جزئیات برنامه
•مشارکت رایگان است.

One&All

کارآفرینی جامع در منطقه لنسینگ
برنامۀ  One&Allبرای افرادی است که
میخواهند کسبوکاری را شروع کنند یا
ترقی دهند ،اما فاقد منابع مالی و ارتباطات
شبکهای الزم هستند.
هدف  One&Allافزایش تساوی حقوق با حمایت از
افرادی است که در آستانه Asset Limited, Income
 ALICE( Constrained, Employedشاغل ،دارایی
محدود ،درآمد محدود) یا پایینتر از آن قرار میگیرند و معموالً
بهعنوان شاغالن بیبضاعت شناخته میشوند .خانوارهای
 ALICEدرآمدی باالتر از «خط فقر فدرال» اما پایینتر از
هزینههای اساسی زندگی در ایالت دارند.
 One&Allطرحی است که از سوی Lansing Economic
 LEAP( Area Partnershipمشارکت در منطقه
اقتصادی لنسینگ) طراحی و ارائه میشود و بودجۀ آن توسط
Michigan Economic Development Corporation
( MEDCشرکت توسعه اقتصادی میشیگان) و Consumers
( Energy Foundationبنیاد انرژی مصرفکنندگان) تأمین
میشود LEAP .سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی است که در
راستای نیازهای رشد اقتصادی شهرستانهای کلینتون ،ایتون و
اینگام ایالت میشیگان خدمترسانی میکند.

purelansing.com/oneandall

•ترکیب منحصربهفردی از آموزش و آمادهسازی برای کسبوکار شامل برنامه آموزشی  ۲ماهه از
جلسات عملی و فشرده درباره چالشهای کسبوکار ،که شرکتکنندگان را با شبکهای حرفهای و
کمکهای مالی نیز مرتبط میکند.
•تیمی از مربیان اختصاصی برای هدایت هر کارآفرین در مسیر رساندن ایده یا استراتژی رشد
کسبوکار خود به مرحله بعدی.
•اعطای  ۲٬۵۰۰دالر سرمایه اولیه پس از اتمام موفق برنامه.
•عضویت مادامالعمر در انجمن !One&All

برای درخواست
•درخواستنامه از تاریخ  ۳۰ژوئن  ۲۰۲۰در نشانی  purelansing.com/oneandallدر هر دو
قالب وب و چاپی در دسترس قرار میگیرد.
•اگر در ارتباط با درخواستنامه به کمک نیاز داشتید ،برای استفاده از خدمات ترجمه با Refugee
( Development Centerمرکز کمک به پیشرفت پناهجویان) یا برای دریافت راهنمایی مربوط به
کسبوکار با  The Fledgeتماس بگیرید.
•تا زمانی که همه ظرفیتها پر شود ،پیوسته درخواستها را میپذیریم و بررسی میکنیم ،بنابراین لطفا ً
در اولین فرصت ممکن درخواستتان را ارسال کنید.

واجد شرایط بودن برای شرکت در برنامه
متقاضی باید در آستانه  ALICEیا پایینتر از آن باشد:
•خانوارهای تک نفره :درآمد ساالنه  ۲۱٬۰۳۶دالر یا کمتر.
•خانواده  ۴نفره یا بیشتر :درآمد ساالنه  ۶۱٬۲۷۲دالر یا کمتر.
متقاضی باید در مرحله ایده شروع یک کسبوکار یا در جستجوی نقطه اتکا یا رشد کسبوکار فعلی
برای انطباق با شرایط فعلی کسبوکار باشد.
کسبوکار متقاضی باید در منطقه لنسینگ متشکل از شهرستانهای کلینتون ،ایتون ،اینگام و شیاواسه
ایالت میشگیان تأسیس یا ثبت شده باشد.
کسبوکار متقاضی نباید یک فرانشیز یا وابسته به یک زنجیره ملی باشد.
برای متقاضیانی که در حال حاضر دارای کسب و کار هستند ،کسبوکار باید برای حداقل  ۱۲ماه
با درآمد ساالنه حداکثر ۵۰۰٬۰۰۰دالر درآمدزایی داشته باشد و کمتر از  ۵۰کارمند/کارگر در آن
مشغول به کار باشند.

درخصوص راهنمایی و پرسشها
حمایت زبانی

کمک در ارتباط با کسبوکار

Refugee Development Center
(مرکز کمک به پیشرفت پناهجویان)
refugeedevelopmentcenter.org

The Fledge
thefledge.com

اریکا براون بینیون
(562) 290-3660
ebrown@rdclansing.org

جری نوریس
(517) 230-7679
jerry@thefledge.com

سؤاالت کلی درباره برنامه
Lansing Economic Area Partnership
(مشارکت در منطقه اقتصادی لنسینگ)
purelansing.com/oneandall
آنوم موگل
anum@purelansing.com

