
LANSING ECONOMIC AREA PARTNERSHIP

stronger together

برنامج One&All عبارة عن برنامج لمن 
يرغبون في إنشاء أعمال أو تنميتها، لكن 
تنقصهم الموارد المالية والعالقات الشبكية 

الضرورية. 

يهدف برنامج One&All في زيادة المساواة عن طريق دعم 
 Asset Limited, Income األفراد الذين يبلغ دخلهم حد
ALICE( Constrained, Employed ذوي الموارد 
المحدودة والدخل المحدود والموظفين( أو يقل عنه، والذين 

ُيعرفون عموًما باسم الطبقة العاملة الفقيرة. تحصل األسر في حد 
ذوي الموارد المحدودة والدخل المحدود والموظفين على دخل 

يزيد عن حد الفقر الفيدرالي لكنه يقل عن التكلفة األساسية للمعيشة 
في الوالية.

برنامج One&All عبارة عن مبادرة من تصميم وتقديم الشراكة 
 LEAP( Lansing Economic Area Partnership في
 Michigan Economic منطقة النسنغ االقتصادية(، أسستها

MEDC( Development Corporation مؤسسة 
 Consumers Energyالتنمية االقتصادية في ميتشيغان( و

Foundation )مؤسسة طاقة المستهلكين(. الشراكة في منطقة 
النسنغ االقتصادية عبارة عن مؤسسة غير حكومية غير هادفة 
للربح تلبي احتياجات التنمية االقتصادية في مقاطعات كلينتون 

وإيتون وإنغهام في والية ميتشيغان.

تفاصيل البرنامج
ال توجد تكلفة مقابل المشاركة.  	 

مزيج متفرد من التدريب والتوجيه في مجال األعمال بما في ذلك منهج لمدة شهرين من الجلسات 	 
العملية والمكثفة الخاصة بالتحديات في مجال األعمال التي تربط أيًضا المشاركين بشبكة احترافية 

ومساعدات مالية.

فريق من المدربين المكرسين لتوجيه كل رائد أعمال ليرتقي بمستوى فكرة في مجال األعمال أو 	 
إستراتيجية للنمو إلى المستوى األعلى. 

مبلغ مالي تأسيسي مقداره 2,500 دوالر بعد النجاح في استكمال البرنامج.	 

 	!One&All عضوية مدى الحياة في مجتمع برنامج

لطلب االنضمام
 ستكون المشاركة متاحة بدًءا من 30 يونيو 2020 على الموقع اإللكتروني: 	 

purelansing.com/oneandall سواء بنموذج إلكتروني أو مطبوع.

 	 Refugee إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إجراءات ملء طلب االنضمام، فتواصل مع
Development Center )مركز التنمية الخاص بالالجئين( للحصول على دعم بعدة لغات أو مع 

مؤسسة The Fledge للحصول على مساعدة في األعمال.  

سيتم قبول الطلبات ومراجعتها إلى أن تمتلئ كل األماكن، ولذلك ُيرجى التقدم بطلب بمجرد أن تتمكنوا 	 
من ذلك.

التأهل للبرنامج
يجب أن يكون دخل المتقدم عند حد ذوي الموارد المحدودة والدخل المحدود والموظفين أو أقل: 	

األسر المكونة من بالغ واحد: الدخل السنوي 21,036 دوالًرا أو أقل. 	 
األسر المكونة من 4 أو أكثر: الدخل السنوي 61,272 دوالًرا أو أقل. 	 

يجب أن يكون المتقدمون في مرحلة التفكير في إنشاء أعمال أو يتطلعون إلى تطوير أعمال قائمة  	
وتنميتها للتكيف مع بيئة األعمال الحالية.  

يجب أن تكون أعمال المتقدمين قد تأسست في منطقة النسنغ أو مسجلة فيها، وتتضمن المنطقة مقاطعات  	
كلينتون وإيتون وإنغهام وشيواسي في والية ميتشيغان.

يجب أال تكون أعمال المتقدم حاملة لعالمة تجارية لسلسلة وطنية أو تتبعها.  	

بالنسبة إلى المتقدمين الذين لديهم أعمال قائمة، يجب أن تكون األعمال قد حققت عائًدا لمدة 12 شهًرا  	
على األقل بحد أقصى للعائد السنوي يبلغ 500,000 دوالر وتضم أقل من 50 موظًفا. 

