
LANSING ECONOMIC AREA PARTNERSHIP

stronger together

One&All कुन ैव्यवसा्य सुरु गन्न वा 
बढाउन चाहेका तर आवश्यक आर््नक 
श्रोत र नेटवक्न  समबन्धहरू नभएका 
व्यक्तहरूका लारग एउटा का्य्नक्रम हरो 
। 

One&All ले Asset Limited, Income 
Constrained, Employed (ALICE सीममत सम्पत्ति, 
सीममत आ्य भएका कामदार) करो सीमा रेखा भनदा 
मुनन रहेका व्यक्तहरूलाई सहा्यता प्रदान गरेर समता 
बढाउने लक््य राखेकरो छ । ती व्यक्तहरू सा्धारणत्या 
कमजरोर आ्य भएका कामदारहरूकरो रू्पमा रचनननछन ्
। ALICE का घर्पररवाहरूले संघले नन्धा्नरण गरेकरो 
गररबीकरो सतर भनदा ्ेधरै तर सहरमा जीत्वका ्धानन 
आवश्यक ्पनने आ्धारभूत खच्न भनदा कम आ्य आज्नन 
गछ्नन ्।

One&All Lansing Economic Area Partnership 
(LEAP ल्याकनसङ आर््नक क्ेत्र साझदेारी) ले त्यार 
र प्रदान गरेकरो एउटा का्य्नक्रम हरो जसमा Michigan 
Economic Development Corporation (MEDC 
मममिगन आर््नक त्वकास संस्ान) र Consumers 
Energy Foundation (कन्ज्यूमर एनजजी फाउन्सेन) 
करो आर््नक सहा्यता छ । LEAP एउटा गैरसरकारी 
गैरनाफामूलक संस्ा हरो जसले मममिगनका क्लनटन, 
ईटन र ईनघम काउनटीहरूकरो आर््नक त्वकासका 
आवश्यकताहरू ्ूपरा गनने काम गछ्न ।

का्य्नक्रमसमबन्धी त्ववरण
• सहभागी हुन कुन ैखच्न लागदैन ।  

• व्या्पारसमबन्धी चुनौतीहरूकरोे व्यावहाररक त्ा गहन कक्ाहरूकरो दईु महहने 
्पाठ्यक्रम सहहतकरो व्या्पारसमबन्धी प्रमिक्ण र मसकाइकरो एक अदत्वती्य 
सकममश्ण जसले सहभागीहरूलाई एउटा व्यवसान्यक सञजाल त्ा आर््नक 
सहा्यतासँग ्पनन जरोडछ ।

• समत््प्नत प्रमिक्कहरूकरो एउटा टरोलीले हरेक उद्यमीलाई व्यवसा्यसमबन्धी ्यरोजना 
वा व्यवसा्य त्वकास गनने रणनीनतलाई अकको सतरमा ्ुप्या्नउन मागदि्नन प्रदान 
गननेछन ्। 

• सफलता्पूव्नक का्य्नक्रम ्पूरा गररसके्पनछ $2,500 बराबरकरो सुरुवाती रकम ।

• One&All समुदा्यकरो आजीवन सदस्यता!

आवेदन कसरी हदने
• 2020, जून 30 देखख वेब र मुद्रण दवु ैसंसकरणमा www.purelansing.com/

oneandall मा आवेदन फाराम उ्पलब्ध हुनेछ ।

• कृ्प्या त्पाईंलाई सह्यरोग चाहहनछ भने बहुभात्िक सहा्यता लारग Refugee 
Development Center (िरणा्जी त्वकास केनद्र) र व्यवसा्यसमबन्धी सहा्यताका 
लारग The Fledge लाई सम्पक्न  गनु्नहरोस ्।  

• सब ैस्ान नभररएसमम आवेदन सवीकृत र जाँच गररनेछ । त्यसलेै जनत 
स्नुहुनछ त्यनत चाँ्रो गरेर आवेदन हदनुहरोस ्।

 का्य्नक्रममा छनौट हुने मा्पदण्हरू
 �  आवेदक ALICE करो सीमा रेखामा वा त्यस भनदा मुनन रहेकरो हुनु ्पद्नछ:

• एकजनाका व्यस्य भएकरो घर्पररवार: $21,036 वा कमकरो वात्ि्नक आ्य
• 4 वा बढी सदस्यहरूकरो घर्पररवार: $61,272 वा कमकरो वात्ि्नक आ्य

 � आवेदकहरू व्यवसा्यकरो ्यरोजना बनाउने चरणमा वा मौजुदा व्यवसा्यलाई न्याँ 
व्यवसा्यकरो वातावरणमा रू्पानतरण गन्न र बढाउन खरोकजरहेकरो हुनु ्पद्नछ ।  

 � आवेदककरो व्यवसा्य Clinton, Eaton, Ingham र Shiawassee काउनटीहरूले 
बनेकरो Lansing क्ेत्रमा स्ात््पत र दता्न भएकरो हुनु ्पद्नछ ।

 � आवेदककरो व्यवसा्य अरू व्यवसा्यकरो फे्नचाइज वा अरू राकट्रि्य व्यवसा्यमा 
आबद्ध भएकरो हुनु हँुदैन  । 

 � मौजुदा व्यवसा्य भएका आवेदकहरूकरो व्यवसा्यले $500000 करो अर्धकतम 
वात्ि्नक आमदानीकरो सा्मा कमतीमा 12 महहनासमम आमदानी मसज्नना गरेकरो 
हुनु ्पद्नछ र उ्त व्यवसा्यमा 50 जना भनदा कम कामदार हुनु ्पद्नछ । 