LANSING ECONOMIC AREA PARTNERSHIP

stronger together

معیارها و روند بررسی برای One&All
کارآفرینی جامع در منطقه لنسینگ
روند بررسی
 LEAPیک کمیته بررسی چند نهادی تشکیل داده است که اعضای آن Capital Region Small Business Development Center
( SBDCمرکز توسعه کسب وکارهای کوچک در منطقه پایتخت)Michigan Economic Development Corporation ،
( MEDCشرکت توسعه اقتصادی میشیگان) CAUW( Capital Area United Way ،مسیر متحد منطقه بزرگ)Capital Area ،
! CAMW!( Michigan Worksاشتغال در منطقه بزرگ میشیگان)RDC( Refugee Development Center ،Peckham ،
مرکز کمک به پیشرفت پناهجویان) BOB( Beyond our Barriers ،The Fledge ،فراتر از موانع) ،و همچنین سهامدارانی از
طیف متنوعی از سازمانهای جدید و کسبوکارهای بزرگتر از اجتماع مربوطه هستند.
کمیته بررسی بهصورت پیوسته درخواستها را ارزیابی خواهد کرد و به متقاضیان بازخورد ارائه میدهد .براساس توصیههای این
کمیته ،فهرست کوتاهتری از متقاضیان آماده میشود و این افراد به مصاحبه حضوری در «مرکز کمک به پیشرفت پناهجویان» یا
 The Fledgeدعوت میشوند (میتوان از میان گزینههای ویدیو کنفرانس و/یا مصاحبه تلفنی ،یکی را انتخاب کرد) .حداکثر ۲۰
متقاضی برای هر برنام ٔه دو ماهه  One&Allانتخاب میشوند.

معیارهای بررسی درخواستنامه
کمیته بررسی فرمهای درخواست را با مبنایی قابل انعطاف ارزیابی میکند و پتانسیل هر متقاضی را براساس معیارهای زیر
میسنجد:









مناسب بودن برای  :One&Allمتقاضی واجد شرایط مرحله تحقیق و پژوهش (ارزیابی معتبر بودن ایده) برای کسبوکار
خود را به پایان رسانده است یا درحالحاضر محصول یا خدمتی را ارائه میکند که تا حدی برای بازار هدف موردنظر
مقبولیت و کشش دارد ،چند چالش را پشت سر گذاشته و در مسیر اصلی و درست کسبوکار قرار گرفته است.
فرصت بازار :کسبوکار فعلی یا ایده کسبوکار متقاضی این پتانسیل را دارد که با درآمدزایی و برطرف کردن مشکل
مستدل مشتری به پیشرفت برسد و معنیدار شود.
برانگیز شروع یا پرورش یک شرکت به کمک ذهنیتی خالقانه
چالش
کار
تعهد :متقاضی استقامت و تعهد الزم برای انجام
ِ
را نشان میدهد .متقاضی باید آماده باشد که برای رسیدن به راهحلی موفقیتآمیز ،هر کاری را که برای تغییر ،تبدیل ،بهبود
یا پیشی گرفتن الزم است انجام دهد.
تأثیر بر اجتماع :متقاضی مدل کسبوکاری دارد که با سرمایهگذاری زمان و منابع در بهبود کیفیت زندگی محلی ،به
اجتماع منفعت میرساند.
محصول/خدمات :متقاضی محصول یا خدماتی اصلی دارد که دلیل قانعکنندهای برای خرید و استفاده مشتریان به وجود
آورده است.
استفاده از فناوری :متقاضی از فناوری بهعنوان بخشی از رموز پنهان تبدیل کسبوکار به فعالیتی موفق و تأثیرگذار بهره
میبرد.
توانایی مالی :متقاضی اصول مالیای دارد که بر کلیه هزینههای ورودی و خروجی حاکم است .متقاضی باید بتواند نظریه
خود برای نحوه درآمدزایی شرکت را به اثبات برساند.
ابرقدرتها :متقاضی باید ازطریق کسبوکار خود تصویر معتبر و اصیلی از خود به نمایش بگذارد .متقاضی باید آرامش و
اعتماد به نفس کافی داشته باشد و آگاهانه مطابق با ارزشهای بیانشده خود رفتار کند.

معیارها و روند بررسی برای  LEAP( Lansing Economic Area Partnership | One&Allمشارکت در منطقه اقتصادی لنسینگ)

صفحه  1از 1

واجد شرایط بودن و اولویتبندی برای One&All
کارآفرینی جامع در منطقه لنسینگ
 One&Allطرحی است که توسط  LEAP( Lansing Economic Area Partnershipمشارکت در منطقه اقتصادی لنسینگ)
طراحی و ارائه شده است و بودجه آن توسط  MEDC( Michigan Economic Development Corporationشرکت توسعه
اقتصادی میشیگان) و ( Consumers Energy Foundationبنیاد انرژی مصرفکنندگان) تأمین میشود LEAP .سازمانی
غیردولتی و غیرانتفاعی است که به نیازهای توسعه اقتصادی شهرستانهای کلینتون ،ایتون و اینگام ایالت میشیگان رسیدگی میکند.
 One&Allیک بنیاد کارآفرینی جامع برای افرادی است که تمایل دارند کسبوکاری را شروع کنند یا ترقی دهند ،اما فاقد منابع مالی
یا ارتباطات شبکهای الزم هستند .هدف  One&Allافزایش تساوی حقوق با حمایت از افراد مقیم در شهرستانهای کلینتون ،ایتون،
اینگام و شیاواسه است که در یا زیر آستانه  ALICE( Asset Limited, Income Constrained, Employedشاغل ،دارایی
محدود ،درآمد محدود) قرار میگیرند و معموالً بهعنوان افراد زیر خط فقر شناخته میشوند.
درخواستنامه در قالبهای الکترونیکی و چاپی در نشانی  www.purelansing.com/oneandallدردسترس است .طرح
 One&Allبه مدت  ۲سال اجرا خواهد شد و شامل چندین برنامه دو ماهه خواهد بود .متقاضیان میتوانند هنگام ارائه درخواستنامه،
دوره مناسب با برنامه زمانیشان را انتخاب کنند.

