One&All को बारे मा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
Lansing क्षेत्रको लाधि समावेशी उद्यमशीलता
यो नयााँ उद्यमशीलता काययक्रम कसरी सुरु भयो ?
One&All Lansing Economic Area Partnership (LEAP ल्यानसिङ आर्थिक क्षेत्र िाझेदारी) द्वारा तयार िररएको र
प्रदान िररएको एउटा पहलकदमी काययक्रम हो र Michigan Economic Development Corporation (MEDC

सिसिगन आर्थिक विकाि िंस्थान) र Consumers Energy Foundation (कन्ज्यूििि एनर्जी फाउन्जडेिन) ले

यसलाई आधथयक सहायता प्रदान िरे का छन ् । LEAP एउटा िैरसरकारी िैरनाफामूलक संस्था हो । यसले Michigan का
क्ललन्टन, ईटन र ईन्घम काउन्टीहरूको आधथयक ववकासका आवश्यकताहरू पूरा िनयका लाधि सेवा प्रदान िछय ।
One&All भनेको के हो ?

One&All कुनै व्यवसाय सरु
ु िनय वा बढाउन चाहने तर आवश्यक आधथयक श्रोतहरू र नेटवकय सम्बन्िहरू नभएका

व्यक्लतहरूका लाधि एउटा समावेशी उद्यमशीलता काययक्रम हो । One&All को उदे श्य भनेको क्ललन्टन, ईटन, ईन्घम र
शशयावासीमा भएका माननसहरू र Asset Limited, Income Constrained, Employed (ALICE िीसित िम्पवि,

िीसित आय भएका कािदार) को सीमा रे खा भन्दा मुनन रहे का व्यक्लतहरूलाई सहायता प्रदान िरे र समता वद्
ृ धि

िनुय हो ।
One&All ले सहभािीहरूलाई व्यापारसम्बन्िी प्रशशक्षण र शसकाइको 2 महहने काययक्रमको अद्ववतीय सक्म्मश्रण प्रदान
िछय र साथै सहभािीहरूलाई व्यवसानयक सञ्जाल तथा आधथयक सहायतासँि पनन जोड्छ ।

आवेदन फारामहरू purelansing.com/oneandall मा ववद्यत
ु ीय र कािजी ढाँचामा उपलब्ि छन ् । One&All का

काययक्रमहरू दई
ु महहनाको समयावधिको लाधि सञ्चालन हुन्छन ् । आवेदकहरूले आवेदन हदँ दा आफ्नो ताशलका
अनुसार आफूलाई ठीक हुने समयावधि छनौट िनय सलछन ् ।
One&All ले के काम गर्य ?

One&All को पहलकदमी काययक्रम व्यापारसम्बन्िी चुनौतीहरूको व्यावहाररक तथा िहन पाठ्यक्रमको साथमा दई
ु
वर्यसम्म सञ्चालन िररनेछ । दई
ु वर्यको समयमा िेरैवटा दई
ु महहने काययक्रम सञ्चालन िररनेछ । काययक्रमभरर,

सहभािीहरूले आफ्नो व्यवसायसम्बन्िी योजना वा व्यवसाय ववकास िने रणनीनतलाई अको स्तरमा पय
ु ायउन समवपयत
प्रशशक्षकहरूबाट मािदशयन तथा सहायता पाउँ छन ् ।
आवेदकहरूले आवेदन हदँ दा खेरी आफ्नो समयताशलका अनस
ु ार काययक्रमको समयावधि छनौट िने अवसर पाउने
छन ् ।

काययक्रम सञ्चालन हुने शमनत:
●
●
●
●

अिस्त 2020 – अलटोबर 2020
जनवरी 2021 – माचय 2021
मे 2021 – जुलाई 2021
अिस्त 2021 – अलटोबर 2021
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●
●

जनवरी 2022 – माचय 2022
मे 2022 – जुलाई 2022

काययक्रममा सहभागी भएका प्रत्येक व्यक्तिले कति रकम बराबरको कोष प्राप्ि गर्य न ् ?
काययक्रममा सहभािी भएका र 2 महहने काययक्रम पूरा िरे का प्रत्येक व्यक्लतले $2,500 बराबरको अनद
ु ान पाउने छन ् ।
उति रकम कसरी प्रयोग गनय सककन्र् ?
प्रत्येक सहभािीले व्यवसाय सरु
ु िदाय वा ववस्तार िदाय लाग्ने कानन
ू ी, माकेहटङ तथा संचार, उपकरणका

आवश्यकताहरू र अन्य आवश्यकताहरू लिायतका खचयका लाधि आफ्नो स्ववववेकमा अनुदान रकम प्रयोि िनय
सलछन ् ।