One&All
Lansing क्ेत्रकरो लारग समावेिी 
उद्यमिीलता

सहा्यता त्ा प्रशनहरूका लारग
भाषासम्बन्धी सहायता
Refugee Development Center

(िरणा्जी त्वकास केनद्र) 
refugeedevelopmentcenter.org 

Erika Brown Binion
(562) 290-3660
ebrown@rdclansing.org  

वयवसायसम्बन्धी सहायता
The Fledge 
thefledge.com

Jerry Norris  
(517) 230-7679 
jerry@thefledge.com  

काय्यक्रमसम्बन्धी सा्ारण प्रश्नहरू
Lansing Economic Area Partnership (ल्याकनसङ आ्जीक क्ेत्र साझदेारी) 
purelansing.com/oneandall

Anum Mughal
anum@purelansing.com

purelansing.com/oneandall    
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One&All को जााँच प्रक्रिया तथा मापदण्ड  
Lansing के्षत्रको लागि समावेशी उद्यमशीलता 

 

जााँच प्रक्रिया 
LEAP ले Capital Region Small Business Development Center (SBDC राजधानी क्षते्रको लघु 
व्यवसाय ववकास केन्द्र),  Michigan Economic Development Corporation (मिमिगन आर्थिक 
ववकास संस्थान), Capital Area United Way (CAUW राजधानी क्षेत्र संयुक्त िागि), Capital Area 
Michigan Works, (CAMW! मिमिगनको राजधानी क्षेत्रको रोजगारी केन्द्र), Peckham, Refugee 
Development Center (RDC िरणाथी ववकास केन्द्र), The Fledge, Beyond our Barriers (BOB  

अवरोध भएकाहरूका लार्ग अवसर) का प्रतततिगि र साथै ववभिन्ि खालका ियााँ सङ्िठि तथा ठूला 
व्यवसायका सरोकारवालाहरू िएको एउटा बहु इकाई जााँच सभमतत बिाएको छ । 

जााँच सभमततल ेचालू आिारमा आवेदिहरू जााँच गरेर आवेदकहरूलाई प्रततक्रिया ददिेछ । उिीहरूको 
भसफाररसको आिारमा, आवदेकहरूलाई पदहलो चरणको िामावलीमा छिौट िररिेछ र Refugee 
Development Center (िरणाथी ववकास केन्द्र) वा the Fledge मा प्रत्यक्ष अन्तवाातााका लागि बोलाइिेछ 
(भिडडयो कन्फरेन्स वा फोि माफा तको ववकल्प उपलब्ि हुिेछ) ।  One&All को प्रत्येक दईु मदहिे 
कायािमका लागि 25 जिासम्म आवेदकहरू छिौट िररिेछ ।  

आवेदि छिौटसम्बन्िी मापदण्ड 
जााँच सभमततल ेचालू आिारमा आवेदिहरू जााँच ििेछ र तिम्ि मापदण्डको आिारमा प्रत्येक आवेदकको 
छिौट हुि सम्िाविा मूल्याङ्कि ििेछ:  

● One&All क  ल गि आवेदकको उपयुक्तत : योग्य आवेदकल ेक्रक त आफ्िो व्यवसायको 
अध्ययिसम्बन्िी चरण (योजिामा काम ििा सक्रकन्छ क्रक सक्रकाँ दैि िन्िे आकलि) पूरा िरेको हुिु 
पदाछ वा त आवेदकसाँि आफूले चाहेको बजारमा केही पकडको साथमा पदहल्य ैदेखख कुिै 
उत्पादि वा सेवा हुिु पदाछ, आवदेकले केही चुिौतीहरूमा काम िरेको हुिु पदाछ र व्यापारको 
पदहलो उदेश्य प्राप्त िरेको हुिु पदाछ ।  

● बज रको अवसर: आवेदकको मौजुदा व्यवसाय वा व्यवसायको योजिा यस्तो खालको हुिु पछा 
जसमा बढ्िे, सम्िाववत ग्राहकको समस्या समािाि िरेर साथाक बन्िे र आम्दािी भसजािा ििे 
सम्िाविा हुन्छ ।  

● प्रततबद्धत :  आवेदकले िवीि सोचको साथमा कम्पिी सुरु ििे वा ववस्तार ििे चिुौततपूणा काया प्रतत 
लििशीलता र प्रततबद्िता देखाउिु पदाछ । उिीहरू सफलतापूवाक कुिै समािाि ििेटेसम्म 
व्यवसाय पररवताि ििा, रूपान्तरण ििा, सुिार ििा वा बढाउि सबै खालका कामहरू ििे तयार 
हुिु पदाछ ।     
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● स मुद तयक प्रभ व: आवेदकसाँि यस्तो खालको व्यवसायको सोच हुिु पदाछ जसल ेसमय र श्रोत 
खचा िदै स्थािीय जीविशलैी सुिार िरेर समुदायलाई प्रततफल ददन्छ । 

● उत्प दन/सेव : आवेदकसाँि ग्राहकहरूलाई खररद ििा वा मिोरञ्जि भलि बाध्य िराउिे मुख्य 
उत्पादि वा सेवा हुिु पदाछ । 

● प्रववगधको प्रयोि: आवेदकले आफ्िो व्यवसायलाई सफल र प्रिावकारी बिाउिका तिम्म्त प्रववर्धलाई 
िोप्य सूत्रको रूपमा प्रयोग गरेर अगिकतम लाि भलएको हुिु पदाछ ।   

