Sắp có tại Guelph’s Willow Road Area!
Kể từ năm 2014, Guelph-Wellington đã làm việc để chấm dứt tình trạng vô gia cư trong cộng đồng của chúng
ta từ đây cho đến trước năm 2023. Các cơ quan tại địa phương, các cơ sở kinh và công dân đang cùng làm việc
chung với nhau để tìm nhà ở vĩnh viễn trong toàn Guelph cho khoảng 150 người vô gia cư. Nhờ các sự hợp tác
và hỗ trợ mạnh mẽ, mục tiêu đó nằm trong tầm tay vói!
Tại khu vực Guelph’s Willow Road, chúng tôi dự tính xây gia cư có các dịch vụ hỗ trợ cho khoảng 30 người. Đề
án của chúng ta sẽ là một trong số vài giải pháp về “gia cư có dịch vụ hỗ trợ thường trực” trong khắp cộng
đồng của chúng ta. Miếng đất cho đề án này sẽ được tặng hiến một cách hào sảng bởi Skyline Group of
Companies.
Gia cư có dịch vụ hỗ trợ thường trực (permanent supportive housing, viết tắt PSH) là gì?
PSH là một giải pháp dựa trên bằng chứng và tiết kiệm được chi phí dành cho những người vô gia cư. Một số
những người này cần sự hỗ trợ nhiều sơn so với những người khác, vì các vấn đề tàn tật dài hạn. Gia cư Có
Dịch Vụ Hỗ Trợ Thường Trực có nghĩa là cư dân được hỗ trợ bởi các dịch vụ. Họ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ
trong chúng cư của họ 24 tiếng một ngày.
Về đề án Gia Cư Có Dịch Vụ Hỗ Trợ của Kindle
Ba cộng tác viên của chúng ta – Guelph Community Health Centre, Kindle Communities và Skyline Group of
Companies – hãnh diện là những thành viên tích cực của cộng đồng này. Chúng ta đã cung cấp các dịch vụ, nhà
ở, và các sự hỗ trợ để làm lợi cho các thành viên của cộng đồng chúng ta. Cùng chung sức với nhau, chúng ta
quyết tâm bảo đảm cho sự thành công của đề án này.
Để cùng theo dõi sự tiến bộ của chúng ta, hoặc nếu quý vị có thắc mắc, xin viếng trang mạng
https://www.kindlecommunities.com/supportive-housing, hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi ở số 519-8242410 số chuyển tiếp 4612 hoặc gửi email (thư điện tử) cho leisha.burley@kindlecommunities.com
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