One&All برنامج
الشراكة الشاملة في منطقة النسنغ

لطلب المساعدة وطرح األسئلة
دعم اللغة

 Refugee Development Center
)مركز التنمية الخاص بالالجئين( 

 refugeedevelopmentcenter.org

إريكا براون بينيون
 )562( 290-3660

  ebrown@rdclansing.org

المساعدة في مجال األعمال

The Fledge 
thefledge.com

جيري نوريس  
)517( 230-7679 

  jerry@thefledge.com

األسئلة العامة عن البرنامج

 Lansing Economic Area Partnership
)منطقة النسنغ االقتصادية(

purelansing.com/oneandall

أنوم موغال
anum@purelansing.com

    purelansing.com/oneandall
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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.



 2من  1الصفحة  (LEAP| شراكة منطقة النسنغ االقتصادية ) One&Allالتأهل واألولوية في برنامج 

 One&Allالتأهل واألولوية في برنامج 
 الشراكة الشاملة في منطقة النسنغ

 

 النسنغ منطقة في الشراكة Lansing Economic Area Partnership (LEAPمبادرة من تصميم وتقديم  One&Allُيمثل برنامج 

 في االقتصادية التنمية مؤسسة Michigan Economic Development Corporation (MEDCويتلقى التمويل من  (االقتصادية

. الشراكة في منطقة النسنغ االقتصادية عبارة عن (المستهلكين طاقة مؤسسة) Consumers Energy Foundationو (ميتشيغان

 وتخدم احتياجات التنمية االقتصادية في مقاطعات كلينتون وإيتون وإنغهام التابعة لوالية ميتشيغان.مؤسسة غير حكومية ال تهدف إلى الربح 

لكن تنقصهم الموارد المالية عبارة عن مبادرة شاملة لريادة األعمال لمن يرغبون في إنشاء أعمال أو تنميتها،  One&Allبرنامج 

في زيادة المساواة عن طريق دعم األفراد على مستوى  One&Allدف من برنامج . يتمثل الهوالعالقات الضرورية في شبكات األعمال

 Asset Limited, Income Constrained, Employed (ALICEمقاطعات كلينتون وإيتون وإنغهام وشيواسي الذين يبلغ دخلهم حد 

 موًما باسم الطبقة العاملة الفقيرة.أو يقل عنه، والذين ُيعرفون ع (والموظفين المحدود والدخل المحدودة الموارد ذوي

ستستمر مبادرة . www.purelansing.com/oneandallتتوفر طلبات االنضمام بشكل إلكتروني أو ورقي على الموقع اإللكتروني: 

لمدة عامين وتتضمن عدة فترات تبلغ كل منها شهرين. سيكون لدى المتقدمين خيار تحديد فترة برنامج بناًء على  One&Allبرنامج 

 جدول مواعيدهم عند التقدم.

 مزايا البرنامج
 .ال توجد تكلفة مقابل المشاركة  

 .منهج لمدة شهرين مع جلسات تدريب عملي ومكثف على الصعوبات في مجال األعمال 

 مدربين المكرسين لتوجيه كل رائد أعمال ليرتقي بمستوى فكرة في مجال األعمال أو إستراتيجية للنمو إلى المستوى فريق من ال
 األعلى.

  دوالر بعد النجاح في استكمال البرنامج. 2,500مبلغ مالي تأسيسي بقدر 

  عضوية مدى الحياة في مجتمع برنامجOne&All! 

 .www.purelansing.com/oneandallلالطالع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 التأهل لالنضمام إلى البرنامج 
  يجب أن يبلغ دخل المتقدم حد ذويAsset Limited, Income Constrained, Employed (المحدودة الموارد ذوي 

أو يقل عنه. تحصل األسر في حد ذوي الموارد المحدودة والدخل المحدود والموظفين على دخل  (والموظفين المحدود والدخل
 يزيد عن حد الفقر الفيدرالي لكنه يقل عن التكلفة األساسية للمعيشة في الوالية.

o  دوالًرا أو أقل. 21,036يجب أن يبلغ الدخل السنوي لألسر المكونة من بالغ واحد 

o  دوالًرا أو أقل. 61,272أفراد أو أكثر  4يجب أن يبلغ الدخل السنوي لألسر المكونة من 

  يجب أن يكون المتقدمون في مرحلة التفكير في إنشاء أعمال أو يتطلعون إلى تطوير أعمال قائمة وتنميتها للتكيف مع بيئة
 األعمال الجديدة.