● आगथिक व्य वह ररकत : आवेदकसाँि आउिे जािे सबै खचा तियन्त्रण ििा सक्िे खालका ववत्तीय 
भसद्िान्तहरू हुिु पदाछ । आवेदक कम्पिील ेकसरी पसैा कमाउाँछ ििेर तका सङ्ित भसद्िान्त प्रस्तुत 
ििा सक्षम हुिु पदाछ । 

● क्षमता तथा सीपहरू: आवेदकल ेआफ्िो व्यवसाय माफा त एउटा सच्चा ववचारलाई अमभव्यक्त ििुा 
पदाछ । उिीहरूल ेआफू मागथ पूणा ववश्वास देखाउिु पदाछ र आफ्िा स्पष्ट मूल्य मान्यताहरू 
अिुसारको व्यवहार देखाउिु पदाछ । 
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One&All को योग्यता तथा प्राथममकता  
Lansing के्षत्रको लागि समावेशी उद्यमशीलता  

One&All Lansing Economic Area Partnership (LEAP ल्यानसिङ आर्थिक क्षते्र िा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 आगथयक सहायता प्रदान िरेका छन ्। LEAP एउटा िरैसरकारी िैरनाफामूलक संस्था हो । यसले Michigan का 
क्ललन्टन, ईटन र ईन्घम काउन्टीहरूको आगथयक ववकासका आवश्यकताहरू पूरा िनयका लागि सेवा प्रदान िछय । 
One&All कुनै व्यवसाय सुरु िनय वा बढाउन चाहने तर आवश्यक आगथयक श्रोतहरू र नेटवकय  सम्बन्धहरू नभएका 
व्यक्लतहरूका लागि एउटा पहलकदमी काययक्रम हो । One&All को उदेश्य भनेको क्ललन्टन, ईटन, ईन्घम र 

मशयावासीमा भएका माननसहरू र Asset Limited, Income Constrained, Employed (ALICE सीममत सम्पवि, 

सीममत आय भएका कामदार) को सीमा रेखा भन्दा मुनन रहेका व्यक्लतहरूलाई सहायता प्रदान िरेर समता वदृ्गध िनुय 
हो । 
आवेदन फारामहरू www.purelansing.com/oneandall मा ववद्युतीय र कािजी ढााँचामा उपलब्ध छन ्। One&All 

को पहलकदमी काययक्रम दईु वर्यसम्म सञ्चालन िररनेछ । दईु वर्यको समयमा धेरैवटा दईु महहने काययक्रमहरू 

सञ्चालन िररनेछन ्। आवेदकहरूले आवेदन हदाँदा खेरी आफ्नो समयतामलका अनुसार काययक्रमको समयावगध छनौट 

िने अवसर पाउने छन ्। 
काययक्रमका लाभहरू 

● सहभािी हुन कुनै खचय नलाग्ने ।  
● व्यापारसम्बन्धी चुनौतीहरूको व्यावहाररक तथा िहन कक्षाहरू भएको दईु महहने पाठ्यक्रम 

● समवपयत प्रमशक्षकहरूको एउटा टोलील ेहरेक उद्यमीलाई व्यवसायसम्बन्धी योजना वा व्यवसाय ववकास िने 

रणनीनतलाई अको स्तरमा पुयायउन मािदशयन प्रदान िनेछन ्। 
● सफलतापूवयक काययक्रम पूरा िररसकेपनछ $2,500 बराबरको सुरुिाती रकम 

● One&All समुदायको आजीवन सदस्यता! 

कृपया थप जानकारीका लागि www.purelansing.com/oneandall मा हेनुयहोस ्।  

काययक्रमसम्बन्धी योग्यताहरू: 
● आवेदक सीममत सम्पवि, सीममत आय भएका कामदार Asset Limited, Income Constrained, Employed 

(ALICE [िीसित िम्पवि, िीसित आय भएका कािदार]) को थ्रेसहोल्ड वा त्यस भन्दा मुनन रहेको हुनु 

पदयछ । ALICE का घरपररवाहरूले संघल ेननधायरण िरेको िररबीको स्तर भन्दा धेरै तर सहरमा जीववका धान्न 

आवश्यक पने आधारभूत खचय भन्दा कम आय आजयन िछयन ्। 
o एकजना वयस्क भएको घरको वावर्यक आय $21,036 वा सोभन्दा कम हुनु पदयछ । 
o 4 जना वा सो भन्दा बढी सदस्यहरू भएको घरपररवारको वावर्यक आय $61,272 वा सो भन्दा कम 

हुनु पदयछ । 

https://www.purelansing.com/oneandall
https://www.purelansing.com/oneandall
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● आवेदकहरू व्यवसायको योजना बनाउन ेचरणमा वा मौजुदा व्यवसायलाई नयााँ व्यवसायको वातावरणमा 
रूपान्तरण िनय र बढाउन खोक्जरहेको हुनु पदयछ ।  

● आवेदकको व्यवसाय Clinton, Eaton, Ingham र Shiawassee काउन्टीहरूल ेबनेको Lansing क्षेत्रमा मा 
स्थावपत र दताय भएको हुनु पदयछ । 

● आवेदकको व्यवसाय अरू व्यवसायको फे्रन्चाइज वा अरू राक्ष्िय व्यवसायमा आबद्ध भएको हुनु हुाँदैन । 
● मौजुदा व्यवसाय भएका आवदेकहरूको व्यवसायल े$500000 को अगधकतम वावर्यक आम्दानीको साथमा 

कम्तीमा 12 महहनासम्म आम्दानी मसजयना िरेको हुनु पदयछ र उलत व्यवसायमा 50 जना भन्दा कम कामदार 