مزایای برنامه


شرکت رایگان در برنامه.



برنامه آموزشی دو ماهه با جلسات عملی و فشرده درباره چالشهای کسبوکار.



تیمی از مربیان اختصاصی برای هدایت هر کارآفرین در مسیر رساندن ایده یا استراتژی رشد کسبوکار خود به مرحله
بعدی.



اعطای  ۲٬۵۰۰دالر سرمایه اولیه پس از اتمام موفق برنامه.



عضویت مادامالعمر در انجمن !One&All

برای جزئیات بیشتر ،لطفا ً به  www.purelansing.com/oneandallمراجعه کنید.

واجد شرایط بودن برای شرکت در برنامه


متقاضی باید در یا زیر آستانه  ALICE( Asset Limited, Income Constrained, Employedشاغل ،دارایی محدود،
درآمد محدود) باشد .خانوارهای  ALICEدرآمدی باالتر از «خط فقر فدرال» اما پایینتر از هزینههای اساسی زندگی در
ایالت دارند.
o
o

خانوارهای تک نفره باید درآمد ساالنه  ۲۱٬۰۳۶دالر یا کمتر داشته باشند.
خانوارهای چهار نفره یا بیشتر باید درآمد ساالنه  ۶۱٬۲۷۲دالر یا کمتر داشته باشند.



متقاضی باید در مرحله ایده شروع یک کسبوکار یا در جستجوی نقطه اتکا یا رشد کسبوکار فعلی برای انطباق با شرایط
جدید کسبوکار باشد.



کسبوکار متقاضی باید در منطقه لنسینگ ،شامل شهرستانهای کلینتون ،ایتون ،اینگام یا شیاواسه تأسیس یا ثبت شده باشد.



کسبوکار متقاضی نباید دارای فرانشیز یا وابست ٔه یک زنجیره ملی باشد.



وکار برقراری دارند ،کسبوکار باید برای حداقل  ۱۲ماه با درآمد ساالنه حداقل  ۵۰۰هزار دالر
برای متقاضیانی که کسب ِ
درآمدزایی داشته باشد و کمتر از  ۵۰کارمند/کارگر در آن مشغول به کار باشند.

واجد شرایط بودن و اولویتبندی برای  LEAP( Lansing Economic Area Partnership | One&Allمشارکت در منطقه اقتصادی لنسینگ) صفحه  1از 2

اولویتدهی در برنامه
متقاضیانی که حداقل الزامات واجد شرایط بودن برای برنامه را برآورده میکنند ،براساس نیاز آشکار ،شامل اما نه محدود به ،موارد
زیر مورد ارزیابی قرار میگیرند:


شناختهشده بهعنوان کسبوکاری متمایز تحت مالکیت جمعیتی در اقلیت باشد ،که شامل ،اما نه محدود به ،جمعیت زنان،
افراد معلول ،کهنه سربازان نظامی ،گروههای اقلیت قومی یا نژادی ،افراد  LGBTQ+و پناهجویان است.



افرادی که انگلیسیزبان نیستند یا درحال آموختن انگلیسی بهعنوان زبان دوم ( )E.S.L.خود هستند.



ایده کسبوکار متمرکز بر محصول یا خدمتی که تأثیر محلی بالقوه مثبتی بر چالشهای فیزیکی ،اقتصادی و اجتماعی
منطقه لنسینگ دارد.



متقاضیان میتوانند تأثیر منفی شیوع کووید ۱۹-بر کسبوکارشان را نشان دهند.

مدارک حمایتی
اگر متقاضی برای شرکت در برنامه انتخاب شود ،باید بتواند اسناد زیر و دیگر اطالعات ضروری را (درصورت نیاز) ارائه کند:
o
o
o
o
o

اظهارنامههای مالی (اظهارنامه سود و زیان/اظهارنامه درآمد)
تأییدیه درآمد ثانویه (چک دستمزد) ،درصورت وجود
جدیدترین اظهارنامههای مالیاتی (شخصی/تجاری و )W2
مدرک وضعیت مهاجرت قانونی ،اگر در مورد متقاضی صدق کند
گواهی  ،E.S.L.اگر در مورد متقاضی صدق کند

واجد شرایط بودن و اولویتبندی برای  LEAP( Lansing Economic Area Partnership | One&Allمشارکت در منطقه اقتصادی لنسینگ) صفحه  2از 2

