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“Là một nhà cung cấp dịch vụ nhà ở
đang phục vụ cho người khuyết tật,
chúng tôi biết rằng một số cư dân
phải đấu tranh để sống độc lập khi họ
không có quyền tiếp cận với các dịch vụ
và hỗ trợ thích hợp. Một số người đang
ở trong và ngoài cơ sở chăm sóc và
những người khác cuối cùng vô gia cư.
Bằng cách hợp tác với Phòng Hành
Chánh Hỗ Trợ Người Cao Tuổi và Dài
Hạn, người khuyết tật có thể nhận được
các dịch vụ và hỗ trợ tại nhà mà họ
cần để sống cuộc sống hữu ích, là một
phần của gia đình, tham gia cộng đồng
và có chỗ riêng của họ để sinh sống.
Chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận đầu
tiên hợp tác với Bộ Thương Mại và
ALTSA trong chương trình 811-PRA
và tiếp tục tìm kiếm các giải pháp mới

Nếu quý vị biết bất
kỳ người nào đang cần
hỗ trợ Chăm Sóc Dài Hạn
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để cùng làm việc với nhau trong khối
Rubik này về các chương trình nhà ở,
dịch vụ và hỗ trợ để giúp mọi người và

Các hỗ trợ giúp quý
vị sống thành công tại
nhà của riêng quý vị.

cộng đồng của họ phát triển mạnh mẽ."
~ Max Benson và Ashley Martin,
Community Frameworks
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Aging and Long-Term
Support Administration

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Thuê Nhà

Trợ Cấp ALTSA là gì?

ALTSA cung cấp cho các thân chủ hội đủ điều
kiện tại nhà nhiều dịch vụ để hỗ trợ các mục
tiêu sống độc lập của họ. Trong số các tùy chọn
dịch vụ dành cho các cá nhân đủ điều kiện là:

Trợ cấp ALTSA là dành để trợ giúp cho các
thân chủ ALTSA đang chuyển tiếp sang vấn
đề nhà ở độc lập.
Trợ cấp được tiểu bang tài trợ cung cấp trợ
giúp tiền thuê nhà để sống ở nhà có mức giá
thị trường trong khi tìm kiếm trợ cấp vĩnh
viễn của liên bang.

•	Nhân Viên Quản Lý Hồ Sơ Về Các Dịch
Vụ Và Hỗ Trợ Dài Hạn.
•	Các dịch vụ Chăm Sóc Cá Nhân để trợ
giúp Các Hoạt Động Sinh Hoạt Hàng Ngày
(ADLs) và ADLs Về Công Cụ, như công
việc quản gia.

Người được trợ cấp có trách nhiệm chi trả
khoảng 30% thu nhập của họ về chi phí thuê
nhà trực tiếp cho chủ nhà và trợ cấp bao trả
phần còn lại.

•	Hỗ trợ cá nhân để tìm kiếm và duy trì vấn
đề nhà ở độc lập.
•	Các Dịch Vụ Chuyển Tiếp và Duy Trì Cộng
Đồng, như
-	Trợ giúp tài chính để dọn vào
-	Đồ nội thất và đồ gia dụng
-	Trợ giúp liên quan đến diệt trừ sâu bệnh
-	Trợ giúp liên quan đến hành vi tích trữ
•	Hỗ Trợ Thuê Nhà Tập Trung thông qua
các dịch vụ Hỗ Trợ Nhà Ở

ALTSA hợp đồng với Cơ Quan Nhà Ở
Spokane để quản lý trợ cấp toàn tiểu bang.

Phòng Hành Chánh Hỗ Trợ
Người Cao Tuổi và Dài Hạn
(ALTSA) là gì?
Phòng hành chánh trực thuộc DSHS có trách
nhiệm xúc tiến, hoạch định, phát triển và
cung cấp các dịch vụ chăm sóc dài hạn đáp
ứng nhu cầu của những người khuyết tật và
người cao tuổi.
Hầu hết mọi người đều muốn sống độc lập khi
có thể càng lâu càng tốt. ALTSA cung cấp các tùy
chọn tại nhà cho các cá nhân yêu cầu các dịch
vụ chăm sóc dài hạn nhằm tôn trọng sự lựa chọn
và sở thích nhà ở của thân chủ.
ALTSA dựa vào mối quan hệ đối tác quý
giá của chúng tôi với các chủ nhà ở khắp
Washington để phát triển và mở rộng các tùy
chọn nhà ở độc lập cho thân chủ ALTSA. Nếu
quý vị quan tâm đến việc hợp tác với chúng
tôi, xin tham khảo trang web Nguồn Trợ Giúp
Nhà Ở của ALTSA: https://www.dshs.wa.gov/
altsa/stakeholders/housing-resources

