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MIC. . . .

غير ملکيوں کے لئے مائيکرو  لون

--دوست 

کے اشتراک سے 

کی حمایت کے ساته 

آفس اور رابطے 



Venire nella sede di Anziani e non solo, 
Via Lenin 55 - Carpi
il mercoledì dalle 14.30 alle 17.00

Mandare una mail a:
amici@anzianienonsolo.it

Chiamarci al numero:
059.64.54.21

  

MIC. . . .

معلومات و رابطے کے لئے :

غير ملکيوں کے لئے مائيکرو  لون--دوست 

پروجيکٹ

حکمت عملی کی وزارت  کی طرف سےجائے گا-اور سوشلANZIANIیہ پروجيکٹ

لون.غير ملکيوں کے لئے مائيکرو --ر .A.MI.C.I"پروجيکٹ 

.یہ منصوبہ صرف ان غير ملکيوں کے لئے ہے  جو  قانونی رہائش گاه کے ساته  رہتے ہيں
واست دے سکتے کے ذریعے  قرض کے لئے درخmicrocreditغير ملکی  جو  خود کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہيں  ایسا کرنے کے ليے، منصوبے 

.ہيں

A.MI.C.I .ہم رقم نہيں دیں گے.
.اس منصوبے کا مقصد ان لوگوں کی مدد کرنا ہے  وه لوگ جس معاشی وسائل کی  ضرورت ہے 

        microcreditکيا  ہے؟

.فراہم کرتا ہے) بغير ضمانت کے عام طور پر ایک کم رقم (سيلف مالزمت اور سيلف کمپنی کے آغاز کے لئے مائيکرو کریڈٹ نقد قرض

.کم آمدنی والے تاجروں  کے لئے  کاروبار  کے آغاز اور پيشکش  کے دوران  سود کی شرح عام طور پر مارکيٹ سے کم ہو گی
.کاروبار کی وضاحت  اور مشوره دینے کے ساته خدمات فراہم کرتے ہيں: لئے مائيکرو کریڈٹ سکيم عام طور پر ، سيلف روزگار کے

سروسز

معلومات و ہدایت

سروسز آپ کو  تفصيلی معلومات فراہم کرتے ہيں  اور  آپ کے لئے  ایک درست سروسز  تالش  کرتے microcreditآپ  کے عالقے ميں موجود 
.ہيں

.کا  فارم  بهرنے ميں مدد  کرتے ہيں”  قرض کی درخواست“آپ کو • 

آپ کو مختلف محکموں کے سربراہان سے ملنے کا وقت دینے ہيں•  

:خدمات
. آپ  اپنے کاروبار  کے منصوبہ کی وضاحت ميں مدد  کے  لئے ماہرین کے ساته اپوائنڻمنٹ لے    سکتے ہيں• 

:کاروبار  کے آغاز  سے پہلے  
کر سکتے ہيں approvableآپ  کے کاروبار کے منصوبہ کو  بہتری  اور  زیاده آسانی سے assessorsآزاد •  

Tutoring

ہم  فارم بهرنے  اور درخواست دائر کرنے کے لئے آپ کی مدد  کر سکتے ہيں•

.ميں ملوث اداروں کے ساته انڻرویو کے لئے منظم کر سکتے ہيںmicrocreditہم آپ کو بينک یا دیگر پروگراموں • 

.ت پر قرض ادا   کرنے کے لئے  مشوره   دیں  سکتے ہيںہم آپ کو کس طرح اپنی رقم مناسب طریقے سے منظم کرنے اور وق• 

:لسانی اور ثقافتی سمجهوتے

.ہم خصوصی ضروریات کے لئے آپ کو اطالوی، انگریزی ، فرانسيسی ہسپانوی اور عربی زبان ميں معلومات فراہم کر سکتے ہيں• 