سؤاالت متداول درباره One&All
کارآفرینی جامع در منطقه لنسینگ
این برنامه جدید کارآفرینی چگونه به وجود آمد؟
 One&Allطرحی است که توسط  LEAP( Lansing Economic Area Partnershipمشارکت در منطقه اقتصادی لنسینگ)
طراحی و ارائه شده است و بودجه آن توسط  MEDC( Michigan Economic Development Corporationشرکت توسعه
اقتصادی میشیگان) و ( Consumers Energy Foundationبنیاد انرژی مصرفکنندگان) تأمین میشود LEAP .سازمانی
غیردولتی و غیرانتفاعی است که به نیازهای توسعه اقتصادی شهرستانهای کلینتون ،ایتون و اینگام ایالت میشیگان رسیدگی میکند.
 One&Allچیست؟
 One&Allیک بنیاد کارآفرینی جامع برای افرادی است که تمایل دارند کسبوکاری را شروع کنند یا ترقی دهند ،اما فاقد منابع مالی
یا ارتباطات شبکهای الزم هستند .هدف  One&Allافزایش تساوی حقوق با حمایت از افراد مقیم در شهرستانهای کلینتون ،ایتون،
اینگام و شیاواسه است که در یا زیر آستانه  ALICE( Asset Limited, Income Constrained, Employedشاغل ،دارایی
محدود ،درآمد محدود) قرار میگیرند و معموالً بهعنوان افراد زیر خط فقر شناخته میشوند.
 One&Allترکیب منحصربهفردی از آموزش و آمادهسازی برای کسبوکار در برنامهای دو ماهه به شرکتکنندگان ارائه میدهد و
همزمان آنها را با شبکههای حرفهای و کمکهای مالی مرتبط میکند.
فرم درخواستنامه در قالبهای الکترونیکی و چاپی در نشانی  purelansing.com/oneandallدردسترس است .برنامههای
 One&Allدر دورههای دو ماهه اجرا میشود .متقاضیان میتوانند هنگام ارسال درخواستنامه ،دوره مناسب با برنامه زمانی خود
را انتخاب کنند.
 One&Allچگونه کار میکند؟
طرح  One&Allبرای  ۲سال اجرا خواهد شد و در این مدت چندین برنامه  ۲ماهه شامل جلسات عملی و فشرده در مورد چالشهای
کسبوکار برگزار خواهد شد .درطول این برنامه ،شرکتکنندگان از مربیان اختصاصی راهنمایی و حمایت دریافت خواهند کرد تا
بتوانند ایده خود برای کسبوکار یا استراتژی رشد کسبوکار را به سطح باالتری برسانند.
متقاضیان میتوانند هنگام ارائه درخواستنامه ،دوره مناسب با برنامه زمانیشان را انتخاب کنند.
تاریخهای اجرای برنامه:







اوت  - ۲۰۲۰اکتبر ۲۰۲۰
ژانویه  - ۲۰۲۱مارس ۲۰۲۱
مه  - ۲۰۲۱ژوئیه ۲۰۲۱
اوت  - ۲۰۲۱اکتبر ۲۰۲۱
ژانویه  - ۲۰۲۲مارس ۲۰۲۲
مه  - ۲۰۲۲ژوئیه ۲۰۲۲

هر شرکتکننده در برنامه چه مقدار بودجه دریافت خواهد کرد؟
هر شرکتکنندهای که برنامه  ۲ماهه را تکمیل کند کمک هزینهای به مبلغ  ۲٬۵۰۰دالر دریافت خواهد کرد.

سؤاالت متداول درباره  LEAP( Lansing Economic Area Partnership | One&Allمشارکت در منطقه اقتصادی لنسینگ)

صفحه  1از 4

کمک هزینه اعطاشده چگونه میتواند مصرف شود؟
هر شرکتکننده میتواند به صالحدید خود کمک هزینه دریافتی را برای پوشش هزینههای مرتبط با شروع یا رشد کسبوکار مصرف
کند ،شامل ،اما نه محدود به :هزینههای حقوقی ،بازاریابی و ارتباطات ،نیازهای تجهیزاتی و دیگر نیازها.
آیا شرکت در برنامه  ۲ماهه برای دریافت کمک هزینه الزامی است؟
بله .برای دریافت کمک هزینه  ۲٬۵۰۰دالری باید برنامه دو ماهه را کامل کنید.
برای شرکت در برنامه  One&Allباید ساکن منطقه لنسینگ باشم؟
بله .برای شرکت در این برنامه باید ساکن منطقه لنسینگ (کلینتون ،ایتون ،اینگام یا شیاواسه) باشید و کسبوکار شما باید در این
منطقه واقع شده باشد.
محل برگزاری جلسات برنامه کجا خواهد بود؟
نشستهای آموزشی  ،One&Allجلسات و همه رویدادهای دیگر در محیطی امن واقع در اجتماعات سرویسگیرنده ما برگزار خواهد
شد .اولین برنامه (در ماه اوت) بهطور کامل مجازی خواهد بود .تیم  One&Allبه شما کمک خواهد کرد کار کردن با همه پلتفرمهای
آنالین مورد استفاده را یاد بگیرید.
 ALICEچیست؟
آستانه  ALICE( Asset Limited, Income Constrained, Employedشاغل ،دارایی محدود ،درآمد محدود) یک استاندارد واقعبینانه
است که از ( Household Survival Budgetبودجه بقای خانوار) گرفته شده است .این معیار حداقل هزینه پنج نیاز اصلی خانوار را
تخمین میزند ،شامل :هزینه مسکن ،مراقبت از کودک ،تهیه غذا ،حملونقل و خدمات بهداشتی و درمانی.
آستانه  ALICEاز خانوارهایی تشکیل شده است که درآمدشان از «خط فقر فدرال» بیشتر اما از هزینههای اساسی زندگی در ایالت
کمتر است .درحالحاضر  ۱٫۶۶میلیون خانوار در میشیگان ( ٪۴۳از خانوارهای مقیم میشیگان) نمیتوانند نیازهای اساسی خانوار
خود را تأمین کنند.
درآمد خانوار باید کمتر از حداقل مبلغ مشخصشده برای تأمین نیازهای اساسی خانوار باشد ،یعنی کمی بیشتر از  ۲۱٬۰۰۰دالر در
سال ( ۱۰٫۵۲دالر در ساعت) برای خانوار تک نفره و بیشتر از  ۶۱٬۰۰۰دالر ( ۳۰٫۶۴دالر در ساعت) برای خانوار چهار نفره.
چگونه بدانم فرد مناسب برای شرکت در برنامه  One&Allهستم؟
اگر از نظر درآمد در یا زیر آستانه  ALICEقرار بگیرید و به این سؤالها پاسخ بله بدهید ،فرد مناسبی برای شرکت در این برنامه
هستید:




