
CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở HỖ TRỢ MỚI DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI
tại Địa Điểm Phát Triển

MỘT CỘNG ĐỒNG SINH HOẠT TÍCH HỢP DÀNH 
CHO NGƯỜI CAO TUỔI 
Để hỗ trợ nhóm dân số cao tuổi đang gia tăng nhanh chóng của San Francisco, Mercy 
Housing California (MHC) đã được Thành Phố và Hạt San Francisco lựa chọn để phát 
triển một sự kết hợp giữa nhà ở vừa túi tiền dành cho người cao tuổi và môi trường 
sinh hoạt có hỗ trợ vừa túi tiền trong khuôn viên Bệnh Viện Laguna Honda. Cơ sở này 
mang đến một cơ hội thú vị để xây dựng nhà ở vừa túi tiền, chất lượng cao cho người 
cao tuổi có thu nhập thấp, giúp họ tiếp cận với nhiều cấp độ chăm sóc, và phát triển 
các cơ sở chăm sóc ban ngày mới trong cộng đồng cho trẻ em và người lớn.

Với 22 cộng đồng người cao tuổi phục vụ hơn 2.054 người cao tuổi ở San Francisco, 
MHC mang chuyên môn quan trọng của địa phương đến với dự án phát triển này.

CAM KẾT VỀ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 
Mercy Housing cam kết kết hợp cộng đồng địa phương vào quy trình phát triển thông 
qua các cách khác nhau, bao gồm ý kiến của các hàng xóm, các hiệp hội trong khu 
phố, và các nhà lãnh đạo địa phương, cũng như các hình thức liên lạc bằng văn bản 
và điện tử. Tuân thủ các quy định y tế liên quan đến COVID-19, Mercy Housing sẽ lấy ý 
kiến thông qua các cuộc họp ảo, email, thư thường, và website lagunahondasenior.org.
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Sinh Hoạt Độc Lập và Có Hỗ 
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SỐ CĂN HỘ 
Xác định sau

LIÊN HỆ 
Tim Dunn
Phó Giám Đốc,  
Phát Triển Bất Động Sản
415.355.7113
tdunn@mercyhousing.org

MHC là chủ sở hữu/đơn vị quản lý có kinh nghiệm nhất của 
tiểu bang về nhà ở vừa túi tiền, với dịch vụ phong phú. 
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GIỚI THIỆU VỀ MERCY HOUSING
Mercy Housing California (MHC) là một tổ chức 
phát triển nhà ở phi lợi nhuận, hoạt động tại 
California, với sứ mệnh tạo ra và củng cố các 
cộng đồng lành mạnh. Kể từ năm 1981, Mercy 
Housing đã tạo ra và bảo tồn nhà ở vừa túi tiền 
cho người dân California. Ngày nay, MHC sở 
hữu và quản lý 151 cơ sở duy nhất, phục vụ hơn 
19.600 cư dân.

MHC đã được nhiều tổ chức công cộng và tư 
nhân khác nhau, bao gồm American Institute 
of Architmects, Institute on Aging, và California 
Alliance for Retired Americans, công nhận về 
thiết kế xuất sắc, dịch vụ quản lý chất lượng, và 
mô hình cung ứng dịch vụ dành cho người cao 
tuổi.

Mercy Housing Management Group (MHMG) sẽ 
quản lý chương trình sinh sống độc lập dành cho 
người cao tuổi. MHMG cam kết cung cấp các 
dịch vụ quản lý cơ sở có chất lượng để củng cố 
triết lý rằng mọi người đều xứng đáng được tôn 
trọng, có phẩm giá, và có một nơi để gọi là nhà. 

MHC và MHMG là các bên liên kết của Mercy 
Housing, Inc. (MHI) một tổ chức phát triển, quản 
lý nhà ở, và dịch vụ cư dân phi lợi nhuận, được 
thành lập bởi 6 giáo đoàn của Women Religious 
bao gồm Daughters of Charity, the Sisters of 
Mercy, và the Sisters of St. Joseph of Orange. 
Association và The California Endowment.  

với các văn phòng khu vực ở San Francisco, 
Los Angeles và Sacramento
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