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  One&Allعملية المراجعة ومعاييرها في برنامج 
 الشراكة الشاملة في منطقة النسنغ

  

 عملية المراجعة
 Capitol Region Small Businessلقد أنشأت شراكة منطقة النسنغ االقتصادية لجنة مراجعة متعددة الهويات تتألف من 

Development Center (SBDC العاصمة لمنطقة الصغيرة األعمال تنمية مركز) وMichigan Economic Development 
Corporation (MEDC غانميتشي في االقتصادية التنمية مؤسسة) وCapital Area United Way (CAUW المتحد الطريق مؤسسة 

، Peckham، ومؤسسة (!العاصمة منطقة في ميتشيغان أشغال !CAMW) !Capital Area Michigan Works، و(العاصمة لمنطقة

 Beyond our Barriers، وThe Fledge، ومؤسسة (بالالجئين الخاص التنمية مركز RDC) Refugee Development Centerو
(BOB قيودنا وراء مؤسسة).إلى جانب أصحاب المصالح من عدة مؤسسات جديدة وأعمال أكبر في المجتمع ، 

إلى ستضع لجنة المراجعة تقييًما للطلبات بشكل مستمر وتقدم تعقيبات للمتقدمين. بناًء على توصية اللجنة، سيتم انتقاء المتقدمين ودعوتهم 

. The Fledgeمقابلة شخصية )سيتوفر خيارا إجراء المقابلة عبر الفيديو و/أو عبر الهاتف( في مركز التنمية الخاص بالالجئين أو مؤسسة 

 مدته شهران. One&Allمتقدًما لكل برنامج  20اختيار عدد يصل إلى  سيتم

 معايير مراجعة الطلبات 
 ستضع لجنة المراجعة تقييًما للطلبات حسب الدور وتقييًما إلمكانيات كل متقدم بناًء على المعايير التالية:

  المالءمة لبرنامجOne&All:  أكمل المتقدم المؤهل مرحلة األبحاث الخاصة بأعماله )تقييم قابلية فكرة للتنفيذ( أو لديه منتج أو

يقدم خدمة تنطوي على قدر من الجاذبية في السوق المستهدفة المرغوب فيها وقد توصل إلى حل لبعض الصعوبات واستقر 
 على االتجاه الرئيسي ألعماله.

 :المتقدم أو فكرة أعماله على إمكانية أن تتوسع وأن تصبح ذات مغزى عن طريق معالجة  تنطوي أعمال الفرصة في السوق
 مشكلة قائمة لدى العمالء وأن تحقق عائًدا.

 :يظهر لدى المتقدم المثابرة وااللتزام بالقيام بالمهمة الصعبة إلنشاء شركة أو تنميتها بأفكار مبتكرة. ينبغي أن يكونون  االلتزام
 ستعداد لعمل ما يتطلبه التغيير أو التحول أو التحسن أو التميز إلى أن يتوصل إلى حل ناجح.لدى المتقدم اال

 :يوجد لدى المتقدم نموذج أعمال يحقق فائدة للمجتمع عن طريق استثمار الوقت والموارد لتحسين جودة  األثر على المجتمع
 المعيشة محلًيا.

 :مة جوهريان يقدمان سبًبا قوًيا ليشتريهما العمالء ويستمتعوا بهما.يوجد لدى المتقدم منتج أو خد المنتج/ الخدمة 

 :يعتمد المتقدم على التقنية كجزء من مزيج سري يؤدي إلى أن تنجح أعمالهم وتحقق أثًرا.   استخدام التقنية 

 :المتقدم من توضيح توجد لدى المتقدم مبادئ مالية تحكم كل المصروفات واإليرادات. ينبغي أن يتمكن  الصالحية المالية
 نظريته في العمل فيما يخص الكيفية التي ستجني بها الشركة المال.

 :ينبغي أن تظهر األفكار الخاصة بالمتقدم في أعماله. ينبغي أن يشعر بالراحة تجاه ما يفعله ويتصرف بشكل  القوى الفائقة
 يتفق بعمق مع القيم التي وضعها لنفسه.


