
	

 

 

Kidpreneurs – NGS Young Entrepreneurs 

At	Next	Generation	School,	real	experiences	are	an	integral	component	of	the	learning	experience.		After	last	year’s	
success	of	Kidpreneurs,	an	entrepreneurship	program	that	provides	a	platform	for	young	students	with	big	ideas,	we	
are	launching	our	NGS	school	store	again.	This	opportunity	will	give	a	chance	to	young	entrepreneurs	to	experience	
how	to	run	a	business.		We	believe	this	program	has	great	educational	value	to	foster	creativity,	entrepreneurial	skills	
and	financial	literacy	in	our	students.		

Inshaa	Allah,	NGS	will	open	a	school	store	that	will	be	run	by	young	entrepreneurs	as	part	of	their	classroom	economy	
using	NGS	currency.	This	opportunity	will	be	open	to	all	students	to	present	their	business	plans.	

Student’s	Role	

• Come	up	with	a	business	idea	and	create	a	business	plan	using	the	guidelines	provided.	Students	can	send	any	
templates	as	long	as	they	met	the	guidelines	(can	be	poster,	video,	PowerPoint	etc.).	

• Be	creative	and	innovative.	
• No	ready-made	items.		
• No	Nuts.	
• No	Slime	and	Orbee.	
• Only	home	and	hand	made	products	are	allowed	(products	should	not	contain	any	food	coloring).		

	

School’s	Role	

• The	school	will	provide	the	space	for	your	child	to	showcase	and	run	his/her	business.	
• Our	Life	Skills	Department	will	support	your	child	in	growing	their	business	by	suggesting	innovative	ideas	for	

marketing,	improving	their	products/services,	setting	the	right	price	and	managing	their	sales.	
• The	school	has	launched	their	own	store	where	students	will	be	able	to	purchase	items.		

Parents	Role	

• Provide	support	to	your	child	with	his/her	business	plan.	
• Take	pictures	of	your	child	working	through	the	process	which	will	be	evidence	for	his/her	hard	work.	
• Help	your	child	with	the	required	resources	to	make	their	business	successful.	

	

	Please	submit	your	business	plan	to:	lifeskills@ngsdubai.ae	by	Sunday	22nd	September	2019.		
	

	
																																																																												 Sincerely,	

Life	Skills	Department	

	

	



 
 
 
 
 
 

  لألطفال األعمال ریادة
مدرسة نكست جینیریشن لدى رواد األعمال الصغار  

 العمیادة األر ال یتجزأ من تجربة التعلم. بعد نجاح برنامج اً تعتبر التجارب الحقیقیة جزء ،نكست جینیریشنفي مدرسة 
عید ، فنحن اآلن نوي األفكار الكبیرةالصغار ذ دة األعمال الذي یوفر منصة للطلبة، وھو برنامج ریاالعام الماضيلألطفال 
إدارة  تجربة كیفیةمن الجیل الصغیر  ألصحاب المشاریعنكست جینیریشن من جدید. ستتیح ھذه الفرصة متجر إطالق 

 .بتناطل دىلاالقتصادیة  ع والمھارات الریادیة والثقافةاألعمال. نحن نؤمن أن لھذا البرنامج قیمة تعلیمیة كبیرة لتعزیز اإلبدا
 

باب كجزء من النشاط الشمن رواد األعمال  المدرسي بإدارة ھامتجربفتح  مدرسة نكست جینیریشن، ستقوم إن شاء هللا
. ھذه الفرصة متاحة لكافة الطلبة لیقوموا بتقدیم خطط مدرسة نكست جینیریشناالقتصادي للصف مستخدمین بذلك عملة 

 تجارتھم.
 

 :دور الطالب
یمكن للطلبة إرسال أي حیث م اإلرشادات المقدمة. باستخدالھ  إنشاء خطة عملبعمل مثمر والتفكیرلى الطالب *ع

ً ملصقیكون ھذا النموذج (یمكن أن المقدمة إلیھم  طالما أنھم یستوفون اإلرشادات نموذج عرضاً  أو فیدیو أو ا
 تقدیمیاً...الخ)

 اً.ن مبدعا ومبتكر*ك
 أن تقدم جمیع العناصر بالعمل الیدوي)أي عدم تقدیم العناصر الجاھزة (*
  یجب أن تكون جمیع المأكوالت خالیة من المكسرات.*

 حجمھا بالماء)ربي (عبارة عن كرات یتضاعف *عدم استخدام المواد اللزجة كالمادة الھالمیة أو كرات األو
 )تلوین غذائي سمح فقط للمنتجات المنزلیة والمصنوعة یدویاً (یجب أال تحتوي المنتجات على أي* ی

  
 دور المدرسة

 .احة لطفلكم / طفلتكم بعرض بضاعتھالمسو*ستوفر المدرسة المنصة 
/ محسین منتجاتھ، وتالل اقتراح أفكار تسویقیة مبتكرةفي تنمیة أعمالھ من خ*سیدعم قسم المھارات الحیاتیة طفلكم /طفلتكم 

 م. ، وتحدید السعر المناسب وإدارة مبیعاتھمخدماتھ
  ق متجرھا الخاص حیث سیتمكن الطلبة من شراء بعض المواد. المدرسة بإطالامت ق*

 
 :دور أولیاء األمور           

   .خطة عملھ أثناء إعدادتقدیم الدعم لطفلكم   *
         والمثمر. الجادلعملھ   كتوثیق قیامھ بتنفیذ مشروعھ*التقط صوراً لطفلك أثناء   
  طفلك بالموارد المطلوبة لإلسھام بنجاح عملھم التجاري.*مساعدة                   

   
 

 2019سبتمبر  22بموعد أقصاه األحد  lifeskills@ngsdubai.ae الرجاء إرسال خطة عملكم إلى البرید اإللكتروني:

 

   تحیاتنا،مع  

						الحیاتیة قسم المھارات         



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My Business Plan 
IDEA 

Is it a      product or a    service? What is your big idea? 

What makes your idea unique? 

MARKETING 
Who will be your customers? 

How will you promote your business? 

What is the name of your business? 
How much will it cost you to start 
a business in dirham? 

List the resources that you need. 

How much will you charge in NGS 
currency? 

FINANACE & RESOURCES 

PRICING 

Have an idea? 


