتی و دیگر نیازهاکند، شامل، اما نه محدود به: هزینه

 ماهه برای دریافت کمک هزینه الزامی است؟ ۲آیا شرکت در برنامه 

 دالری باید برنامه دو ماهه را کامل کنید. ۲٬۵۰۰بله. برای دریافت کمک هزینه 

 باید ساکن منطقه لنسینگ باشم؟ One&Allبرای شرکت در برنامه 

وکار شما باید در این تون، اینگام یا شیاواسه( باشید و کسببله. برای شرکت در این برنامه باید ساکن منطقه لنسینگ )کلینتون، ای
 منطقه واقع شده باشد.

 محل برگزاری جلسات برنامه کجا خواهد بود؟
  

گیرنده ما برگزار خواهد ، جلسات و همه رویدادهای دیگر در محیطی امن واقع در اجتماعات سرویسOne&Allنشستهای آموزشی 

های به شما کمک خواهد کرد کار کردن با همه پلتفرم One&Allطور کامل مجازی خواهد بود. تیم شد. اولین برنامه )در ماه اوت( به

 آنالین مورد استفاده را یاد بگیرید.
 

ALICE چیست؟ 

بینانه شاغل، دارایی محدود، درآمد محدود( یک استاندارد واقع ALICE) Asset Limited, Income Constrained, Employedآستانه 

گرفته شده است. این معیار حداقل هزینه پنج نیاز اصلی خانوار را  (خانوار بقای بودجه) Household Survival Budgetاست که از 

 ونقل و خدمات بهداشتی و درمانی.هزینه مسکن، مراقبت از کودک، تهیه غذا، حملزند، شامل: تخمین می

های اساسی زندگی در ایالت بیشتر اما از هزینه« خط فقر فدرال»از خانوارهایی تشکیل شده است که درآمدشان از  ALICEآستانه 

توانند نیازهای اساسی خانوار مقیم میشیگان( نمی از خانوارهای ۴۳٪میلیون خانوار در میشیگان ) ۱٫۶۶حاضر کمتر است. درحال
 خود را تأمین کنند.

دالر در  ۲۱٬۰۰۰شده برای تأمین نیازهای اساسی خانوار باشد، یعنی کمی بیشتر از درآمد خانوار باید کمتر از حداقل مبلغ مشخص
 دالر در ساعت( برای خانوار چهار نفره. ۳۰٫۶۴دالر ) ۶۱٬۰۰۰دالر در ساعت( برای خانوار تک نفره و بیشتر از  ۱۰٫۵۲سال )

 هستم؟ One&Allچگونه بدانم فرد مناسب برای شرکت در برنامه 

ها پاسخ بله بدهید، فرد مناسبی برای شرکت در این برنامه قرار بگیرید و به این سؤال ALICEاگر از نظر درآمد در یا زیر آستانه 

 هستید:

 وکارتان هستید؟ا پیشرفت کسبوکار یاندازی کسبدنبال راهآیا به 

 مند های گروهی با دیگر کارآفرینان مانند خودتان عالقهآیا به آموزش عملی و پرورش مهارِت مبتنی بر عمل و جلسه
 هستید؟

 کنید؟وکارتان مفید است استقبال میای که برای کسبآیا از انتقاد سازنده 

در  (نوریس جری) Jerry Norris توانید با وکارتان صحبت کنید. می تیم ما درباره کسبتوانید پیش از ارائه درخواست خود، با همیشه می

Fledge  به نشانی ایمیلjerry@thefledge.org  یا  (۵۱۷) ۷۶۷۹-۲۳۰یا شماره تلفنErika Brown (براون اریکا)  درRefugee 

Development Center (پناهجویان پیشرفت به کمک مرکز)  به نشانی ایمیلebrown@rdclansing.org  و شماره تلفن 
 ارتباط برقرار کنید. ۵۶۲-۲۹۰-۳۶۶۰

One&All هایی است؟به دنبال چه ایده 

One&All های غیرانتفاعی.های مربوط به فعالیتحتی ایده -کند های مربوط به همه صنایع استقبال میاز ایده 
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 وکار داشته باشم؟آیا باید طرح کسب