हुनु पदयछ । 

काययक्रमको प्राथममकता 
काययक्रमको योग्यतासम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड पूरा िरेका आवेदकहरूका लागि यो काययक्रम सााँक्चचकै आवश्यक छ 

कक छैन भनेर मूल्याङ्कन िररनेछ । मूल्याङ्कन िदाय ननम्न लिायतका कुराहरू ववचार िररनेछ ।  
● महहला, अशलतता भएका व्यक्लतहरू, िैन्जय भटेेरन, नस्लीय वा जातीय समूह, सममलङ्िी तेस्रो मलङ्िी र 

शरणाथी लिायतका अल्पसङ््यक समुदायको स्वाममत्वमा रहेको ववववधता भएको व्यवसायको रूपमा 
योग्य हुने मापदण्ड ।  

● अङ्रेजी बाहेकको भार्ा बोल्ने वा दोस्रो भार्ाको रूपमा अङ्रजेी (English as a second language वा 
E.S.L.) मसककरहेका व्यक्लत भए नभएको ।  

● ल्यानमसङ क्षेत्रको भौनतक, आगथयक र सामाक्जक चुनौतीहरूमा स्थानीय रूपमा सकारात्मक प्रभाव पाने 

सम्भावना बोकेको कुनै उत्पादन वा सेवामा केक्न्ित व्यवसायको योजना ।  
● COVID-19 का कारण आवेदकको व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परे नपरेको । 

आवश्यक कािजातहरू 
काययक्रममा छनौट भएको खण्डमा आवेदक आवश्यकता अनुसार ननम्नअनुसारका कािजातहरू तथा महत्त्वपूणय 
जानकारी प्रदान िनय सक्षम हुनु पदयछ । 

o वविीय वववरण (नाफा र घाटासम्बन्धी वववरण/आय वववरण) 

o लािू हुन्छ भने, अनतररलत आय पुक्ष्ट िने प्रमाण  (उदाहरणको लागि पेचेक) 

o अक्न्तम कर वववरण (व्यवसाय/व्यक्लतित र W2)  

o लािू हुन्छ भने अध्यागिन सम्बन्धी प्रमाण  

o लािू हुन्छ भने E.S.L. प्रमाणपत्र 

 

https://www.uscis.gov/i-9-central/120-acceptable-documents-verifying-employment-authorization-and-identity
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One&All को बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू  
Lansing के्षत्रको लाधि समावेशी उद्यमशीलता  

यो नयााँ उद्यमशीलता काययक्रम कसरी सुरु भयो ?  
 

One&All Lansing Economic Area Partnership (LEAP ल्यानसिङ आर्थिक क्षते्र िा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 िरेका छन ्। LEAP एउटा िरैसरकारी िै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 सुरु िनय वा बढाउन चाहने तर आवश्यक आधथयक श्रोतहरू र नेटवकय  सम्बन्िहरू नभएका 
व्यक्लतहरूका लाधि एउटा समावेशी उद्यमशीलता काययक्रम हो । One&All को उदेश्य भनेको क्ललन्टन, ईटन, ईन्घम र 

शशयावासीमा भएका माननसहरू र Asset Limited, Income Constrained, Employed (ALICE िीसित िम्पवि, 

िीसित आय भएका कािदार) को सीमा रेखा भन्दा मुनन रहेका व्यक्लतहरूलाई सहायता प्रदान िरेर समता वदृ्धि 

ि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 ववद्युतीय र कािजी ढाचँामा उपलब्ि छन ्। One&All का 
काययक्रमहरू दईु महहनाको समयावधिको लाधि सञ्चालन हुन्छन ्। आवेदकहरूल ेआवदेन हदँदा 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 दईु 

वर्यसम्म सञ्चालन िररनेछ । दईु वर्यको समयमा िेरैवटा दईु महहने काययक्रम सञ्चालन िररनेछ । काययक्रमभरर, 

सहभािीहरूल ेआफ्नो व्यवसायसम्बन्िी योजना वा व्यवसाय ववकास िने रणनीनतलाई अको स्तरमा पुयायउन समवपयत 

प्रशशक्षकहरूबाट मािदशयन तथा सहायता पाउँछन ्।   
आवेदकहरूल ेआवेदन हदँदा खरेी आफ्नो समयताशलका अनुसार 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 गर्यन ्?  

काययक्रममा सहभािी भएका र 2 महहने काययक्रम पूरा िरेका प्रत्येक व्यक्लतले $2,500 बराबरको अनुदान पाउने छन ्। 

उति रकम कसरी प्रयोग गनय सककन्र् ?   

प्रत्येक सहभािील ेव्यवसाय सुरु िदाय वा ववस्तार िदाय लाग्ने कानूनी, माकेहटङ तथा सचंार, उपकरणका 
आवश्यकताहरू र अन्य आवश्यकताहरू लिायतका खचयका लाधि आफ्नो स्ववववकेमा अनुदान रकम प्रयोि िनय 
सलछन ्।  
मैले अनुदान रकम प्राप्ि गनय दईु महहने काययक्रम पूरा गनुय पर्य  ? 

हो, तपाईंल ेअनुदान रकम प्राप्त िनय दईु 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 पदयछ र तपाईंको व्यवसाय पनन ल्यानशसङ क्षेत्र 

(क्ललटंन, ईटन, ईन्घम, वा शशयावास काउन्टी) मै हुनु पदयछ । 
काययक्रमका बठैकहरू कहााँ सम्पन्न गररनेर्न ्?  
  

