
برنامج ريادة األعمال للوافدين
الجدد

 

في هذا البرنامج التدريبي المجاني عبر اإلنترنت ،
ستتواصل مع النساء في مجتمعك ، وتشارك

األفكار والخبرات ، وتنمو بينما تكتسب مهارات
بدء األعمال التجارية األساسية.

֎  تطوير فكرتك وإنشاء خطة عمل
֎  تعلم كيفية تسجيل األعمال التجارية

֎  إنشاء وممارسة األعمال التجارية الخاصة بك
֎  اكتساب المعرفة الريادية - بما في ذلك إعداد 

      الميزانية والتسويق
֎  االستعداد الختبار "معالج الطعام"
֎  التواصل مع رواد األعمال اآلخرين

֎  تعرف عىل الموارد والخدمات وفرص التمويل 
      ألصحاب المشاريع 

 

هل أنت امرأة تتحدث اللغة العربية وتهتم ببدء مشروع صغير؟ لديك موهبة أو هواية

يمكن أن تصبح فرصة لكسب المال؟ هل ترغب في أن تكون جزًءا من مجتمع داعم

يريدك أن تنجح؟ إذن ، برنامج ريادة األعمال للوافدين الجدد هو لك!

 
 

تدريب عىل األنترنت
من 27 يناير إىل 22 فبراير ֎ ستقام ورش العمل كل يوم اثنين وثالثاء

وخميس وجمعة ֎ من 12:30 إىل 2:45
 

الخطوات التالية
يرجى إكمال نموذج إبداء االهتمام من خالل زيارة tinyurl.com/NWEPT أو

مسح رمز االستجابة السريعة ضوئًيا. سنتصل بك في يناير لتأكيد توفرك

جدارة - أهلية

 
األشخاص الذين يعتبرون نساء 

مقيم دائم أو الجئ بموجب

االتفاقية أو مقدم رعاية يعيش

 مع حق قانوني للعمل في كندا

ستعطى األفضلية لمن لديهم

CLB 3 أو أقل



Newcomer Women
Entrepreneurship Program

In this free, online training program, you will
CONNECT with women in your community,
SHARE ideas and experiences, and GROW as
you gain basic business start-up skills.

Develop your idea and business plan
Learn how to register a business
Create and practice your business pitch
Gain entrepreneurial knowledge –  

Prepare for the Food Handler’s test
Network with other entrepreneurs 
Learn about resources, services, and
funding opportunities for entrepreneurs

       including budgeting and marketing

Online Training: 
Jan. 27 to Feb. 22 ֎ Every Mon, Tues, Thurs, & Fri ֎ 12:30 to 2:45
Next Steps: 
Complete the Expression of Interest form at tinyurl.com/NWEPT or
scan the QR Code. We will contact you to confirm your availability.

Eligibility
 
Self-identify as a woman

Permanent resident, convention
refugee, or live-in caregiver 

Preference will be given to
those with a CLB of 3 or lower *

Are you an Arabic-speaking woman interested in starting a small business? 
Do you have a talent or hobby that could become an opportunity to earn money?
Would you like to be part of a supportive community that wants you to succeed?
Then, the Newcomer Women Entrepreneurship Program is for you! 

*  In this pilot program, training will be 
    conducted in Arabic. Stay tuned for 
    future language versions!

https://tinyurl.com/NWEPT