   منطقة النسنغ أو مسجلة فيها، وتتضمن مقاطعات كلينتون وإيتون وإنغهام وشيواسي.تأسست أعمال المتقدمين في 

 .يجب أال تكون أعمال المتقدم حاملة لعالمة تجارية لسلسلة وطنية أو تابعة لها 

  حد أقصى شهًرا على األقل ب 12بالنسبة إلى المتقدمين الذين لديهم أعمال قائمة، يجب أن تكون األعمال قد حققت عائًدا لمدة

 موظًفا. 50ألف دوالر وتضم أقل من  500للعائد السنوي يبلغ 

  

http://www.purelansing.com/oneandall
http://www.purelansing.com/oneandall
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 أولوية البرنامج
 سيجري تقييم المتقدمين الذين يحققون الحد األدنى من متطلبات التأهل للبرنامج بناًء على االحتياج المطلوب، بما في ذلك دون حصر:

   يتأهلون بصفتهم أعماالً متنوعة تظهر ملكيتها لفئات سكانية مهمشة تتضمن ما يلي دون حصر: النساء، وذوي االحتياجات
 الخاصة، وقدامى العسكريين، ومجموعات األقلية العرقية أو اإلثنية، ومجتمع الميم والالجئين.

  األفراد غير المتحدثين باإلنجليزية أو الذين يتعلمون اإلنجليز( ية بصفتها لغة ثانيةE.S.L..) 

   فكرة أعمال تركز على منتج أو خدمة وتتمتع بإمكانية تحقيق أثر محلي إيجابي على الصعوبات المادية واالقتصادية
 واالجتماعية في منطقة النسنغ.

  19-يستطيع المتقدمون أن يوضحوا األثر السلبي الذي تعرضت له أعمالهم بسبب فيروس كوفيد. 

 ت الداعمةالمستندا
 ينبغي أن يتمكن المتقدم من تقديم المستندات التالية والمعلومات األساسية األخرى حسب الحاجة إذا تم اختياره للبرنامج:

o )الكشوف المالية )بيان األرباح والخسائر، بيان الدخل 
o التأكيد على الدخل الثانوي )مثل شيكات الدفع(، إذا كانت موجودة 

o ال( تجارية/ الشخصية ونموذج أحدث عوائد ضريبيةW2) 

o   إذا كانت موجودةحالة الهجرة المؤهلةدليل على ، 
o  شهادة اإلنجليزية بصفتها لغة ثانية إذا كانت موجودة 

 

https://www.uscis.gov/i-9-central/120-acceptable-documents-verifying-employment-authorization-and-identity
https://www.uscis.gov/i-9-central/120-acceptable-documents-verifying-employment-authorization-and-identity
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 One&Allاألسئلة المتكررة عن برنامج 
 الشراكة الشاملة في منطقة النسنغ

 

 كيف نشأ برنامج ريادة األعمال الجديد هذا؟
 

 النسنغ منطقة في الشراكة Lansing Economic Area Partnership (LEAPمبادرة من تصميم وتقديم  One&Allُيمثل برنامج 

 في االقتصادية التنمية مؤسسة Michigan Economic Development Corporation (MEDCويتلقى التمويل من  (االقتصادية

عن مؤسسة  . الشراكة في منطقة النسنغ االقتصادية عبارة(المستهلكين طاقة مؤسسة) Consumers Energy Foundationو (ميتشيغان

 غير حكومية ال تهدف إلى الربح وتخدم احتياجات التنمية االقتصادية في مقاطعات كلينتون وإيتون وإنغهام التابعة لوالية ميتشيغان.

 ؟One&Allما برنامج 

الموارد المالية لكن تنقصهم عبارة عن مبادرة شاملة لريادة األعمال لمن يرغبون في إنشاء أعمال أو تنميتها،  One&Allبرنامج 

في زيادة المساواة عن طريق دعم األفراد على مستوى  One&All. يتمثل الهدف من برنامج والعالقات الضرورية في شبكات األعمال

 Asset Limited, Income Constrained, Employed (ALICEمقاطعات كلينتون وإيتون وإنغهام وشيواسي الذين يبلغ دخلهم حد 

 أو يقل عنه، والذين ُيعرفون عموًما باسم الطبقة العاملة الفقيرة. (والموظفين المحدود والدخل محدودةال الموارد ذوي

