
In this free, online training program, you willIn this free, online training program, you will
CONNECTCONNECT   with women in your community, with women in your community, SHARESHARE
ideas and experiences, andideas and experiences, and GROW GROW as you gain as you gain
basic business start-up skills such as:basic business start-up skills such as:  

Registering a businessRegistering a business
Funding opportunitiesFunding opportunities
Creating a business plan and pitchCreating a business plan and pitch
Market research and pricingMarket research and pricing
strategiesstrategies
Marketing and social mediaMarketing and social media

ELIGIBILITY CRITERIAELIGIBILITY CRITERIA

NEWCOMER WOMENNEWCOMER WOMEN
ENTREPRENEURSHIP PROGRAMENTREPRENEURSHIP PROGRAM

MON: 12 PM - 2:30PMMON: 12 PM - 2:30PM
TUES: 9:30 AM - 11:30 AMTUES: 9:30 AM - 11:30 AM
THURS & FRI: 12 PM -THURS & FRI: 12 PM -    2:30 PM2:30 PM

STARTS JAN 4 - JAN 31, 2023STARTS JAN 4 - JAN 31, 2023

ONLINE TRAINING IN ARABIC:ONLINE TRAINING IN ARABIC:

ARE YOU AN ARABIC-SPEAKING WOMANARE YOU AN ARABIC-SPEAKING WOMAN
INTERESTED IN STARTING A SMALL BUSINESS?INTERESTED IN STARTING A SMALL BUSINESS?

Self-identify as aSelf-identify as a
womanwoman
Permanent resident,Permanent resident,
convention refugee,convention refugee,
or live-in caregiveror live-in caregiver
Preference will bePreference will be
given to those with agiven to those with a
CLB of 3 or lowerCLB of 3 or lower * *

FOR MORE INFORMATION:FOR MORE INFORMATION:

CONTACT US FOR MORECONTACT US FOR MORE
INFORMATION ABOUT FUTUREINFORMATION ABOUT FUTURE
SESSIONS OF THE PROGRAM.SESSIONS OF THE PROGRAM.  

REHAM TEAMA ATREHAM TEAMA AT
RTEAMA@WOODGREEN.ORGRTEAMA@WOODGREEN.ORG
OR CALL (437)-217-7409OR CALL (437)-217-7409VISIT OUR VISIT OUR WEBSITE WEBSITE FOR DETAILS!FOR DETAILS!

https://www.woodgreen.org/programs/newcomer-women-entrepreneurship-program-nwep


برنامج ريادة األعمال للسيداتبرنامج ريادة األعمال للسيدات
الوافدات الجددالوافدات الجدد

مشروع في  بالبدء  مهتمة  عربية  سيدة  أنِت  مشروعهل  في  بالبدء  مهتمة  عربية  سيدة  أنِت  هل 
صغير؟صغير؟

في هذا البرنامج المجاني، برنامج تدريبي سوف يقومفي هذا البرنامج المجاني، برنامج تدريبي سوف يقوم

بتوصيلك بسيدات اخريات في المجتمع، لمشاركة األفكاربتوصيلك بسيدات اخريات في المجتمع، لمشاركة األفكار

و الخبرات، للعمل عىل تطوير مسار المشروع من خاللو الخبرات، للعمل عىل تطوير مسار المشروع من خالل
إكتساب خبرات متنوعة مثل:إكتساب خبرات متنوعة مثل:

تسجيل المشروعتسجيل المشروع

فرص التمويلفرص التمويل

القيام بعمل خطة المشروع و تقديمهالقيام بعمل خطة المشروع و تقديمه

األبحاث السوقيةاألبحاث السوقية  

استراتيجيات التسعيراستراتيجيات التسعير

التسويق و استخدام شبكات التواصل اإلجتماعيالتسويق و استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي

شروط التقدم:شروط التقدم:

هذا البرنامج مقدمهذا البرنامج مقدم
للسيدات فقطللسيدات فقط

من لديهم اإلقامةمن لديهم اإلقامة
الدائمةالدائمة

الحاصلين عىل قرارالحاصلين عىل قرار
اللجوء أو العاملين فياللجوء أو العاملين في

مجال مجال الرعاية.الرعاية.

األفضلية لمن لديهااألفضلية لمن لديها
مستوى مستوى 33 أو أقل في أو أقل في

اللغة اإلنجليزية.اللغة اإلنجليزية.

برنامج تدريبي باللغة العربية:برنامج تدريبي باللغة العربية:

األثنين: األثنين: 1212ظ-ظ-2:302:30ظظ

الثالثاء:الثالثاء:9:309:30ص-ص-11:3011:30صص

الخميس و الجمعة: الخميس و الجمعة: 1212ظ-ظ-2:302:30 ظ ظ

يبدأ في تاريخ يبدأ في تاريخ 44 يناير حتى  يناير حتى 3131 يناير يناير

الرجاء زيارة الرجاء زيارة موقعناموقعنا  لمعرفةلمعرفة

المزيد من المعلوماتالمزيد من المعلومات  

للمزيد من المعلومات عن الدورات المستقبلية، الرجاء اإلتصال بالمحاضرة ريهام طعيمه عىل البريد اإللكتروني:للمزيد من المعلومات عن الدورات المستقبلية، الرجاء اإلتصال بالمحاضرة ريهام طعيمه عىل البريد اإللكتروني:

RTEAMA@WOODGREEN.ORGRTEAMA@WOODGREEN.ORG أو اإلتصال ب:  أو اإلتصال ب: 437437--217217--74097409

https://www.woodgreen.org/programs/newcomer-women-entrepreneurship-program-nwep