One&All का प्रशशक्षण कक्षाहरू, बैठकहरू र अरू सबै िनतववधिहरू हाम्रो ग्राहकको समुदायमा रहेको सुरक्षक्षत 

वातावरणमा सम्पन्न गररनेछ । अिस्तको पहहलो काययक्रम पूणय रूपमा अनलाइनबाट सञ्चालन िररनेछ । One&All 

को टोलील े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 मानकल े

आवास, बाल हेरचाह, खाद्यान्न, यातायात तथा स्वास््य सवेा लिायतका घरपररवारका पाँच आिारभूत 

आवश्यकताहरूको खचयको बारेमा अनुमान िदयछ । 
ALICE को थ्रेसहोल्डमा संघल ेननिायरण िरेको िररबीको स्तर भन्दा िेरै तर सहरमा जीववका िान्न आवश्यक पने 

आिारभूत खचय भन्दा कम आय आजयन िने घरपररवारहरू पछयन ्। अहहलेको समयमा, शमशशिन मा रहेका 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 मात्राल े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 रु् कक रु्इन ? 

तपाईं ALICE को थ्रेसहोल्डमा वा थ्रेसहोल्ड भन्दा मुनन पनुयहुन्छ र तपाईंल ेयी प्रश्नहरूको हो मा उत्तर हदनु भयो भने 

तपाईं One&All काययक्रमका लाधि उपयुलत मानननु हुन्छ: 
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● तपाईं नया ँव्यवसाय सुरु िनय वा आफ्नो व्यवसायलाई अिाडड बढाउन खोक्जरहनु भएको छ ? 

● तपाईं आफू जस्त ैउद्यमीहरूको समूहहरूको साथमा व्यावहाररक र प्रायोधिक शसकाइ र प्रशशक्षणमा 
सहभािी हुन उत्सुक हुनुहुन्छ ?  

● तपाईं आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा पुयायउने रचनात्मक आलोचना स्वीकार िनुयहुन्छ ? 

हाम्रो टोली आवेदन बुझाउनु अिाडड तपाईंसँि तपाईंको व्यवसायको बारेमा 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 खोक्जरहेको र् ?  

One&All िैरनाफामूलक सहहतका सबै उद्योिका योजनाहरूमा इच्छुक छ । 

के मसाँग व्यापारसम्बन्िी योजना हुनु जरुरी र् ?    

व्यापारसम्बन्िी योजना जरुरी हुन्छ । तपाईंल ेहामीलाई तपाईंसँि उत्साह र प्रनतबद्िता छ र तपाईंले केही मात्रामा 
प्रारक्म्भक अध्ययन पूरा िनुय भएको छ भनेर देखाउनु पने हुन्छ । 
मेरो व्यापारको साझदेार वा सम्पूर्य टोली काययक्रममा सहभागी हुनु जरुरी र् ? 

एकजना संस्थापकल ेमुख्य व्यक्लतको भूशमका ननवायह िनुय पदयछ र सबै कक्षाहरू, प्रशशक्षणसम्बन्िी बठैक तथा 
काययक्रमहरूमा सहभािी हुनु पदयछ । सम्भव भएसम्म सबै ससं्थापकहरू प्रारक्म्भक अन्तवायतायमा आउँदा राम्रो हुन्छ । 
यो तपाईंको व्यवसायको लाधि सहयोिीशसद्ि हुन्छ तर काययक्रमका अरू बैठकहरूमा व्यवसायका अरू 

साझेदारहरूको उपक्स्थनत अननवायय िररएको छैन ।  
फे्रन्चाइज सलएर सञ्चालन भएको मेरो व्यवसायल ेयोग्यिा पूरा गर्य  ? 

िदैन,  तपाईंको व्यवसाय फे्रन्चाइच वा अरू राक्ष्िय व्यवसायमा आबद्ि भएको हुनु हँुदैन । । 

गैरनाफामूलक व्यवसायल ेयोग्यिा पूरा गर्य  ? 

िछय , िैरनाफामूलक व्यवसायले आवेदनका न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा िरेको खण्डमा काययक्रमको योग्यता पूरा 
िछय  ।  
एकल स्वासमत्वमा रहेको वा घरमा आिाररि व्यवसायल ेयोग्यिा पूरा गर्य  ?  

िछय , एकल स्वाशमत्वमा रहेको वा घरमा आिाररत व्यवसायल ेआवेदनका न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा िरेको 
खण्डमा काययक्रमको योग्यता पूरा िछय  ।   
आवेदन बुझाउने तनक्श्चि समयावधि हुनेर् ? 

हामीले अनुदानको आवदेन जनू 30, मङ्िलबारबाट खुल्छ भनेर अपेक्षा िरेका छौं । सबै स्थान नभररएसम्म 

आवेदनहरू स्वीकृत र जाचँ िररनेछ । स्वीकृनतको सम्भावना बढाउन तपाईंल ेचाँडो िरेर 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 दईु 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  िनुयहोस ्।  
थप जानकारीका लाधग कसलाई सम्पकय  गने ? 