للمشاركين مزيًجا متفرًدا من التدريب والتوجيه في مجال األعمال ضمن برنامج لمدة شهرين مع توصيل  One&Allيقدم برنامج 

 ة.المشاركين أيًضا بشبكة من المهنيين ومساعدات مالي

 One&All. تعمل برامج purelansing.com/oneandallتتوفر طلبات االنضمام بشكل إلكتروني أو ورقي على الموقع اإللكتروني:  

 داول مواعيدهم عند تقديم الطلب.على فترات تبلغ كل منها شهرين. يستطيع مقدمو الطلبات أن يختاروا الفترة المناسبة على حسب ج

 ؟One&Allكيف يعمل برنامج 

لمدة عامين، ويتضمن عدة فترات من شهرين للبرامج وفق منهج من الجلسات العملية والمكثفة عن  One&Allستستمر مبادرة برنامج 

الصعوبات في مجال األعمال. طوال فترة البرنامج، سيتلقى المشاركون إرشاًدا ودعًما من مدربين مكرسين لالرتقاء بفكرة عملهم 
 التجاري أو إستراتيجية نموهم إلى المستوى األعلى.

 لدى المتقدمين خيار تحديد فترة برنامج بناًء على جدول مواعيدهم عند التقدم. سيكون

 تواريخ البرامج هي:

  2020أكتوبر  – 2020أغسطس 

  2021مارس  – 2021يناير 

  2021يوليو  – 2021مايو 

  2021أكتوبر  – 2021أغسطس 

  2022مارس  – 2022يناير 

  2022يوليو  – 2022مايو 

 ح لكل مشارك في البرنامج؟ما مبلغ التمويل المتا

 دوالر. 2,500سيتلقى كل مشارك يكمل البرنامج الذي يستمر شهرين منحة قدرها 

 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 
 ونية، والتسويق واالتصاالت، واالحتياجات من المعدات واالحتياجات األخرى.القان

http://www.purelansing.com/oneandall
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 هل يجب أن أنضم إلى البرنامج لمدة شهرين ألحصل على المنحة؟

 دوالر. 2,500نعم، يجب أن تكمل مدة البرنامج البالغة شهرين لتتلقى المنحة التي تبلغ 

 ؟One&Allهل يجب أن أعيش في منطقة النسنغ ألشارك في برنامج 

نعم، يجب أن تكون مقيًما في منطقة النسنغ أو يقع عملك التجاري في منطقة النسنغ )مقاطعة كلينتون أو إيتون أو إنغهام أو شيواسي( 
 لتشارك في البرنامج.

 أين سُتجرى اجتماعات البرنامج؟
  

واجتماعاته وكل معامالته األخرى في بيئات آمنة يقع مقرها في مجتمعات عمالئنا. سيكون  One&Allستنعقد جلسات تدريب برنامج 

على التأقلم مع كل المنصات  One&Allالبرنامج األول في أغسطس عبر الواقع االفتراضي بالكامل. سيساعدك فريق العمل في برنامج 

 المستخدمة عبر اإلنترنت.

 
 والدخل المحدود والموظفين؟ما حد ذوي الموارد المحدودة 

Asset Limited, Income Constrained, Employed (ALICE والموظفين المحدود والدخل المحدودة الموارد ذوي)  عبارة عن

معيار واقعي وضعته ميزانية إعانة األسر. يضع هذا المقياس تقديًرا للحد األدنى لتكلفة االحتياجات األساسية لألسرة، وتشمل: اإلسكان 
 ورعاية األطفال والطعام والنقل والرعاية الصحية.

دخل يزيد عن حد الفقر الفيدرالي لكنه يقل عن  حد ذوي الموارد المحدودة والدخل المحدود والموظفين يتضمن األسر التي تحصل على

من أسر ميتشيغان( حالًيا ال تستطيع أن تلبي احتياجاتها  %43مليون أسرة في ميتشيغان ) 1.66التكلفة األساسية للمعيشة في الوالية. 

 األساسية لألسرة.

دوالر في  21,000لألسرة، وهو ما يزيد قليالً عن يجب أن يقل دخل األسرة عن الحد األدنى المطلوب لتحقيق االحتياجات األساسية 

دوالرا في الساعة( ألسرة مكونة  30.64دوالر ) 61,000دوالرات في الساعة( للمنازل التي تضم بالًغا أعزب وأكثر من  10.52السنة )

 من أربعة أفراد.

