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  One&Allمعیارها و روند بررسی برای 
 کارآفرینی جامع در منطقه لنسینگ

  

 روند بررسی
LEAP  یک کمیته بررسی چند نهادی تشکیل داده است که اعضای آنCapital Region Small Business Development Center 

(SBDC پایتخت منطقه در کوچک وکارهای کسب توسعه مرکز) ،Michigan Economic Development Corporation  
(MEDC میشیگان اقتصادی توسعه شرکت)، Capital Area United Way (CAUW بزرگ منطقه متحد مسیر) ،Capital Area 

Michigan Works! (CAMW! میشیگان بزرگ منطقه در اشتغال) ،Peckham ،Refugee Development Center (RDC 

، و همچنین سهامدارانی از (موانع از فراتر BOB) The Fledge ،Beyond our Barriers، (پناهجویان پیشرفت به کمک مرکز

 تر از اجتماع مربوطه هستند.وکارهای بزرگهای جدید و کسبطیف متنوعی از سازمان

های این دهد. براساس توصیهها را ارزیابی خواهد کرد و به متقاضیان بازخورد ارائه میصورت پیوسته درخواستکمیته بررسی به
یا « مرکز کمک به پیشرفت پناهجویان»شود و این افراد به مصاحبه حضوری در تری از متقاضیان آماده میکمیته، فهرست کوتاه

The Fledge ۲۰های ویدیو کنفرانس و/یا مصاحبه تلفنی، یکی را انتخاب کرد(. حداکثر توان از میان گزینهشوند )میدعوت می 

 شوند.انتخاب می One&Allمتقاضی برای هر برنامٔه دو ماهه 

 نامهمعیارهای بررسی درخواست 
ضی را براساس معیارهای زیر کند و پتانسیل هر متقاهای درخواست را با مبنایی قابل انعطاف ارزیابی میکمیته بررسی فرم

 سنجد:می

  مناسب بودن برایOne&All: وکار متقاضی واجد شرایط مرحله تحقیق و پژوهش )ارزیابی معتبر بودن ایده( برای کسب

کند که تا حدی برای بازار هدف موردنظر حاضر محصول یا خدمتی را ارائه میخود را به پایان رسانده است یا درحال
 وکار قرار گرفته است.دارد، چند چالش را پشت سر گذاشته و در مسیر اصلی و درست کسب مقبولیت و کشش

 :وکار متقاضی این پتانسیل را دارد که با درآمدزایی و برطرف کردن مشکل وکار فعلی یا ایده کسبکسب فرصت بازار
 دار شود.مستدل مشتری به پیشرفت برسد و معنی

 :ت به کمک ذهنیتی خالقانه برانگیِز شروع یا پرورش یک شرکزم برای انجام کار چالشمتقاضی استقامت و تعهد ال تعهد
آمیز، هر کاری را که برای تغییر، تبدیل، بهبود حلی موفقیتدهد. متقاضی باید آماده باشد که برای رسیدن به راهرا نشان می

 یا پیشی گرفتن الزم است انجام دهد.

 :گذاری زمان و منابع در بهبود کیفیت زندگی محلی، به وکاری دارد که با سرمایهسبمتقاضی مدل ک تأثیر بر اجتماع
 رساند.اجتماع منفعت می

 :ای برای خرید و استفاده مشتریان به وجود کنندهمتقاضی محصول یا خدماتی اصلی دارد که دلیل قانع محصول/خدمات
 آورده است.

 :وکار به فعالیتی موفق و تأثیرگذار بهره ان بخشی از رموز پنهان تبدیل کسبعنومتقاضی از فناوری به استفاده از فناوری
 برد.  می

 :های ورودی و خروجی حاکم است. متقاضی باید بتواند نظریه ای دارد که بر کلیه هزینهمتقاضی اصول مالی توانایی مالی
 خود برای نحوه درآمدزایی شرکت را به اثبات برساند.

 وکار خود تصویر معتبر و اصیلی از خود به نمایش بگذارد. متقاضی باید آرامش و باید ازطریق کسب متقاضی ها:ابرقدرت
 شده خود رفتار کند.های بیاناعتماد به نفس کافی داشته باشد و آگاهانه مطابق با ارزش


