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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
 
Q. Trung tâm đang xây dựng gì trong cộng đồng của chúng tôi? 
A. Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Denver đang xây dựng 60 căn hộ một phòng ngủ, nhà ở 
hỗ trợ lâu dài, trên lô đất trống tại góc S. Federal và W. Iowa để cung cấp cho các công dân vô 
gia cư của Denver nhà ở an toàn, giá cả phải chăng, đồng thời giải quyết nguyên nhân sâu xa 
của tình trạng vô gia cư, bao gồm bệnh tâm thần và lạm dụng thuốc 
 
Q. Nhà ở hỗ trợ lâu dài là gì? 
A. Nhà ở hỗ trợ lâu dài có thiết kế và chức năng cũng giống như bất kỳ loại nhà ở nào 
khác. Cư dân sống trong nhà ở hỗ trợ lâu dài sẽ có nơi ở riêng tư và an toàn, giống như bất 
kỳ thành viên khác trong cộng đồng, với các quyền và nghĩa vụ tương tự. Sự khác biệt là họ 
có thể tiếp cận, tùy theo lựa chọn của họ, các dịch vụ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và sở 
thích cá nhân của mình. Những dịch vụ này có thể bao gồm sự giúp đỡ của người quản lý 
trường hợp hoặc nhân viên tư vấn, giúp đỡ trong việc xây dựng các kỹ năng sống độc lập, hỗ 
trợ hội nhập cộng đồng, và các liên kết tới việc chăm sóc, điều trị sức khỏe cộng đồng, và dịch 
vụ việc làm. 
 
Q. Tại sao trung tâm sử dụng mô hình nhà ở hỗ trợ lâu dài? 
A. Nhà ở hỗ trợ lâu dài được công nhận trên toàn quốc như là một giải pháp được chứng 
minh đế chấm dứt tình trạng vô gia cư và giảm thiểu chi phí dịch vụ xã hội. Một nghiên cứu 
của Denver Housing First Collaborative cho thấy nhà ở hỗ trợ lâu dài ở Denver đã giảm các 
chi phí khẩn cấp có liên quan (chăm sóc cấp cứu, cai nghiện, giam giữ, v.v.) mà cộng đồng 
đang phải gánh chịu, khoảng 73 phần trăm hàng năm, hoặc xấp xỉ $30,000 phục vụ cho mỗi 
người vô gia cư 
 
Q.  Tòa nhà sẽ trông như thế nào? 
A. Tòa nhà cấu trúc ba tầng sẽ bao gồm 60 căn hộ một phòng ngủ/phòng tắm, trang bị 
đầy đủ tiện nghi tại chỗ, bao gồm thư viện, không gian vui chơi giải trí, phòng tập thể dục, giặt 
đồ, sân bóng rổ và khu vườn cộng đồng. Cư dân sẽ sống độc lập và tiếp cận các dịch vụ đáp 
ứng các nhu cầu cá nhân của mình.  
   
Q. Căn hộ sẽ hoạt động như thế nào? 
A. Tòa nhà có nhân viên túc trực 24/7. Mỗi cư dân sẽ phải trả tiền thuê tương đương 30 
phần trăm thu nhập của họ, bao gồm thu nhập từ công việc làm, trợ cấp an sinh xã hội, trợ 
cấp người khuyết tật và các chương trình lợi ích có liên quan. Cư dân có thể sống trong căn 
hộ của họ lâu dài, miễn là trả tiền thuê đầy đủ và tuân thủ hợp đồng thuê nhà. Cư dân sẽ phải 
chịu trách nhiệm về hành vi của những người khách đến thăm họ.  
 
Q. Tại sao lại chọn vị trí này? 
A.  Một cuộc đánh giá các lô đất trống tại Denver được tiến hành và vị trí này đã được 
chọn vì gần lân cận các khu tiện ích, bao gồm giao thông công cộng, mua sắm, giải trí và 
không gian cây xanh. Đó là những yếu tố quan trọng để đặt xây nhà ở an toàn, giá cả phải 
chăng và kết nối tòa nhà, các cư dân vào cộng đồng xung quanh.  
 

 

http://shnny.org/uploads/Supportive_Housing_in_Denver.pdf
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Q. Đây có phải là nhà ở tạm cho người vô gia cư? 
A. Không phải. Căn hộ Sanderson là một ví dụ của mô hình nhà ở hỗ trợ lâu dài, kết hợp 
nhà ở và dịch vụ cho những người cần hỗ trợ để sống ổn định và độc lập trong cộng đồng. 
Đây là một giải pháp lâu dài cho người vô gia cư, không phải là chỗ ở tạm thời hay giải pháp 
khẩn cấp chỉ để cung cấp chỗ ngủ qua đêm. Các cư dân của căn hộ Sanderson có thể sống 
trong căn hộ của họ lâu dài, miễn là trả tiền thuê đầy đủ và tuân thủ hợp đồng thuê nhà. Nhà ở 
hỗ trợ lâu dài đã cho thấy là một mô hình hiệu quả để giúp cho những người dễ bị làm hại 
nhất có được chỗ ở ổn định, khỏe mạnh tâm thần và tỉnh táo.  
 