तपाईंलाई फाराम पूरा िदाय बहुभावर्क सहायता चाहहन्छ भने कृपया Refugee Development Center (िरणाथी 
विकाि केन्जर) लाई सम्पकय  िनुयहोस ्। आवेदनको बारेमा अरू कुनै प्रश्नहरू छन ्भने कृपया The Fledge लाई सम्पकय  
िनुयहोस ्।  
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 िाझदेारी) 
purelansing.com/oneandall 

Anum Mughal 
anum@purelansing.com 

 

 

https://www.purelansing.com/oneandall
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One&All को आवेदनसम्बन्धी प्रश्नहरू  
Lansing के्षत्रको लागि समावेशी उद्यमशीलता  

यो One&All को अन्न्तम आवेदनको मुद्रण संस्करण नभइ आवेदनको बारेमा जानकारी 
प्रदान िन ेगाइड हो । 2020, जून 30 बाट आवेदन फाराम उपलब्ध हुनेछ । 
सम्पकक  जानकारी 
नाम: 

थर: 

इमेल 

फोन 

तपाईंको प्राथममक भाषा वा रोजाइको भाषा कुन हो ?  

o अङ्ग्रेजी 
o स्पेननस 

o अरबी 
o गिननयााँ 
o नेपाली 
o स्वाहहली 
o अन्य 

कम्पनीको बारेमा जानकारी 
व्यवसायको नाम 

व्यवसायको ठेगाना 

o सहर 

o देश 

o न्जप 

तपाईंको घरको ठेगाना तपाईंको व्यवसायको ठेगाना भन्दा फरक छ ? 

o हो 
o होइन 

वेबसाइट/सामाजजक सञ्जाल 

तपाईंलाई कसल ेयो आवेदन भनु ुभन्यो ? 
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o Refugee Development Center (शरणार्थी विकास केन्द्र) 
o The Fledge 

o Capital Region Small Business Development Center (राजधानी क्षेत्रको लघु व्यिसाय विकास 
केन्द्र) 

o Peckham, Inc. 

o Lansing Economic Area Partnership (ल्यानससङ आर्र्थिक क्षेत्र साझदेारी) 
o Capital Area Michigan Works (सिसशगनको राजधानी क्षेत्रको रोजगारी केन्द्र) 

o Beyond our Barriers (अिरोध भएकाहरूका लार्ग अिसर) 
o Michigan Economic Development Corporation (सिसशगन आर्र्थिक विकास संस्र्थान) 
o Consumers Energy  

o अन्य 

o कसैल ेपनन होइन 

व्यवसायको अवधारणा 
उद्योगको वगीकरण 

o थ्रीडी प्रप्रन्न्टङ 

o अत्याधुननक सामारीहरू  – ऊजाक 
o अत्याधुननक सामारीहरू – वातावरणीय 

o अत्याधुननक सामारीहरू – स्वास््य सेवा  
o अत्याधुननक सामारीहरू – पूवाकधार 

o मोटरवाहन खुद्रा व्यापार तथा सेवाहरू 

o हवाई क्षेत्र तथा प्रनतरक्षा 
o कृप्रि उपकरण तथा इन्न्जननयररङ 

o बैंककंि तथा प्रवत्तीय सेवाहरू (प्रवत्तीय प्रप्रवगध बाहेक) 

o व्यापाररक वा औद्योगिक सेन्सर 

o ननमाकण कायक तथा घर पुनननकमाण 

o उपभोक्तासम्बन्धी एनाललहटक्स तथा डाटा सेवाहरू  

o उपभोक्ता उत्पादनहरू 

o उपभोक्ता सफ्टवेयर 

o साइबर सुरक्षा वा प्रनतरक्षा 
o लशक्षा (शैक्षक्षक प्रप्रवगध बाहेक) 

o संिारका इलके्रोननक्स र सेन्सरहरू 

o ऊजाक – फ्यूल सेल 

o ऊजाक – सौयक 
o ऊजाक – फोहोर कटौती वा रूपान्तरण 

o ऊजाक – वायु 

o ऊजाकसम्बन्धी सेन्सरहरू 

o ऊजाक भण्डारण वा प्रवतरण 

o वातावरणसम्बन्धी सेवाहरू तथा उपकरण 

o प्रवत्तीय प्रप्रवगधहरू 

o खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन तथा सुरक्षा 
o खाद्यान्न तथा आवास सुप्रवधा 
o स्वास््यसम्बन्धी सेन्सरहरू 
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o स्वास््य हेरिाह तथा मानव सेवाहरू 

o स्वास््यसम्बन्धी सूिना तथा प्रप्रवगध 

o मानव संसाधन/कमकिारी व्यवस्थापन 

o औद्योगिक डडजाइन िा ननमाकण 

o औद्योगिक IOT 

o बीमा 
o खाली समय, मनोरञ्जन तथा कला 
o जीवन प्रवज्ञान - उपभोक्ता उत्पादनहरू 

o लमडडया तथा प्रकाशन 

o गिककत्सा – जेनोलमक्स 

o गिककत्सा – ररजेनेरेहटभ मेडडलसन 

o गिककत्सा – उपिारसम्बन्धी प्रवज्ञान वा फामाकस्यूहटकल्स 

o गिककत्सा -उपकरणहरू 

o गिककत्सा ननदान 

o माइक्रोफेब्रिकेसन 

o तेल तथा गयााँस उत्खनन 

o व्यवसानयक वा प्राप्रवगधक परामशक 
o प्रोटोटाइप्रपङ, मोडडललङ तथा लसमुलेशन 

o घर जगिा व्यवसाय 

o खुद्रा व्यवसाय (मोटरवाहन बाहेक) 

o रोबोहटक्स 

o सेवाहरू (साधारण) 

o पररन्स्थनतजन्य जानकारी तथा ननिरानी प्रणाली 
o व्यवसायका लागि सफ्टवेयर (स्वास््य तथा प्रवत्तीय प्रप्रवगध बाहहक) 

o यातायात तथा िोदाम 

o अन्य 

लागू हुन्छ भने व्यवसायको प्रकार 

o नाफाका लागि 

o नाफाका लागि होइन  

o एकल स्वालमत्व  

o सीलमत दानयत्वको संस्था (Limited Liability Company वा LLC) 

o सरकारी 
o 501 (C) (3) 

o यस कपोरेसन (S Corporation) 

o बी कपोरेसन (B Corporation) 

o अन्य 

कृपया आफ्नो कम्पनी/उत्पादन/योजनको बारेमा संक्षिप्त सारांश प्रदान गनुहुोस ्(500 वा सो भन्दा कम 