मैले अनुदान रकम प्राप्ि गनय दई
ु महहने काययक्रम पूरा गनुय पर्य ?
हो, तपाईंले अनुदान रकम प्राप्त िनय दई
ु महहने काययक्रम पूरा िनुय पछय ।
One&All मा सहभागी हुनका लाधग म ल्यानससङ क्षेत्रको बाससन्दा हुनु पर्य ?
हो, काययक्रममा सहभािी हुनका लाधि ल्यानसिङ क्षेत्रको बाशसन्दा हुनु पदय छ र तपाईंको व्यवसाय पनन ल्यानशसङ क्षेत्र
(क्ललंटन, ईटन, ईन्घम, वा शशयावास काउन्टी) मै हुनु पदय छ ।
काययक्रमका बैठकहरू कहााँ सम्पन्न गररनेर्न ् ?
One&All का प्रशशक्षण कक्षाहरू, बैठकहरू र अरू सबै िनतववधिहरू हाम्रो ग्राहकको समद
ु ायमा रहे को सुरक्षक्षत

वातावरणमा सम्पन्न गररनेछ । अिस्तको पहहलो काययक्रम पूणय रूपमा अनलाइनबाट सञ्चालन िररनेछ । One&All
को टोलीले तपाईंलाई अनलाइन प्लेटफमयहरूसँि अभ्यस्त हुन सहयोि िनेछ ।
ALICE भनेको के हो ?
Asset Limited, Income Constrained, Employed (ALICE िीसित िम्पवि, िीसित आय भएका कािदार) को

थ्रेसहोल्ड घरपररवारको जीववका चल्ने बजेटको आिारमा ववकास िररएको एउटा यथाथिपरक मानक हो । यो मानकले
आवास, बाल हे रचाह, खाद्यान्न, यातायात तथा स्वास््य सेवा लिायतका घरपररवारका पाँच आिारभत
ू
आवश्यकताहरूको खचयको बारे मा अनुमान िदयछ ।

ALICE को थ्रेसहोल्डमा संघले ननिायरण िरे को िररबीको स्तर भन्दा िेरै तर सहरमा जीववका िान्न आवश्यक पने
आिारभूत खचय भन्दा कम आय आजयन िने घरपररवारहरू पछय न ् । अहहलेको समयमा, शमशशिन मा रहे का 1.66
शमशलयन घरपररवारहरू (43% घरपररवारहरू) घरपररवारका आिारभूत आवश्यकताहरू पूरा िनय असमथय छन ् ।
एउटा घरपररवारको आय घरपररवारका आवश्यकताहरू पूरा िनय चाहहने रकम भन्दा कम हुनु पछय । यो रकम

एकजना वयस्क भएको घरको हकमा $21,000 प्रनत वर्य ($10.52/घण्टा) भन्दा थोरै मात्राले बढी हुन्छ र चार जना
सदस्यहरू भएको पररवारको हकमा $61,000 प्रनत वर्य ($30.64/प्रनत घण्टा) भन्दा बढी हुन्छ ।
म One&All काययक्रमका लाधग उपयुति र्ु कक र्ुइन ?

तपाईं ALICE को थ्रेसहोल्डमा वा थ्रेसहोल्ड भन्दा मनु न पनह
ुय ु न्छ र तपाईंले यी प्रश्नहरूको हो मा उत्तर हदनु भयो भने
तपाईं One&All काययक्रमका लाधि उपयल
ु त मानननु हुन्छ:
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●
●
●

तपाईं नयाँ व्यवसाय सुरु िनय वा आफ्नो व्यवसायलाई अिाडड बढाउन खोक्जरहनु भएको छ ?
तपाईं आफू जस्तै उद्यमीहरूको समूहहरूको साथमा व्यावहाररक र प्रायोधिक शसकाइ र प्रशशक्षणमा
सहभािी हुन उत्सुक हुनुहुन्छ ?
तपाईं आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा पुयायउने रचनात्मक आलोचना स्वीकार िनह
ुय ु न्छ ?

हाम्रो टोली आवेदन बुझाउनु अिाडड तपाईंसँि तपाईंको व्यवसायको बारे मा कुरा िनय सिैँ तयार छ । तपाईं The

Fledge का Jerry Norris लाई jerry@thefledge.org वा (517) 230-767 मा वा Refugee Development Center
(िरणाथी विकाि केन्जर) की Erika Brown लाई ebrown@rdclansing.org र 562-290-3660 मा सम्पकय िनय
सलनुहुन्छ ।
One&All कस्िो खालका योजनाहरू खोक्जरहे को र् ?