 ؟One&Allكيف أعرف ما إذا كنت مالئًما لبرنامج 

إذا كنت تحصل على حد ذوي الموارد المحدودة والدخل المحدود والموظفين أو أقل وإذا أجبت بكلمة  One&Allُتصبح مالئًما لبرنامج 

 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؟ 

 لنقد البّناء المفيد لعملك التجاري؟هل أنت منفتح على ا 

 ( في مؤسسة Jerry Norrisيسعد فريقنا دائًما أن يتحدث معك عن أعمالك قبل أن تتقدم بطلب. يمكنك التواصل مع جيري نوريس )
The Fledge على البريد اإللكترونيjerry@thefledge.org  7679-230 (517)أو الرقم ( أو التواصل مع إريكا براونErika Brown )

 .3660-290-562والهاتف  ebrown@rdclansing.orgفي مركز التنمية الخاص بالالجئين على البريد اإللكتروني 

 إليها؟ One&Allما نوع األفكار التي يتطلع برنامج 

 بما في ذلك األعمال غير الهادفة للربح. -باألفكار في كل المجاالت  One&Allيهتم برنامج 
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 ى خطة أعمال؟هل أحتاج إل

 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؟

جتماعات التدريب والفعاليات. ينبغي أن يقوم شخص واحد مشارك في التأسيس بدور نقطة االتصال ويلتزم بحضور كل المحاضرات وا
من المثالي أن يحضر كل المؤسسين في المقابلة الشخصية األولية إذا كان ذلك ممكًنا. هذا مفيد ألعمالك لكن ليس الزًما أن ينضم 

 المشاركون اآلخرون في األعمال لالجتماعات األخرى في البرنامج.

 هل تتأهل أعمالي التي تحمل عالمة تجارية لسلسلة؟

 ، ال يمكن أن تكون أعمالك حاملة لعالمة تجارية لسلسلة وطنية أو تتبعها.ال

 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؟

تمتلئ كل األماكن. يونيو. سيتم قبول الطلبات ومراجعتها إلى أن  30نتوقع أن يكون التقدم بطلب منحة لهذا البرنامج مفتوًحا يوم الثالثاء 

 سيكون من األمثل أن تحاول تقديم الطلب مبكًرا لتزيد احتماالت قبولك.

 كم عدد األفراد الذين سيتم اختيارهم لكل مدة في البرنامج؟

 فرًدا بحد أدنى. 20، سيتم تقديم ستة برامج لمدة شهرين لكل منها. سيضم كل برنامج 2022ويوليو  2020بين شهري أغسطس 

 دم؟كيف أتق

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة  .purelansing.com/oneandallسيكون الطلب متاًحا عبر اإلنترنت ومطبوًعا على الموقع اإللكتروني: 

للحصول على دعم بعدة  (ينبالالجئ  الخاص التنمية مركز) Refugee Development Centerإلكمال نموذج الطلب، فتواصل مع 

 للحصول على مساعدة في األعمال. The Fledgeلغات أو مع مؤسسة 

 مع من أتواصل للحصول على مزيد من المعلومات؟ 

 مركز) Refugee Development Centerإذا كنت بحاجة إلى المساعدة بعدة لغات أثناء استكمال نموذج الطلب، يرجى التواصل مع 

 .The Fledge. فيما يخص األسئلة األخرى المتعلقة بالطلب، يرجى التواصل مع مؤسسة (بالالجئين  الخاص التنمية

 الدعم اللغوي
Refugee Development Center (بالالجئين  الخاص التنمية مركز)  

refugeedevelopmentcenter.org  

 (Erika Brownإريكا براون )

(562) 290-3660  

ebrown@rdclansing.org   

 المساعدة في األعمال
  The Fledgeمؤسسة 

thefledge.com 

http://www.purelansing.com/oneandall
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  (Jerry Norris) جيري نوريس

(517) 230-7679  

jerry@thefledge.com  

 األسئلة العامة عن البرنامج
Lansing Economic Area Partnership (االقتصادية النسنغ منطقة في الشراكة) purelansing.com/oneandall 

 (Anum Mughalأنوم موغال )

anum@purelansing.com 
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  One&Allأسئلة طلب االنضمام إلى برنامج 
 الشراكة الشاملة في منطقة النسنغ

  

، وليس نسخة مطبوعة من الطلب النهائي. سيصبح الطلب One&Allهذا دليل طلب االنضمام إلى برنامج 