Q. Cư dân điển hình là những ai? 
A. Sẽ không có cư dân “điển hình”. Tình trạng vô gia cư là vấn đề ảnh hưởng đến mọi 
người ở mọi lứa tuổi, từ mọi tầng lớp xã hội. Chúng tôi biết những người vô gia cư dễ bị làm 
hại nhất thường là có khuyết tật tâm thần hay thể chất, bị vô gia cư hơn một năm và là người 
hay sử dụng các dịch vụ công cộng. Cư dân sẽ phải đáp ứng các tiêu chí chọn lựa về tình 
trạng khuyết tật, vô gia cư và thu nhập đủ điều kiện để trở thành cư dân của căn hộ.  
 
Q. Cư dân sẽ được lựa chọn như thế nào? 
A. Cư dân tiềm năng phải sẵn lòng cam kết với chương trình nhà ở hỗ trợ lâu dài. Cư dân 
đủ điều kiện phải có thu nhập bằng hoặc dưới 30 phần trăm thu nhập trung bình của hộ gia 
đình trong khu vực, bị vô gia cư thường xuyên và có một khuyết tật. Chúng tôi sẽ tuân thủ tất 
cả các luật công bằng về nhà ở và kiểm tra lý lịch đầy đủ tất cả cư dân để đảm bảo đáp ứng 
đủ điều kiện. Cũng như các dự án nhà ở được liên bang hỗ trợ khác, những người phạm tội 
về tình dục sẽ không đủ điều kiện.  
 
Q. Điều kiện người bị khuyết tật là gì? 
A.  Một người bị khuyết tật có thể bị, bao gồm: 

• Bệnh tâm thần (lưỡng cực, trầm cảm, v.v.) 
• Rối loạn, lạm dụng thuốc thường xuyên 
• Khuyết tật thể chất, bao gồm cả người bị nhiễm HIV/AIDS 
• Một vài trường hợp khác  

 
Q. Cư dân có thể ở trong bao lâu? 
A. Mỗi căn hộ đều có thể được thuê một năm và không có giới hạn thời gian bao lâu họ có 
thể ở, miễn là họ tuân thủ hợp đồng thuê nhà.  
 
Q. Có những nguồn vốn tài trợ nào? 
A. Chi phí xây dựng dự kiến được tài trợ kết hợp từ nhiều nguồn, bao gồm nguồn tín dụng 

thuế nhà ở thu nhập thấp thông qua Cơ quan Hỗ trợ Vốn Nhà Ở Colorado, Phòng Phát 
triển Kinh Tế Denver, Ban Nhà Ở Colorado, và nguồn vốn từ Trung tâm Sức khỏe Tâm 
thần Denver. Chi phí thuê nhà hàng tháng sẽ được trợ cấp thông qua các chứng từ của 
dự án Phần 8.  
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Q. Tòa nhà sẽ được giữ an toàn như thế nào? 
A.  Sự an toàn cho cư dân, tòa nhà và khu vực xung quanh rất quan trọng đối với chúng 
tôi. Chúng tôi sẽ có nhân viên túc trực xung quanh tòa nhà, video giám sát và nhân viên bảo 
vệ tuần tra. Nhân viên có thẩm quyền giải quyết các vấn đề sẽ hiện hữu trong khu vực 24/7. 
Việc ra vào tòa nhà sẽ bị hạn chế chỉ dành cho cư dân và nhân viên. Khách đến thăm sẽ bị 
hạn chế tùy theo các yêu cầu liên quan trong hợp đồng thuê nhà.  
 
Q. Nhân viên có được trang bị vũ khí không? 
A. Không. Để an toàn cho nhân viên và cư dân, Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Denver là 
nơi không chứa chấp vũ khí. Sẽ chỉ có tại chỗ một nhân viên bảo vệ được huấn luyện và tòa 
nhà sẽ được giám sát và có nhân viên 24/7. 
 