آیا بهدنبال راهاندازی کسبوکار یا پیشرفت کسبوکارتان هستید؟
ت مبتنی بر عمل و جلسههای گروهی با دیگر کارآفرینان مانند خودتان عالقهمند
آیا به آموزش عملی و پرورش مهار ِ
هستید؟
آیا از انتقاد سازندهای که برای کسبوکارتان مفید است استقبال میکنید؟

همیشه میتوانید پیش از ارائه درخواست خود ،با تیم ما درباره کسب وکارتان صحبت کنید .میتوانید با ( Jerry Norrisجری نوریس) در
 Fledgeبه نشانی ایمیل  jerry@thefledge.orgیا شماره تلفن  )۵۱۷( ۲۳۰-۷۶۷۹یا ( Erika Brownاریکا براون) در Refugee
( Development Centerمرکز کمک به پیشرفت پناهجویان) به نشانی ایمیل  ebrown@rdclansing.orgو شماره تلفن
 ۲۹۰-۳۶۶۰-۵۶۲ارتباط برقرار کنید.
 One&Allبه دنبال چه ایدههایی است؟
 One&Allاز ایدههای مربوط به همه صنایع استقبال میکند  -حتی ایدههای مربوط به فعالیتهای غیرانتفاعی.

سؤاالت متداول درباره  LEAP( Lansing Economic Area Partnership | One&Allمشارکت در منطقه اقتصادی لنسینگ)

صفحه  2از 4

آیا باید طرح کسبوکار داشته باشم؟
داشتن طرح کسبوکار الزامی نیست .باید اشتیاق و تعهد خود را نشان دهید و ثابت کنید تحقیق و پژوهش اولیه را انجام دادهاید.
آیا الزم است شریک کسبوکار یا کل تیم من در برنامه شرکت کنند؟
یکی از بنیانگذاران باید بهعنوان شخص اصلی معرفی شود و متعهد شود در همه کالسها ،جلسههای آمادهسازی و رویدادها شرکت
میکند .در حالت ایدهآل ،خوب است که (درصورت امکان) همه بنیانگذاران در مصاحبه اولیه حضور داشته باشند .اگر شریکان دیگر
کسبوکار در دیگر جلسات برنامه شرکت کنند برای کسبوکارتان مفید خواهد بود ،اما الزامی نیست.
کار دارای امتیاز از شرکت اصلی (دارای فرانشیز) واجد شرایط این برنامه است؟
آیا کسبو ِ
خیر .کسبوکار شما نباید دارای فرانشیز یا وابست ٔه یک زنجیره ملی باشد.
آیا کسبوکار غیرانتفاعی واجد شرایط این برنامه است؟
بله .اگر کسبوکارهای غیرانتفاعی حداقل شرایط الزم برای درخواست را برآورده کنند واجد شرایط شناخته میشوند.
آیا کسبوکارهای تک مالک یا مستقر در خانه واجد شرایط هستند؟
بله .اگر کسبوکارهای تک مالک و مستقر در خانه حداقل شرایط الزم برای درخواست را برآورده کنند واجد شرایط شناخته
میشوند.
آیا دوره درخواست مشخصی وجود دارد؟
پیشبینی میکنیم درخواستنامه شرکت در این برنامه روز سهشنبه  ۳۰ژوئن دردسترس قرار بگیرد .تا زمانی که همه ظرفیتها پر
شود ،پیوسته درخواستها را میپذیریم و بررسی میکنیم .برای افزایش شانس پذیرفته شدن ،توصیه میکنیم در اسرع وقت
درخواست خود را ارائه کنید.
چند نفر برای هر ترم برنامه انتخاب میشوند؟
از اوت  ۲۰۲۰تا ژوئیه  ،۲۰۲۲شش برنامه دو ماهه برگزار خواهد شد .هر برنامه شامل حداقل  ۲۰شرکتکننده خواهد بود.
چگونه درخواست دهم؟
درخواستنامه در قالبهای الکترونیکی و چاپی در نشانی  purelansing.com/oneandallدردسترس خواهد بود .اگر برای تکمیل
درخواستنامه به کمک نیاز داشتید ،برای استفاده از خدمات ترجمه با ( Refugee Development Centerمرکز کمک به پیشرفت
پناهجویان) و برای دریافت کمکهای مربوط به کسبوکار با  The Fledgeتماس بگیرید.
برای اطالعات بیشتر با چه کسی تماس بگیرم؟
اگر هنگام تکمیل فرم درخواست نامه به کمک زبانی نیاز داشتید ،لطفا ً با ( Refugee Development Centerمرکز کمک به
پیشرفت پناهجویان) تماس بگیرید .برای دیگر سؤالهای مربوط به درخواستنامه ،لطفا ً با  The Fledgeتماس بگیرید.
حمایت زبانی
( Refugee Development Centerمرکز کمک به پیشرفت پناهجویان)
refugeedevelopmentcenter.org
Erika Brown
) ۵۶۲( ۲۹۰-۳۶۶۰
ebrown@rdclansing.org
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کمک در ارتباط با کسبوکار
The Fledge
thefledge.com
Jerry Norris
)۵۱۷( ۲۳۰-۷۶۷۹
jerry@thefledge.com
سؤاالت کلی درباره برنامه
) (مشارکت در منطقه اقتصادی لنسینگLansing Economic Area Partnership
purelansing.com/oneandall
Anum Mughal
anum@purelansing.com
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پرسشهای درخواستنامه One&All
کارآفرینی جامع در منطقه لنسینگ
این متن راهنمای تکمیل «درخواستنامه  »One&Allاست و نسخه چاپی درخواستنامه نهایی نیست.
درخواستنامه در تاریخ  ۳۰ژوئن  ۲۰۲۰دردسترس قرار خواهد گرفت.
اطالعات تماس
نام
نام خانوادگی
ایمیل
تلفن
زبان اصلی یا ترجیحی شما کدام است؟
o
o
o
o
o
o
o