 اید.وکار الزامی نیست. باید اشتیاق و تعهد خود را نشان دهید و ثابت کنید تحقیق و پژوهش اولیه را انجام دادهداشتن طرح کسب

 وکار یا کل تیم من در برنامه شرکت کنند؟آیا الزم است شریک کسب

سازی و رویدادها شرکت های آمادهها، جلسهعنوان شخص اصلی معرفی شود و متعهد شود در همه کالسیکی از بنیانگذاران باید به
آل، خوب است که )درصورت امکان( همه بنیانگذاران در مصاحبه اولیه حضور داشته باشند. اگر شریکان دیگر کند. در حالت ایدهمی

 وکارتان مفید خواهد بود، اما الزامی نیست.وکار در دیگر جلسات برنامه شرکت کنند برای کسبکسب

 کاِر دارای امتیاز از شرکت اصلی )دارای فرانشیز( واجد شرایط این برنامه است؟وآیا کسب

 وکار شما نباید دارای فرانشیز یا وابستٔه یک زنجیره ملی باشد.خیر. کسب

 وکار غیرانتفاعی واجد شرایط این برنامه است؟آیا کسب

 شوند.را برآورده کنند واجد شرایط شناخته میوکارهای غیرانتفاعی حداقل شرایط الزم برای درخواست بله. اگر کسب

 وکارهای تک مالک یا مستقر در خانه واجد شرایط هستند؟آیا کسب

وکارهای تک مالک و مستقر در خانه حداقل شرایط الزم برای درخواست را برآورده کنند واجد شرایط شناخته بله. اگر کسب
 شوند.  می

 آیا دوره درخواست مشخصی وجود دارد؟

ها پر ژوئن دردسترس قرار بگیرد. تا زمانی که همه ظرفیت ۳۰شنبه نامه شرکت در این برنامه روز سهکنیم درخواستبینی میپیش
کنیم در اسرع وقت کنیم. برای افزایش شانس پذیرفته شدن، توصیه میپذیریم و بررسی میها را میشود، پیوسته درخواست

 درخواست خود را ارائه کنید.

 شوند؟نفر برای هر ترم برنامه انتخاب می چند

 کننده خواهد بود.شرکت ۲۰، شش برنامه دو ماهه برگزار خواهد شد. هر برنامه شامل حداقل ۲۰۲۲تا ژوئیه  ۲۰۲۰از اوت 

 چگونه درخواست دهم؟

دردسترس خواهد بود. اگر برای تکمیل  purelansing.com/oneandallهای الکترونیکی و چاپی در نشانی نامه در قالبدرخواست

 پیشرفت به کمک مرکز) Refugee Development Centerنامه به کمک نیاز داشتید، برای استفاده از خدمات ترجمه با درخواست

 گیرید.تماس ب The Fledgeوکار با های مربوط به کسبو برای دریافت کمک (پناهجویان

 برای اطالعات بیشتر با چه کسی تماس بگیرم؟

 به کمک مرکز) Refugee Development Centerنامه به کمک زبانی نیاز داشتید، لطفاً با اگر هنگام تکمیل فرم درخواست

 تماس بگیرید. The Fledgeنامه، لطفاً با های مربوط به درخواستتماس بگیرید. برای دیگر سؤال (پناهجویان پیشرفت

 حمایت زبانی
Refugee Development Center (پناهجویان پیشرفت به کمک مرکز)  

refugeedevelopmentcenter.org  

Erika Brown  

۲۹۰-۳۶۶۰ (۵۶۲ )   
ebrown@rdclansing.org   

http://www.purelansing.com/oneandall
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 وکارکمک در ارتباط با کسب
The Fledge  

thefledge.com 

Jerry Norris 

۲۳۰-۷۶۷۹ (۵۱۷) 

jerry@thefledge.com 

 سؤاالت کلی درباره برنامه
Lansing Economic Area Partnership (لنسینگ اقتصادی منطقه در مشارکت) 

purelansing.com/oneandall 

Anum Mughal 

anum@purelansing.com 