 .2020يونيو  30متاًحا يوم 

 معلومات االتصال

 االسم األول

 االسم األخير

 البريد اإللكتروني

 الهاتف

 ما لغتك الرئيسية أو المفضلة؟

o اإلنجليزية 

o اإلسبانية 

o العربية 

o الصينية 

o النيبالية 

o السواحيلية 

o غير ذلك 

 معلومات الشركة

 اسم العمل

 عنوان العمل

o المدينة 

o المقاطعة 

o الرمز البريدي 

 هل يختلف عنوان منزلك عن عنوان عملك؟

o نعم 

o ال 

 الموقع اإللكتروني/ مواقع التواصل االجتماعي

 أحالك إلى هذا الطلب؟من 

o Refugee Development Center (بالالجئين  الخاص التنمية مركز) 

o  مؤسسةThe Fledge 

o Capitol Region Small Business Development Center (العاصمة لمنطقة غيرةالص األعمال تنمية مركز) 

o  مؤسسةPeckham 

o Lansing Economic Area Partnership (االقتصادية النسنغ منطقة في الشراكة) 
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o Capitol Area Michigan Works (العاصمة منطقة في ميتشيغان أشغال) 

o Beyond our Barriers (قيودنا وراء مؤسسة) 

o Michigan Economic Development Corporation (ميتشيغان في االقتصادية التنمية مؤسسة) 

o ستهلكينمؤسسة طاقة الم 

o  غير ذلك 

o ال شيء من ذلك 

 مفهوم العمل

 التصنيف الصناعي

o التصنيع التحويلي 

o  الطاقة -المواد المتقدمة 

o  البيئة -المواد المتقدمة 

o  الرعاية الصحية -المواد المتقدمة 

o   البنية التحتية -المواد المتقدمة 

o تجارة التجزئة والخدمات في مجال السيارات 

o الفضاء والدفاع 

o  والهندسة في مجال الزراعةالمعدات 

o )أعمال البنوك والخدمات المالية )باستثناء التقنية المالية 

o المستشعرات التجارية أو الصناعية 

o التشييد وتحسين المساكن 

o تحليالت المستهلكين وخدمات البيانات 

o  المنتجات االستهالكية 

o البرمجيات االستهالكية 

o األمن اإللكتروني أو الدفاع اإللكتروني 

o تعليم )باستثناء تقنية التعليم(ال 

o اإللكترونيات والمستشعرات لالتصاالت 

o  خاليا الوقود -الطاقة 

o  الشمسية -الطاقة 

o  تقليل المخلفات أو تحويلها -الطاقة 

o  الرياح -الطاقة 

o مستشعرات الطاقة 

o تخزين الطاقة أو توزيعها 

o الخدمات والمعدات البيئية 

o التقنيات المالية 

o  ومعالجته وسالمتهإنتاج الغذاء 

o خدمات الطعام واإلقامة 

o مستشعرات الصحة 

o الرعاية الصحية والخدمات اإلنسانية 

o تقنية المعلومات في مجال الرعاية الصحة 

o الموارد البشرية/ توفير العمالة 

o التصميم الصناعي أو التصنيع 

o إنترنت األشياء الصناعي 

o التأمين 

o وقت الفراغ والترفيه والفنون 

o  المنتجات االستهالكية -علوم الحياة 

o اإلعالم والنشر 

o  الوراثيات -الطب 

o  الدواء الترميمي -الطب 

o  المستحضرات العالجية أو الصيدالنية -الطب 

o األجهزة الطبية 
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o التشخيص الطبي 

o التصنيع الدقيق 

o استخراج النفط والغاز 

o االستشارات المهنية أو الفنية 

o  المحاكاةعمل الطرز األولية ووضع النماذج وأدوات 

o العقارات 

o )البيع بالتجزئة )باستثناء السيارات 

o الروبوتات 

o )الخدمات )العامة 

o نظم معرفة الوضع والمراقبة 

o )البرمجيات لألعمال )باستثناء التقنية الصحية والتقنية المالية 

o النقل والتخزين 

o غير ذلك 

 نوع األعمال إذا كانت موجودة

o تهدف للربح 
o ال تهدف للربح 
o  المالك الوحيد 

o  ( شركة محدودة المسؤوليةLLC) 

o الحكومة 

o  501القانون (C) (3) 

