Suporta sa Tahanan

Ang Suporta sa Tahanan (S@H) ay ang bagong simulang programa sa pangangasiwa ng Institute of Aging
(IOA) upang mag-bigay ng katibayan sa pangangalaga sa tahanan upang mapanatili ang matatanda ng San
Francisco na may kapansanan at may edad upang mamuhay ng ligtas sa komunidad. Ang layunin ng S@H ay
upang maghatid sa indibidwal na hindi karapat-dapat para sa iba pang mga tulong na programa sa pag-aalaga
sa tahanan tulad Medi-Cal In-Home Supportive Services (Serbisyo ng Suporta sa Tahanan) (IHSS), dahil sa
kita/mapagkukunan mga limitasyon o iba pang mga kinakailangan ng programa.
Ang S@H ay nagtataguyod ng matatag na pamumuhay sa komunidad para sa mga matatanda na may
kapansanan at mas nakakatanda at ang halaga ng dignidad sa pagtanda sa lugar na ito. Ang S@H ay
pinuponduhan Lungsod at Lalawigan ng San Francisco sa pamamagitan ng Department of Aging & Adult
Services (Serbisyo ng Kagawaran ng Matanda at ang Pag-tanda).
Mangyaring tawagan ang IOA sa 415.750.4111 para sa mga katanungan tungkol sa kung paano magiging
karapat-dapat o sumangguni sa kanila.điều kiện hoặc để làm giới thiệu.

Pamantayan ng Pagiging Karapat-dapat:

Upang maging karapat-dapat para sa S@H, dapat matugunan ng indibidwal ang lahat ng mga sumusunod na
katangian:
• Naninirahan sa San Francisco;
• Ika-labing walong gulang o mas matanda;
• Nangangailangan ng tulong na hindi bababa sa dalawang (2) Actovities of Daily Living (Aktibidad sa
Araw-araw na Pamumuhay) at/o Instrumental Activities of Daiy Living (Nakakatulong na Aktibidad sa Pang
Araw-araw na Pamumuhay);
• Ang kada buwang kita ay hindi lalampas ng ika 100 poryento sa lugar na katamtaman ang kita (makukuha
sa sfmohcd.org);
• Ang kabuhayan ay hindi lalampas ng $40,000 (hindi kasama ang bahay at isang kotse);
• Magagawa mong ipakita ang pinansyal at makabuluhang pangangailangan para matulungan ng pag-aalaga
sa tahanan;
• Handang magbayad ng sariling kontribusyon (maliit na parti, hati sa bayad) ng gastos ng pag-aalaga sa
tahanan;
• Handang lumahok sa mga kinakailangan sa programa bago/kalagitnaan/pagkatapos ng pag-susuri;
• Hindi karapat-dapat para sa iba pang mga tulong sa pag-aalaga sa tahanan sa pamamagitan mga
programa tulad ng IHHS, Community Living Fund (Pondo sa Pamumuhay sa Pamayanan), In-Home
Operations (Pagpapatakbo sa Tahanan) o iba pang mga programa na ipinaubaya ng ibang estado.

Upang sumangguni, mangyaring tumawag sa 415.750.4111 o punan ang
Support at Home Intake Form sa ioaging.org/supportathome

