Hỗ Trợ Tại Gia

Hỗ trợ tại Gia (S@H) là chương trình thí điểm mới do Viện Người cao tuổi (IOA) quản lý nhằm cung
cấp các chứng từ chăm sóc tại nhà để giúp người lớn bị khuyết tật và người cao niên ở San Francisco
sống an toàn trong cộng đồng. Mục tiêu của S@H là để phục vụ những cá nhân không đủ điều kiện
tham gia các chương trình chăm sóc tại gia có trợ cấp khác, như Dịch vụ Hỗ trợ Tại gia của Medi-Cal
(IHSS), do giới hạn thu nhập / nguồn tài chánh hoặc do các yêu cầu khác của chương trình.
S@H thúc đẩy cuộc sống ổn định của cộng đồng dành cho người lớn khuyết tật và người cao niên
đồng thời nâng cao giá trị của nhân phẩm và tuổi già. S@H được Thành phố và Quận San Francisco
tài trợ thông qua Ban Dịch Vụ Người Cao niên và Người trưởng thành.
Xin vui lòng liên lạc với IOA tại số 415.750.4111 nếu có những câu hỏi liên quan đến khả năng hội đủ
điều kiện hoặc để làm giới thiệu.

Đủ tiêu chuẩn:

Để đủ điều kiện cho chương trình S@H, một cá nhân phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
• Cư dân của San Francisco;
• 18 tuổi trở lên;
• Yêu cầu hỗ trợ tối thiểu là hai (2) hoạt động sinh hoạt cơ bản hàng ngày (ADLs) và /hoặc hỗ trợ
các hoạt động cụ thể khác của cuộc sống hàng ngày (IADLs);
• Thu nhập hàng tháng không vượt quá 100% Thu nhập Trung bình Khu vực (tham khảo tại
sfmohcd.org
• Tài sản không vượt quá $40,000 (không kể nhà ở và một chiếc xe);
• Có minh chứng cả về nhu cầu tài chánh và chức năng cho dịch vụ chăm sóc tại gia được trợ cấp;
• Sẵn sàng chi trả phần đóng góp cá nhân (đồng thanh toán theo thang trượt) của chi phí chăm sóc
tại gia;
• Sẵn sàng tham gia các yêu cầu của chương trình và tham gia các đánh giá tiền/giữa/hậu chương
trình; và
• Không đủ điều kiện cho các dịch vụ chăm sóc tại gia được trợ cấp khác thông qua các chương
trình như Dịch vụ Hỗ trợ Tại gia của Medi-Cal (IHSS), Quỹ Sống Cộng đồng (Community Living
Fund), Chương trình chăm sóc tại gia (IHO) hoặc các chương trình miễn trừ khác của tiểu bang.

Để làm giới thiệu, vui lòng gọi số 415.750.4111 hoặc điền vào mẫu đơn
Support at Home Intake Form tại ioaging.org/supportathome