انگلیسی
اسپانیایی
عربی
چینی
نپالی
سواحلی
موردی دیگر

اطالعات شرکت
نام کسبوکار
نشانی کسبوکار
o
o
o

شهر
شهرستان
کد زیپ

آیا نشانی خانه شما متفاوت از نشانی کسبوکارتان است؟
o
o

بله
خیر

وبسایت/رسانه اجتماعی
چه نهادی شما را به این برنامه ارجاع داده است؟
o
o
o
o

( Refugee Development Centerمرکز کمک به پیشرفت پناهجویان)
The Fledge
( Capital Region Small Business Development Centerمرکز توسعه کسبوکارهای کوچک در منطقه
پایتخت)
Peckham, Inc.
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o
o
o
o
o
o
o

( Lansing Economic Area Partnershipمشارکت در منطقه اقتصادی لنسینگ)
( Capital Area Michigan Worksاشتغال در منطقه بزرگ میشیگان)
( Beyond our Barriersفراتر از موانع)
( Michigan Economic Development Corporationشرکت توسعه اقتصادی میشیگان)
Consumers Energy
موردی دیگر
هیچکدام

مفهوم کلی کسبوکار
طبقهبندی صنعتی
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ساخت افزایشی
مواد پیشرفته  -انرژی
مواد پیشرفته  -زیست محیطی
مواد پیشرفته  -بهداشت و درمان
مواد پیشرفته  -زیرساخت
خردهفروشی و خدمات خودرو
هوافضا و دفاع
تجهیزات و مهندسی کشاورزی
خدمات بانکی و مالی (به استثنای فناوری مالی یا )FinTech
حسگرهای تجاری یا صنعتی
ساختوساز و خانهآرایی
خدمات داده و تجزیهوتحلیل رفتار مصرفکنندگان
محصوالت مصرفی
نرمافزار مصرفی
امنیت سایبری یا دفاع
آموزش (به استثنای فناوری آموزشی یا )EdTech
قطعات الکترونیکی و حسگرهای ویژه ارتباطات
انرژی  -سلولهای سوختی
انرژی  -خورشیدی
انرژی  -کاهش یا تبدیل ضایعات
انرژی  -بادی
حسگرهای انرژی
ذخیرهسازی یا توزیع انرژی
خدمات و تجهیزات زیست محیطی
فناوریهای مالی
تولید ،فرآوری و ایمنی مواد غذایی
اقامت و خدمات غذایی
حسگرهای مربوط به سالمتی
خدمات انسانی و بهداشتی و درمانی
فناوری اطالعات مربوط به بهداشت و درمان
منابع انسانی/کارگزینی
ساخت یا طراحی صنعتی
اینترنت اشیای صنعتی
بیمه
اوقات فراغت ،سرگرمی و هنر
علوم زیستی  -محصوالت مصرفی
رسانه و انتشارات
پزشکی  -ژنومیک
پزشکی  -پزشکی ترمیمی
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

پزشکی  -دارودرمانی یا داروی شیمیایی
دستگاههای پزشکی
تشخیص پزشکی
میکروساخت
استخراج نفت و گاز
مشاوره حرفهای یا فنی
پیشنمونهسازی ،مدلسازی و شبیهسازی
امالک و مستغالت
خردهفروشی (به استثنای خودرو)
روباتیک
خدمات (عمومی)
آگاهی موقعیتی و سیستمهای نظارتی
نرمافزارهای ویژه کسبوکار (به استثنای ( HealthTechفناوری بهداشتی و درمانی)) و( FinTechفناوری
مالی))
حملونقل و انبارداری
موردی دیگر