o  شركة بموجب المادة الفرعيةS 

o  شركة بموجب المادة الفرعيةB 

o غير ذلك 

 كلمة أو أقل( 500اذكر موجًزا سريًعا عن الشركة/ المنتج/ الفكرة )

o اسم النشاط 
o ما الذي يدفعك إلى االستمرار فيه؟ 
o  األمثل أو الجمهور المستهدف بالنسبة إليك. )كن محدًدا قدر اإلمكان(.اذكر العميل 
o  كيف ستصل إلى جمهورك المستهدف لتخبرهم عن عملك التجاري؟ 
o ما الذي تريد تحقيقه بهذه الفكرة في السنوات الثالث أو الخمس القادمة؟ 
o  ،العمالء، إلخ(ما األبحاث التي أجريتها؟ )حجم السوق، المنافسون، الموارد، الموردون 
o )ما العمل الذي أنجزته فيما يخص عملك التجاري؟ )تلقيت تمويالً، حققت عائًدا/ مبيعات، التسجيل، إلخ 
o ما أكبر تهديد لعملك اآلن؟ 
o  صعوبات أو مخاوف في عملك التجاري؟ 3ما أهم 

o  ما خطواتك التالية؟ 

 ين إذا كانوا موجودين.اذكر االسم والوظيفة وسيرة ذاتية قصيرة ألفراد الفريق الرئيسي

 هل هناك أي شيء آخر ينبغي أن نعرفه بشأن عملك التجاري؟ )أرفق مقاطع فيديو، مستندات، إلخ(

هل عملك التجاري مملوك إلحدى األقليات؟ )ذوي االحتياجات الخاصة، والمهاجرين، وقدامى العسكريين، ومجموعات األقليات العرقية 
 أو اإلثنية والالجئون(

o نعم 

o ال 

 هل عملك التجاري مملوك المرأة؟

o نعم 

o ال 
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 ما نوع العوائق التي تواجهها عندما تحاول أن تبدأ/ تدير/ تنمي عملك التجاري؟

 
 منذ متى وأنت تمارس النشاط؟

o ال أمارس النشاط بعد 

o أقل من عام 

o  أعوام 3منذ عام إلى 

o  أعوام 3منذ أكثر من 

 هل يبيع النشاط منتجاته أو خدماته بالفعل؟

o نعم 

o ال 

 شهًرا؟ 12ما مقدار العائد الذي حققه عملك التجاري في آخر 

o ال توجد مبيعات بعد 

o  دوالر 25,000 -دوالر 

o 25,000  دوالر 50,000 -دوالر 

o 50,000  دوالر 75,000 -دوالر 

o 75,000  دوالر 100,000 -دوالر 

o 100,000  دوالر 250,000 -دوالر 

o 250,000  دوالر 500,000 -دوالر 

o 500,000  دوالر 1,000,000 -دوالر 

o أفضل عدم اإلجابة 

 ما المبلغ النقدي الذي تم استثماره في عملك التجاري حتى اليوم؟

o 0 دوالر 

o  دوالر 10,000 -دوالر 

o 10,000  دوالر 100,000 -دوالر 

o 100,000  دوالر 1,000,000 -دوالر 

o  دوالر 1,000,000أكثر من 

 البيانات الديمغرافية

 عمرك أدناه؟ما الفئة التي تضم 

o 18-20 عاًما 
o 21-29 عاًما 
o 30-39 عاًما 
o 40-49 عاًما 
o 50-59 عاًما 
o 60 عاًما أو أكبر 

 
 يرجى توضيح المجموعات العرقية أو اإلثنية التي تنتمي إليها. اختر كل ما ينطبق:

o أمريكي إفريقي/ من ذوي البشرة السمراء 
o من أصل هسباني أو التيني أو إسباني 
o أمريكي آسيوي/ آسيوي 
o هندي أمريكي/ من سكان أالسكا األصليين 
o من سكان هاواي األصليين/ من سكان جزر المحيط الهادي 
o شرق أوسطي/ إفريقي شمالي 
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o أبيض 
o غير ذلك 

 ما جنسك/ هويتك الجنسية وحالة تحولك الجنسي؟ 
o أنثى 
o ذكر 
o من غير الجنسين/ جنس ثالث 
o )أفضل أن أصف نفسي بما يلي: )يرجى التحديد 
o  اإلجابةأفضل عدم 