Q. Con tôi đang theo học tại Trung tâm Học tập Trẻ em trên đường Iowa và tôi lo 
lắng về sự an toàn của con tôi. 
A. Khu vực tòa nhà được thiết kế cẩn thận để tối đa hóa tính riêng tư cho cư dân và tài 
sản khu vực xung quanh. Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Denver và nhân viên khu căn hộ 
Sanderson cam kết có một cuộc đối thoại mở với các nhân viên và phụ huynh của Trung tâm 
Học tập Trẻ em trong suốt và sau quá trình xây dựng. Các phụ huynh nên biết rằng khu căn 
hộ sẽ có nhân viên túc trực 24/7 và các nhân viên bảo vệ tại chỗ. Ngoài ra, cũng như các dự 
án nhà ở được liên bang hỗ trợ khác, những người phạm tội về tình dục sẽ không được cho 
phép ở. 
 
Q. Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Denver có kinh nghiệm gì về cung cấp nhà ở và 
dịch vụ cho những người từng bị vô gia cư không? 
Có. Hơn 25 năm nay, chúng tôi đã làm việc thành công với những người dân dễ bị làm hại 
nhất, có các nhu cầu phức tạp của Denver với tỷ lệ thành công khoảng 75%, giúp được họ 
sống khỏe mạnh hơn, có cuộc sống ý nghĩa hơn. Một phần của tỷ lệ thành công là do việc 
cung cấp được nhà ở cho những người đang cần nhất. Chúng tôi chọn mô hình nhà ở hỗ trợ 
lâu dài để bổ sung cho giải pháp nhà ở hiện tại, cũng như chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các 
giải pháp để chấm dứt tình trạng vô gia cư.  
 
Q. Các cư dân sẽ được nhận các dịch vụ gì? 
A. Mỗi cư dân sẽ được chỉ định một người quản lý trường hợp. Mục tiêu là cung cấp cho 
các cư dân kỹ năng cần thiết để đạt được sự ổn định lâu dài và tự lập. Dịch vụ quản lý trường 
hợp phân loại từ việc sử dụng hệ thống xe buýt, vệ sinh cá nhân thông thường, hay nấu ăn, 
để bước đầu điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần hay lạm dụng thuốc, kỹ năng xin việc làm, 
hay xin các lợi ích y tế.  
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Q. Dự án này sẽ chấm dứt nạn người ăn xin đường phố? 
A. Cư dân của căn hộ Sanderson nếu đi ăn xin sẽ không được tha thứ. Không phải tất cả 
người ăn xin là vô gia cư, nhưng những người tham gia vào các hoạt động này thường gặp 
khó khăn kiếm thu nhập vì lý do bệnh mãn tính, khuyết tật thể chất và/hoặc tâm thần, và các 
rào cản kiếm việc làm khác. Không ai có thể biết chắc rằng số lượng người ăn xin toàn liên 
bang sẽ giảm khi dự án này được thực hiện; tuy nhiên, cư dân của khu căn hộ Sanderson sẽ 
không thể dựa vào việc đi ăn xin để tồn tại. Với sự hỗ trợ của người quản lý trường hợp, các 
cư dân sẽ có thể tiếp cận các dịch vụ cơ bản như thức ăn và quần áo. Người quản lý trường 
hợp cũng sẽ giúp các cư dân tiếp cận các lợi ích như An Sinh Xã Hội hay trợ cấp khuyết tật, 
cung cấp một nguồn thu nhập tối thiểu, nhưng quan trọng để giúp tăng khả năng tự lập. 
 
Q. Thỏa thuận Hàng xóm Tốt là gì? 
A. Thỏa thuận Hàng xóm Tốt là một văn bản gồm các điều khoản thỏa thuận bởi hai hay 
nhiều bên, thường là giữa một đoàn thể khu phố và một doanh nghiệp, và xác định làm thế 
nào để giải quyết các vấn đề phát sinh để giảm thiểu tác động đến khả năng chung sống và an 
toàn của khu phố.  
 
Q. Thỏa thuận Hàng xóm Tốt sẽ được sử dụng? 
A. Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Denver đã sở hữu và quản lý thành công bất động sản 
khắp Denver hơn 25 năm qua và chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc để tích hợp hoàn toàn các bất 
động sản đó vào môi trường lân cận. Chúng tôi dùng thỏa thuận hàng xóm tốt như là một giải 
pháp tốt nhất quản lý tài sản của chúng tôi và sẽ làm việc với khu vực lân cận để tiếp tục thực 
hiện cho khu căn hộ Sanderson.  
 
Q. Tôi có thể tìm thêm thông tin về khu căn hộ Sanderson bằng cách nào? 
A.  Vui lòng truy cập website của chúng tôi www.mhcd.org/sandersonapts để có thêm 
thông tin. Bạn có thể đăng ký nhận cập nhập thông tin qua email hay gửi tin nhắn cho chúng 
tôi.  

 

http://www.mhcd.org/sandersonapts

