
او , هل انت مهاجر او الجئ  

 مهاجرة او الجئة؟     

 

كيفية الوصول الى ستارت  

:سمارت   

برنامج من شركة كوستال انتر برايس    

2011يونيو   

ترغبين في انشاء عمل تجاري او هل لك /هل ترغب

تريدين توسيعه؟  /عمل تجاري قائم تريد  

  

 نحن نقدم لك المساعدة المجانية من خالل برنامج 

 ستارت سمارت

(207)775-1984 

startsmart@ceimaine.org 

www.ceimaine.org/startsmart 

شارع ليسبون  415في مدينة لويستون عنواننا هو رقم 

.     04240الطابق الرابع مدينة ليوستون والية مين       

شارع ليسبون اتجاه )مكتبنا من الناحية اليسرى بعد جامعة كابالن

(واحد  

     بورتالند فيشر باي  2رقم : العنوان كما يلي 

الطابق الثاني بورتالند مين   206جناح رقم 

04104  

عند الوصول الى تقاطع شارع :للوصول الينا 

كومرشيال مع شارع سنتر اتجه نحو شارع 

بعد ) بورتالند فيشر باي ثم تابع السير الى النهاية 

الى ان تصل الى مركز مين ( ما تمر على برستول

.التجاري نحن في الطابق الثاني   

:ستارت سمارت  

عبارة عن برنامج مجاني لمساعدة االجئين    

و المهاجرين الى امريكا على بداية اعمال 

.والية مين ي تجارية او توسيعها ف   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم  تمويل البرنامج بواسطة مكتب اعادة 

.توطين االجئيين وبعض المنظمات الخاصة   

ان مهمة شركة كوستال انتر برايس ان 

تقوم بتنفيذ البرنامج وذلك بمساعدة في 

انشاء مجتمعات صحية من الناحية 

االقتصادية والبيئية بين جميع الناس 

خاصة ذوي الدخل المحدود بغرض 

.تطويرهم القصى درجة ممكنة  



برنامج سمارت سمارت يعمل في كل انحاء 

  بورتالندالرئيسي في   مكتبنا. والية مين 

كل اسبوع  لويستونونحن موجودين في 

(  .في الغالب يوم الخميس من كل اسبوع)   

او مهاجرة او  ,اذا كنت الجئ او مهاجر 

ترغبين في بداية عمل /الجئة  وترغب

فنحن في بوالية مين تجاري في اي مكان 

. الخدمة لمساعدتك   

قائمة بالمشاريع التي  ساعدناها يمكن االطالع 

:      عليها بموقعنا في االنترنيت  

www.ceimaine.org/startsmart 

ء ستارت سمارت في عام بدا

وقد ساعد اكثر من  1997

 300شخص في انشاء  1,000

 مشروع تجاري 
      : 

نحن نوفر خدمات الترجمة للمواطنيين الذين 

.يتحدثون باللغة الغير انكليزية   

ان برنامج ستارت سمارت يقدم 

:المساعدة في المجاالت االتية  

   :االستشارة والخبرة

.تقييم فكرتك عن المشروع  ودراسة الجدوى    

.وضع خطة عمل للمشروع  

.مراجعة ودراسة المواقع المختارة للمشروع    

.تنظيم الميزانية وكيفية ضبط الحسابا ت    

.تقوية االعالن واالهتمام بالتسويق   

   

: الناحية المالية    

.اعادة بناء االئتمان الخاص بك لغرض القروض    

.التقديم للحصول على قروض تجارية    

تقديم منحة مالية مجانية تعادل المبلغ المودع في حساب 

 االدخار

:المتطلبات القانونية والتنظيمية   

.الحصول على االذن والترخيص    

.الضـرائــب     

.التـأمـيـن      

 

نرجو . هذه فقط امثلة . واشياء اخرى كثيرة 

 االتصال بنا لغرض االستفسار  والمساعدة

 اتصل بستارت سمارت على رقم الهاتف   

(207)775-1984 

  جون او سارةاسأل عن 

:                        البريد االكتروني على العنوان

                                  

startsmart@ceimaine.org 

http://www.ceimaine.org/startsmart
mailto:startsmart@ceimaine.org