शब्दमा) 
o व्यवसायको नाम 

o तपाईंलाई यसलाई ककन अिाडड बढाउन मन छ ? 
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o तपाईंल ेिाहेको राहक वा तपाईंल ेलक्षक्षत िरेको समूहमा कस्ता व्यन्क्तहरू पछकन ्वणकन िनुकहोस ्। 
(सकेसम्म ननन्श्ित प्रववरण प्रदान िनुकहोस)् ।  

o तपाईं आफूले लक्षक्षत िरेको समूहलाई आफ्नो व्यवसायको बारेमा कसरी भन्नुहुन्छ ? 

o तपाईं यो योजनलाई ललएर आउाँदो 3 देखख 5 विकमा कहााँ पुगन िाहनुहुन्छ ? 

o तपाईंल ेकुन-कुन कुराको बारेमा अध्ययन िनुक भएको छ ? (बजार आकार, प्रनतस्पधी, प्रदायक, 

राहकहरू, आहद ।) 
o तपाईंको आफ्नो व्यवसायको सम्बन्धमा के-के कामहरू पूरा िनुक भएको छ ? (आगथकक श्रोत 

जुटाएको, आम्दानी िरेको/उत्पादन ब्रबक्री िरेको, व्यवसाय दताक िरेको आहद ।) 
o तपाईंको व्यवसायका लागि अहहलेको समयमा सबैभन्दा ठूलो खतरा के हो ? 

o तपाईंको व्यवसायका लागि 3 मुख्य िुनौतीहरू वा सरोकारका प्रवियहरू के-के हुन ्?  

o तपाईंका अब आउने कदमहरू के-के हुनेछन?् 

लागू हुन्छ भने, टोलीका मुख्य सदस्यहरूको नाम, उपनाम र संक्षिप्त पररचय खुलाउनुहोस ्।  

हामीले तपाईंको व्यवसायको बारेमा थाहा पाउनु पने अरू कुनै कुरा छ ? (मभडियोहरू, कागजातहरू, आदद 

समावेश गनुहुोस ्।) 
तपाईंको व्यवसाय अल्पसङ्खख्यकको स्वाममत्वमा छ ? (अशक्तता भएका व्यजक्तहरू, आप्रवासीहरू, सैननक 

भेटेरनहरू, जातीय वा अल्पसङ्खख्यक समूहहरू र शरणाथीहरू) 

o हो 
o होइन 

तपाईंको व्यवसाय मदहलाको स्वाममत्वमा छ ? 

o हो 
o होइन 

तपाईंल ेआफ्नो व्यवसाय सुरु गन/ुसञ्चालन गन/ुबढाउन खोज्दा कस्तो खालका व्यवधानहरू झेल्नु भयो ? 
 

तपाईंल ेकनत समय देखख व्यापार गदै आउनु भएको छ ? 

o अहहलेसम्म व्यापारमा प्रवेश िरेको छैन 

o 1 विक भन्दा कम 

o 1-3 विक 
o 3 विक भन्दा धेरै 

तपाईंको व्यवसायल ेउत्पादनहरू वा सेवाहरू बबक्री गन ुसुरु गररसकेको छ ?  

o हो 
o होइन 

तपाईंको व्यवसायल ेअजन्तम 12 मदहनामा कनत आम्दानी ननकालेको छ ?  

o अहहलेसम्म कुनै ब्रबक्री छैन 
o $1-$25,000 
o $1-$25,000 
o $50,000-$75,000 
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o $75,000-$100,000 
o $100,000-$250,000 
o $250,000-$500,000 
o $500,000-$1,000,000 

o म जबाफ हदन िाहन्न 

तपाईंको व्यवसायमा आजसम्म कनत रकम लगानी भएको छ ? 

o $0 
o $1-$10,000 
o $10,000-$100,000 
o $100,000-$1,000,000 

o $1,000,000 भन्दा ज्यादा 

जनसाङ्ग्न्ख्यकी प्रववरण 

तपाईं तल प्रदान गररएको कुन उमेर समूह मभत्र पनु ुहुन्छ ? 

o 18-20 
o 21-29 
o 30-39 
o 40-49 
o 50-59 

o 60 वा मागथ 
 

कृपया तपाईं आफूलाई कुन नस्लीय वा जातीय समूहले पदहचान गराउनुहुन्छ सङ्खकेत गनुहुोस ्। लागू हुने सबै 

चयन गनुहुोस:् 
o अकिकी अमेररकी/अश्वेत 
o हहस्पेननक, ल्याहटननक्स वा स्पेननस मूल 
o एलसयाली अमेररकी/एलसयाली 
o मूलबासी अमेररकी/अलास्काको मूलबासी 
o हवाईको मूलबासी/प्रशान्त टापुको मूलबासी 
o मध्य पूवी/उत्तर अकिकी 
o श्वेत 
o अन्य  

तपाईंको लैङ्खगगक पदहचान र सममलङ्खगी अवस्था के हो ? 
o महहला 
o पुरुि 
o समललङ्ग्िी/तेस्रो ललङ्ग्िी 
o आफै पररभाप्रित िनक िाहन्छु: (कृपया उल्लेख िनुकहोस)् 
o जबाफ हदन िाहन्न  
 