One&All िैरनाफामूलक सहहतका सबै उद्योिका योजनाहरूमा इच्छुक छ ।
के मसाँग व्यापारसम्बन्िी योजना हुनु जरुरी र् ?
व्यापारसम्बन्िी योजना जरुरी हुन्छ । तपाईंले हामीलाई तपाईंसँि उत्साह र प्रनतबद्िता छ र तपाईंले केही मात्रामा
प्रारक्म्भक अध्ययन पूरा िनुय भएको छ भनेर दे खाउनु पने हुन्छ ।

मेरो व्यापारको साझेदार वा सम्पूर्य टोली काययक्रममा सहभागी हुनु जरुरी र् ?
एकजना संस्थापकले मुख्य व्यक्लतको भूशमका ननवायह िनुय पदय छ र सबै कक्षाहरू, प्रशशक्षणसम्बन्िी बैठक तथा

काययक्रमहरूमा सहभािी हुनु पदय छ । सम्भव भएसम्म सबै संस्थापकहरू प्रारक्म्भक अन्तवायतायमा आउँ दा राम्रो हुन्छ ।
यो तपाईंको व्यवसायको लाधि सहयोिीशसद्ि हुन्छ तर काययक्रमका अरू बैठकहरूमा व्यवसायका अरू
साझेदारहरूको उपक्स्थनत अननवायय िररएको छै न ।
फ्रेन्चाइज सलएर सञ्चालन भएको मेरो व्यवसायले योग्यिा पूरा गर्य ?

िदै न, तपाईंको व्यवसाय फ्रेन्चाइच वा अरू राक्ष्िय व्यवसायमा आबद्ि भएको हुनु हुँदैन । ।
गैरनाफामूलक व्यवसायले योग्यिा पूरा गर्य ?
िछय , िैरनाफामूलक व्यवसायले आवेदनका न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा िरे को खण्डमा काययक्रमको योग्यता पूरा
िछय ।

एकल स्वासमत्वमा रहे को वा घरमा आिाररि व्यवसायले योग्यिा पूरा गर्य ?
िछय , एकल स्वाशमत्वमा रहेको वा घरमा आिाररत व्यवसायले आवेदनका न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा िरे को
खण्डमा काययक्रमको योग्यता पूरा िछय ।

आवेदन बुझाउने तनक्श्चि समयावधि हुनेर् ?
हामीले अनुदानको आवेदन जन
ू 30, मङ्िलबारबाट खुल्छ भनेर अपेक्षा िरे का छौं । सबै स्थान नभररएसम्म

आवेदनहरू स्वीकृत र जाँच िररनेछ । स्वीकृनतको सम्भावना बढाउन तपाईंले चाँडो िरे र आवेदन बुझाउन प्रयास िनुय
भयो भने राम्रो हुनेछ ।

प्रत्येक समयावधिका लाधग कति जना व्यक्तिहरू चयन गररने र्न ् ?
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अिस्त 2020 र जुलाई 2022 को बीचमा छ वटा दई
ु महहने काययक्रम सञ्चालन िररनेछ । प्रत्येक काययक्रमले 20 जना
व्यक्लतहरूलाई समेट्छ ।

आवेदन कसरी हदन सककन्र् ?
आवेदन फाराम purelansing.com/oneandall मा ववद्युतीय र कािजी ढाँचामा उपलब्ि हुनेछ । कृपया तपाईंलाई

आवेदन फाराम भनय सहयोि चाहहन्छ भने बहुभावर्क सहायता लाधि Refugee Development Center ([िरणाथी
विकाि केन्जर]) वा व्यवसायसम्बन्िी सहायताका लाधि The Fledge लाई सम्पकय िनह
ुय ोस ् ।
थप जानकारीका लाधग कसलाई सम्पकय गने ?
तपाईंलाई फाराम पूरा िदाय बहुभावर्क सहायता चाहहन्छ भने कृपया Refugee Development Center (िरणाथी

विकाि केन्जर) लाई सम्पकय िनह
ुय ोस ् । आवेदनको बारे मा अरू कुनै प्रश्नहरू छन ् भने कृपया The Fledge लाई सम्पकय
िनह
ुय ोस ् ।

भाषासम्बन्िी सहायिा

Refugee Development Center (िरणाथी विकाि केन्जर)
refugeedevelopmentcenter.org
Erika Brown
(562) 290-3660
ebrown@rdclansing.org
व्यवसायसम्बन्िी सहायिा
The Fledge
thefledge.com
Jerry Norris
(517) 230-7679
jerry@thefledge.com
काययक्रमसम्बन्िी सािारर् प्रश्नहरू

Lansing Economic Area Partnership (ल्यानसिङ आर्थिक क्षेत्र िाझेदारी)
purelansing.com/oneandall
Anum Mughal
anum@purelansing.com
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