 
 هل تصف نفسك بأنك متحول جنسًيا؟ 

o نعم 
o ال 

 
 ما حالتك االجتماعية؟ 

o أعزب/ عزباء 
o متزوج/ متزوجة 
o أرمل/ أرملة 
o مطلق/ مطلقة 
o منفصل/ منفصلة 

 
 ما أعلى مستوى دراسي أكملته أو أعلى درجة حصلت عليها؟

o ال توجد مدرسة 
o مدرسة أولية حتى الصف الثامن 
o ،من دون دبلومة بعض الدراسة في مدرسة عليا 
o  مثل شهادة التطوير التعليمي العام( شهادة من المدرسة العليا أو ما يعادلها(GED)) 

o شهادة المدرسة التجارية 
o بعض الدراسة الجامعية، من دون درجة علمية 
o درجة زمالة 
o درجة بكالوريوس 
o درجة ماجستير 
o درجة مهنية 
o  الدكتوراهدرجة 

 
 وظيفتك بأفضل شكل؟أي من الفئات التالية تصف وضع 

o موظف بأجر 
o عمل حر 
o ال أعمل، أبحث عن عمل 
o ال أعمل، ال أبحث حالًيا عن عمل 
o رب أسرة 
o طالب 
o القوات العسكرية 
o متقاعد 
o ال أستطيع العمل 

 
 كم عدد أفراد أسرتك بمن فيهم أنت؟

 
 ؟2019ماذا كان إجمالي الدخل المجمع لكل أفراد أسرتك في عام  

o 0  دوالًرا 9,999 –دوالر 
o 10,000  دوالًرا 19,999 -دوالر 
o 20,000  دوالًرا 29,999 -دوالر 
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o 30,000  دوالًرا 39,999 -دوالر 
o 40,000  دوالًرا 49,999 -دوالر 
o 50,000  دوالًرا 59,999 -دوالر 
o 60,000  دوالًرا 69,999 -دوالر 
o 70,000  دوالًرا 79,999 -دوالر 
o 80,000  دوالًرا 89,999 -دوالر 
o 90,000  دوالًرا 99,999 -دوالر 
o 100,000 دوالر أو أكثر 

 
 ما إجمالي نفقاتك الشهرية الثابتة في المتوسط )اإلسكان ورعاية األطفال والطعام والنقل والرعاية الصحية(؟

 احتياجات النشاط 

 ما أنواع الموارد التي تسعى للحصول عليها من هذا البرنامج لتطوير عملك التجاري؟ -
o عمل تعليمية، التعرف على موارد غير تمويلية، إلخ( إرشاد تجاري )نصائح، ورش 
o الحصول إلى التمويل 
o غير ذلك 

 هل شاركت في أي برامج مشابهة؟ إذا كنت قد شاركت، يرجى ذكرها. -

 تقديم طلب االنضمام 

 يرجى القراءة قبل إرسال طلبك
ضمن شراكة منطقة النسنغ االقتصادية إلى التعرف على عملك التجاري  One&Allلكي نخدمك، سيحتاج أفراد فريق العمل في برنامج 

وحالتك المالية. بموجب موافقتك على هذه الشروط، توافق على أن تقدم لشراكة منطقة النسنغ االقتصادية المعلومات التجارية والمالية 
المعلومات بعناية وسرية ولن تكشفها علًنا إال بشكل مجمع الضرورية إلجراء تقييمها. ستتعامل شراكة منطقة النسنغ االقتصادية مع هذه 

مع معلومات عمالء آخرين )إال إذا كنت أنت قد كشفت المعلومات علًنا في السابق(. في إطار العمل التعاوني الطبيعي في شراكة منطقة 
عتقد أن ذلك سيفيدك ويفيد عملك. االستشارات النسنغ االقتصادية، لن تكشف المؤسسة عن المعلومات لمؤسساتها الشريكة إال إذا كانت ت

واآلراء التي تقدمها شراكة منطقة النسنغ االقتصادية لك ولشركتك تهدف إلى تحقيق فائدتك فقط. ُتخلي شراكة منطقة النسنغ االقتصادية 
طقة النسنغ االقتصادية أو مديروها مسؤوليتها وأنت تتنازل عن كل الضمانات ذات الصلة بالمساعدة التي تقدمها لك. لن تتحمل شراكة من

 أو مسؤولوها أو موظفوها المسؤولية تجاهك عن األضرار، بما في ذلك ـ دون حصر ـ فقدان الربح أو فرص األعمال.

o .أوافق على الشروط أعاله 