तपाईं आफूलाई समललङ्ग्िीको रूपमा पहहिान िनुकहुन्छ ? 
o हो 
o होइन  
 

तपाईंको वैवादहक अवस्था के हो ? 
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o अप्रववाहहत 

o प्रववाहहत वा घरेलु सम्बन्ध 

o प्रवधवा 
o सम्बन्धप्रवच्छेद भएको 
o छुट्हटएको 

 

तपाईंल ेपूरा गनु ुभएको ववद्यालयको उच्चतम स्तर वा तपाईंल ेहामसल गनु ुभएको उच्चतम डिग्री के हो ? 

o प्रवद्यालय पूरा निरेको 
o नसकरी देखख रेड 8 

o उच्ि प्रवद्यालयमा उपन्स्थत भएको, तर प्रमाणपत्र नभएको 
o उच्ि प्रवद्यालयको डडरी वा सोही सरहको लशक्षा (उदाहरणको लागि, GED) 

o व्यवसानयक लशक्षालयको प्रमाणपत्र 

o कलेज िएको, तर डडरी नभएको 
o एसोलसएट डडरी 
o स्नातक डडरी 
o स्नातकोत्तर डडरी 
o व्यावसानयक डडरी 
o डक्टरेट डडरी 

 

ननम्न मध्ये कुन वगलु ेतपाईंको रोजगारीको अवस्थालाई वणनु गछु ? 

o ज्यालामा काम िने 

o स्वरोजिार 

o बेरोजिार, काम खोन्जरहेको 
o बेरोजगार, काम खोजी नरहेको 
o घरको काम िने 

o प्रवद्याथी 
o सैननक/सशस्त्र बल 

o अवकाशप्राप्त 

o काम िनक असक्षम 
 

तपाईंको घरपररवारमा तपाईं सदहत कनत जना सदस्यहरू छन ्?  
 

तपाईंको घरपररवारका सबै सदस्यहरूको 2019 को कुल संयुक्त आय कनत हो ? 
o $0 – $9,999 
o $10,000 – $19,999 
o $20,000 – $29,999 
o $30,000 – $39,999 
o $40,000 – $49,999 
o $50,000 – $59,999 
o $60,000 – $69,999 
o $70,000 – $79,999 
o $80,000 – $89,999 
o $90,000 – $99,999 

o $100,000 वा ज्यादा 
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तपाईंको कुल औसत जस्थर मामसक खच ुकनत छ (आवास, बालस्याहर, खाद्यान्न, यातायात र स्वास््य सेवा) ?  

व्यवसायसम्बन्धी आवश्यकताहरू 

- तपाईं आफ्नो व्यवसायलाई अिाडड बढाउन यो कायकक्रमबाट कस्ता प्रकारका श्रोत साधनहरू खोन्जरहनु 

भएको छ ? 
o व्यवसायसम्बन्धी मािकदशकन (सल्लाह, शैक्षक्षक कायकशाला, आगथकक श्रोतहरू बाहेकका श्रोतहरूसाँि 

जोडडने, आहद ।) 
o आगथकक श्रोतको पहुाँि 

o अन्य 

- तपाईं यस्तै खालको अरू कुनै कायकक्रममा सहभािी हुनु भएको छ ? छ भने, कृपया खुलाउनुहोस ्।  

आवेदन पेस िने सम्बन्धमा जानकारी 
कृपया आफ्नो आवदेन बुझाउनु अगाडि यो जानकारी पढ्नुहोस ्

तपाईंलाई सेवा प्रदान िनकका ननन्म्त, LEAP को One&All टोलीका कमकिारीहरूल ेतपाईंको व्यवसाय र आगथकक 

अवस्थाको बारेमा राम्रोसाँि बुझ्नु जरुरी हुनेछ । यी सतकहरूमा सहमत भएर, तपाईं LEAP लाई यो मूल्याङ्ग्कन पूरा िनक 
आवश्यक पने व्यवसाय र आगथकक जानकारी प्रदान िनक सहमत हुनुहुन्छ । LEAP ले यो जानकारी सावधानीपूवकक 

सम्हाल्न ेछ र िोप्यता कायम हुने िरी राख्नछे र अन्य राहकहरूको जानकारीसाँि एकब्रत्रत िररने बेलामा मात्रा 
सावकजननक रूपमा खुलासा िनेछ (तपाईंल ेपहहल्य ैयो जानकारी सावकजननक िरेको भए मात्र) । LEAP को ननयलमत 

सहकायकको हहस्साको रूपमा, संस्थालाई तपाईं र तपाईंको व्यवसायलाई फाइदा पुगछ भन्ने लागयो भने मात्र संस्थाल े

आफ्ना साझेदार संस्थाहरूसाँि तपाईंसाँि सम्बन्न्द्धत जानकारी आदान-प्रदान िनेछ । LEAP ले तपाईं र तपाईंको 
कम्पनीलाई प्रदान िने सल्लाह र प्रविारहरू तपाईको हहतका लागि मात्र हुन ्। LEAP आफूले प्रदान िरेका सहायताको 
बारेका सबै खालका वारन्टीहरू अस्वीकार िदकछ र तपाईं त्यस्ता वारन्टीहरू मागनु हुने छैन । न त LEAP न त यसका 
ननदेशक, अगधकृत वा कमकिारीहरू नाफामा देखखएको कमी वा व्यापारमा िुमेका अवसरहरू लिायतका तपाईंल े

भोगनु परेका क्षनतहरूको लागि न्जम्मेवार हुने छन ्। 
o म मागथ उल्लखे िररएका सतकहरूमा सहमत छु । 


