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Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Denver 
cam kết làm phong phú thêm cuộc 
sống và tinh thần bằng cách tập trung 
vào những điểm mạnh và phục hồi để 
giúp mọi người sống cuộc sống đầy ý 

hĩ  

Nhà ở hỗ trợ lâu dài kết hợp chất lượng, giá 
cả phải chăng và dịch vụ hỗ trợ đế giúp các 

cá nhân vô gia cư có được nơi ở và tinh 
thần ổn định và đúng mức. 

 
Giải pháp đã được chứng minh với bằng chứng rõ ràng: Chương trình nhà ở hỗ trợ lâu dài cho 
thấy có hiệu quả trong việc giúp tái hòa nhập cộng đồng những người vô gia cư thường xuyên, 
những gia đình vô gia cư dễ bị làm hại, và các cá nhân bị khuyết tật tâm thần hoặc bị bệnh kinh niên 
bằng cách giải quyết nhu cầu cơ bản của họ về nhà ở và các cung cấp hỗ trợ về sau.   
 
Định nghĩa về vô gia cư thường xuyên: Bộ Nhà Ở và Phát triển Đô Thị Mỹ xác định vô gia cư 
thường xuyên là tình trạng một cá nhân hoặc gia đình với tình trạng khuyết tật và sống vô gia cư liên 
tục trong 1 năm trở lên, hoặc đã có ít nhất bốn lần trở nên vô gia cư trong 3 năm qua. 
 
Nhà ở và dịch vụ được quản lý chuyên 
nghiệp: 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 và thuê mướn nhà, 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.    
 
Nơi ở như là Nơi Chăm sóc Sức khỏe: Nhà ở hỗ trợ lâu dài cho phép cư dân với một khuyết tật 
nghiêm trọng hoặc nhiều hơn ổn định nhà ở và giải quyết những điều kiện cơ bản mà họ đã không 
được nhận trong nhiều năm. Sự kết hợp giữa nhà ở và dịch vụ hỗ trợ tạo ra một sức mạnh tổng hợp, 
cho phép cư dân có những bước đi hướng tới sự phục hồi và sống độc lập. 
 
Từ “lâu dài” trong “nhà ở hỗ trợ lâu dài” có nghĩa là thời gian ở sẽ tùy thuộc vào cá nhân và gia 
đình. Sẽ không có giới hạn về thời gian, và cư dân có thể sống trong nhà của họ lâu dài, miễn là họ 
đáp ứng các nghĩa vụ cơ bản của việc thuê nhà. Ngoài ra, việc tham gia sử dụng các dịch vụ khuyến 
khích không phải là điều kiện để được thuê nhà.   
 
Từ “giá cả phải chăng” trong “nhà ở giá cả phải chăng” được đảm bảo thông qua sự hỗ trợ tiền 
thuê nhà dựa trên các chứng từ của dự án Phần 8 được cung cấp bởi Cơ quan Nhà ở Denver và 
Ban Nhà ở Colorado. Những chứng từ này đảm bảo rằng bất kể thu nhập của cư dân như thế nào, 
chi phí quản lý và duy trì khu nhà sẽ luôn được thanh toán. 
 
 

 
 

 