نوع کسبوکار (اگر در مورد شما صدق میکند)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

انتفاعی
غیرانتفاعی
تک مالک
شرکت با مسئولیت محدود ()LLC
دولتی
(3( (C( 501
شرکت S
شرکت B
موردی دیگر

خالصه کوتاهی از شرکت/محصول/ایده خود ارائه کنید ( ۵۰۰کلمه یا کمتر)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

نام کسبوکار
چه چیزی شما را به ادامه دادن و حرکت رو به جلو سوق میدهد؟
مشتری یا مخاطب هدف ایدهآل خود را شرح دهید( .تا حد ممکن دقیق باشید).
چگونه با مخاطب هدف خود ارتباط برقرار خواهید کرد تا بتوانید کسبوکارتان را به آنها معرفی کنید؟
میخواهید با این ایده در  ۳تا  ۵سال آینده به کجا رسیده باشید؟
چه تحقیق و پژوهشی انجام دادهاید؟ (اندازه بازار ،رقیبان ،منابع ،تأمینکنندگان ،مشتریان و غیره)
چه کاری برای کسبوکارتان انجام دادهاید؟ (دریافت بودجه ،ایجاد درآمد/فروش ،ثبت کسبوکار و غیره)
درحالحاضر چه چیزی بزرگترین تهدید برای کسبوکار شما به حساب میآید؟
 ۳چالش یا نگرانی اصلی که در ارتباط با کسبوکارتان دارید چیست؟
گامهای بعدیتان چیست؟

نام ،عنوان و زندگینامه کوتاهی از اعضای اصلی تیم (درصورت وجود) ارائه کنید.
آیا چیز دیگری درباره کسبوکارتان وجود دارد که ما باید از آن اطالع داشته باشیم؟ (میتوانید ویدیو ،اسناد و غیره پیوست کنید)
آیا کسبوکار شما متعلق به گروه اقلیت است؟ (معلوالن ،مهاجران ،کهنه سربازان نظامی ،گروههای اقلیت نژادی یا قومی و
پناهجویان)
o
o

بله
خیر
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آیا کسبوکار شما متعلق به یک زن است؟
o
o

بله
خیر

هنگام تالش برای شروع/اداره/رشد کسبوکارتان ،با چه موانعی روبرو میشوید؟
چه مدت به این کسبوکار مشغول بودهاید؟
o
o
o
o

هنوز کسبوکار را شروع نکردهام
کمتر از  ۱سال
 ۱تا  ۳سال
بیش از  ۳سال

آیا کسبوکارتان درحالحاضر محصول یا خدماتش را میفروشد؟
o
o

بله
خیر

کسبوکارتان در  ۱۲ماه گذشته چه درآمدی کسب کرده است؟
o
o
o
o
o
o
o
o
o

هنوز درآمدزایی نداشته است
 ۱تا  ۲۵٬۰۰۰دالر
 ۲۵٬۰۰۰تا  ۵۰٬۰۰۰دالر
 ۵۰٬۰۰۰تا  ۷۵٬۰۰۰دالر
 ۷۵٬۰۰۰تا  ۱۰۰٬۰۰۰دالر
 ۱۰۰٬۰۰۰تا  ۲۵۰٬۰۰۰دالر
 ۲۵۰٬۰۰۰تا  ۵۰۰٬۰۰۰دالر
 ۵۰۰٬۰۰۰تا  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰دالر
ترجیح میدهم پاسخ ندهم

تا این تاریخ ،چه مبلغی در کسبوکارتان سرمایهگذاری شده است؟
o
o
o
o
o

صفر دالر
 ۱تا  ۱۰٬۰۰۰دالر
 ۱۰٬۰۰۰تا  ۱۰۰٬۰۰۰دالر
 ۱۰۰٬۰۰۰تا  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰دالر
بیش از  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰دالر

اطالعات جمعیتشناسی
رده سنی شما کدام است؟

o
o
o
o
o
o

 ۱۸تا ۲۰
 ۲۱تا ۲۹
 ۳۰تا ۳۹
 ۴۰تا ۴۹
 ۵۰تا ۵۹
 ۶۰سال به باال

لطفا ً مشخص کنید به کدام گروه نژادی یا قومیتی تعلق دارید؟ همه مواردی را که برای شما صدق میکند انتخاب کنید:
 oآمریکایی آفریقایی/سیاه پوست
 oاصالت هیسپانیک ،التین یا اسپانیایی
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 oآمریکایی آسیایی/آسیایی
 oسرخپوست آمریکا/بومی آالسکا
 oبومی هاوایی/مردم جزایر پاسیفیک
 oخاورمیانه/آفریقای شمالی
 oسفید
 oموردی دیگر
جنسیت/هویت جنسی و وضعیت تراجنسیتی شما چیست؟
 oزن
 oمرد
 oخارج از جنسیت/جنس سوم
 oترجیح میدهم خودم آن را توصیف کنم( :لطفا ً مشخص کنید)
 oترجیح میدهم پاسخ ندهم
آیا بهعنوان فردی تراجنسیت شناخته میشوید؟
 oبله
 oخیر
وضعیت تأهل شما چیست؟
 oمجرد
 oمتأهل یا همخانگی قانونی
 oبیوه
 oمطلقه
 oدر متارکه
آخرین مدرک تحصیلی شما چیست؟ (باالترین کالسی که در مدرسه تمام کردهاید یا باالترین مدرکی که از دانشگاه دریافت کردهاید)
 oمدرسه نرفتهام
 oمدرسه ابتدایی تا کالس هشتم
 oرفتن به دبیرستان بدون گرفتن دیپلم
 oمدرک دبیرستان یا معادل آن (مثالً توسعه آموزش عمومی یا )GED
 oگواهینامه هنرستان
 oشرکت در کالج بدون دریافت مدرک
 oمدرک فوق دیپلم
 oمدرک کارشناسی
 oمدرک کارشناسی ارشد
 oمدرک حرفهای
 oمدرک دکتری
کدام دسته زیر بهترین توصیف از وضعیت اشتغال شما است؟
 oاستخدامشده با دریافت دستمزد
 oخوداشتغال
 oبیکار ،در جستجوی شغل
 oبیکار ،درحالحاضر در جستجوی شغل نیستم
 oخانهدار
 oمحصل
 oنظامی
 oبازنشسته
 oتوانایی کار کردن ندارم

پرسشهای درخواستنامه  LEAP( Lansing Economic Area Partnership | One&Allمشارکت در منطقه اقتصادی لنسینگ)

صفحه  5از 6

با احتساب خودتان ،خانوار شما چند عضو دارد؟
مجموع درآمد همه اعضای خانوار شما در سال  ۲۰۱۹چه مقدار بود؟
 ۰ oتا  ۹٬۹۹۹دالر
 ۱۰٬۰۰۰ oتا  ۱۹٬۹۹۹دالر
 ۲۰٬۰۰۰ oتا  ۲۹٬۹۹۹دالر
 ۳۰٬۰۰۰ oتا  ۳۹٬۹۹۹دالر
 ۴۰٬۰۰۰ oتا  ۴۹٬۹۹۹دالر
 ۵۰٬۰۰۰ oتا  ۵۹٬۹۹۹دالر
 ۶۰٬۰۰۰ oتا  ۶۹٬۹۹۹دالر
 ۷۰٬۰۰۰ oتا  ۷۹٬۹۹۹دالر
 ۸۰٬۰۰۰ oتا  ۸۹٬۹۹۹دالر
 ۹۰٬۰۰۰ oتا  ۹۹٬۹۹۹دالر
 ۱۰۰٬۰۰۰ oدالر یا بیشتر
مجموع میانگین هزینههای ثابت ماهانه شما چه مقدار است؟ (هزینه مسکن ،مراقبت از کودک ،تهیه غذا ،حملونقل و خدمات
بهداشتی و درمانی)

نیازهای کسبوکار
-

-

انتظار دارید از این برنامه چه منابعی برای پیشبرد کسبوکارتان از این برنامه دریافت کنید؟
 oراهنمایی برای کسبوکار (مشاوره ،کارگاههای آموزشی ،متصل شدن به منابع غیرمالی و غیره)
 oتأمین بودجه
 oموردی دیگر
آیا تا به حال در برنامههای مشابهی شرکت کردهاید؟ اگر پاسختان مثبت است ،لطفا ً آن برنامهها را نام ببرید.

ارسال درخواستنامه
لطفا ً قبل از ارسال درخواستنامه خود ،این قسمت را بخوانید
کارکنان تیم  One&Allسازمان  LEAPبرای اینکه بتوانند به شما خدمات ارائه کنند باید با کسبوکار و وضعیت مالی شما آشنا
شوند .با پذیرفتن این شرایط ،موافقت میکنید اطالعات تجاری و مالی الزم برای ارزیابی را در اختیار  LEAPقرار دهید LEAP .با
دقت و بهصورت محرمانه از این اطالعات استفاده خواهد کرد و تنها زمانی این اطالعات را در اختیار عموم قرار میدهد که با
اطالعات دیگر مشتریان ادغام شده باشد (مگر اینکه خود شما قبالً اطالعات را عمومی کرده باشید) .بهعنوان بخشی از کار مشترکی
که  LEAPبهطور معمول انجام میدهد ،اگر این سازمان باور داشته باشد به اشتراک گذاشتن اطالعات با سازمانهای شریک به نفع
شما و کسبوکار شما خواهد بود ،اطالعات را با این شریکان به اشتراک میگذارد .مشاوره و نظراتی که  LEAPبه شما و شرکت
شما ارائه میدهد صرفا ً با هدف کمک و منفعت رساندن به شما است LEAP .از ارائه کلیه ضمانتهای مربوط به مساعدتی که به شما
ارائه میدهد سلب مسئولیت میکند و شما از حقی که در این مورد میتوانید داشته باشید چشمپوشی میکنید .نه  LEAPو نه مدیران،
مأموران یا کارمندان آن برای هرگونه خسارت ،شامل (بدون محدودیت) از دست رفتن سود یا فرصت تجاری ،مسئولیتی در قبال شما
نخواهند داشت.
o

من با شرایط باال موافقت میکنم.
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