
 SPOAکن نمای میز پذیرش مسراه

 ز های حمایتی بدون مجو ه خان 

کنندگان انتخاب و را که توسط خود مصرف یاپراکنده یهاها آپارتمانبرنامه  نیا  (SHP)– یت ی حما / ی ت ی مسکن حما  ی ها برنامه 

را ارائه  یدهند. کارکنان خدماتیرا ارائه م یتیکمک پرداخت اجاره و خدمات حما SHP ی. برنامه هاکنندیمداره اند، ااجاره شده

 شیتر و افزامستقل یزندگ یالزم برا یهااصالح مهارت ایبه دست آوردن  یکنندگان برا رفکمک به مص یدهند که برا یم

کننده مالقات چند بار در ماه با مصرف ایمصرف کننده، دو  یازهایبه ن به توجه یاند. کارکنان به طور کلشده یطراح ییخودکفا

 یز باشد. مدت اقامت معمولتر متمرکمستقل یکه بر زندگ ندرا توسعه ده یکنندگان اهداف فردرود که مصرفیکنند. انتظار میم

 .شوند یهماهنگ م یریمتمرکز استقرار مسکن و هماهنگ کننده مسکن شهرستان ا ستمیس قیسال است. ارجاعات از طر 3-4

SHPبا بودجه یهاOMH  دارند یذهن یناتوان لینقص قابل توجه در عملکرد به دل دییبه تأ  ازین. 

 از ی مورد ن مدارک  

 ه نام   تی رضا  •

 پزشکان   ص ی مجوز/تشخ  •

کاربر  ایمرکز باشند  کی حال انتقال ازاختیار افراد در  دیاما با SHP یتخت ها: Medicaid Redesign Beds (MRT( مسکن 

 .از آن استفاده کند Medicaidاز  ییباال

و اجاره ماه  یتیمانند سپرده امن ی. فقط وجوه راه اندازعیبدون مجوز و مشابه اسکان مجدد سر :(CTI) ی بحران   مسکن مداخله زمان

 .یواقع نهیاول، بدون کمک هز

مسئول  کانتی یریا دارند. هماهنگ کننده مسکن رشیدر زمان پذ یخانمانیب دییبه تا ازین نیها همچن HUD :SHP ی مال ن ی تام 

 Lake ی، سالمت رفتارDePaul یزندگ یشرکت، فرصت ها ،یعبارتند از خدمات انتقال SHPانتساب آژانس است. ارائه دهندگان 

Shoreی، خدمات انسان Spectrum، و ائتالف مسکن کهنه سربازان  ،یزسازجامعه باWNY است. 

 مدارک مورد نیاز 

 نامه رضایت  •

 HMISدر    VI-SPDATفرم تکمیل شده  •

 

 



 مجوز   ی دارا   ی ت ی مسکن حما 

 از ی مورد ن  مستندات 

 نامه ت ی رضا  •

 پزشکان   ص ی مجوز/تشخ  •

 دارد؟  Medicaid/SSI کنندهمراجعه   ا یآ  •

 

 شتریب ایسال  18ساکن  24تا  8( هستند که یگروه یها)خانه یمراقبت جمع التیتسه SCR -  تحت نظارت جامعه  ی اقامتگاه ها 

است که ظرف  نیا نیهدف ساکن رایشوند، زیدر نظر گرفته م یو توانبخش یانتقال تیها ماهبرنامه نیدهند. ایم یرا در خود جا

اتاق  یاز برنامه ها دارا یبرخ ها اغلب مشترک هستند اما. اتاق خواب منتقل شوندکمتر  تیدبا محدو یزندگ طیمح کیماه به  24

است شرکت  ییغذا یهاوعده یو آماده ساز یزیاز خانه که شامل برنامه ر ینفره هستند. ساکنان در نگهدار کی یهاخواب 

ساکنان  ی( براTSIمتصل ) یآپارتمان آموزش کی ملشا یگروه یهااز خانه یشود. برخیارائه م نیز یحیتفر یهاتیکنند. فعالیم

مراکز  ونیتوسط فدراس SCRهستند. خدمات  تیدر سا 24/7مستقل هستند. کارکنان  یزندگ یمهارت ها شیآزما یآماده برا

 .دشوفراهم می ،یخدمات انتقال ،یزندگ یبرا یجنوب فیرد یهاطیو مح DePaul یبوفالو، خدمات اجتماع  یگیهمسا

است  جعانیمرا یکند، اما برا یعمل مجامعه تحت نظارت  یهامانند اقامتگاه -  SSCRجامعه سالمندان تحت نظارت   ی اقامتگاه ها 

بر نقل مکان به  یکمتر دیکنند، اما تاک ییمستقل را شناسا یشوند تا اهداف زندگ یم قیتشو ساکنان .دارند شتریب ایسال  55که 

 Southern Tier Livingنفره(،  کی ی)همه اتاق خواب ها Greenwood Residencesتوسط  SSCRشود.  یآپارتمان م

Environments and Transitional Services ،شود. یارائه م 

کند. یدو و سه خوابه در جامعه فراهم م ک،یمشترک  یرا در آپارتمان ها یمسکن انتقال TSA -  تحت نظارت ی درمان/آپارتمان ها 

 یپراکنده ا یدر آپارتمان ها ایروز هفته است  7ساعته و  24واحد قرار دارند که کارکنان آن به صورت  مرکز کیدر  ایها آپارتمان

را  یساعته آماده هستند. کارکنان خدمات 24به صورت  یمواقع اضطرار یکنند و برایم دیدر هفته بازد وزر 7تا  3کنان از که کار

 نهیاصالح کنند. کمک هز ایمستقل را به دست آورند  یزندگ یالزم برا یهاکند تا مهارتیدهند که به ساکنان کمک میارائه م

 یکنند که بر زندگ جادیا یفرد یرود اهدافیشود. از ساکنان انتظار میم رائهبرنامه ها ا یخواربار و پوشاک توسط برخ یبرا ینقد

مراکز محله بوفالو،  ونیتوسط فدراس TSAماه است. خدمات مسکن  24تا  18. مدت زمان معمول اقامت ددارتر تمرکز مستقل 

 شود. یارائه م یلو خدمات انتقا DePaul یخدمات اجتماع 

 یمصرف کنندگان یبرا یکه قادر به ارائه خدمات و کارکنان تخصص یآپارتمان درمان یهاو برنامه یگروه خانه –MICAمسکن 

 Transitionalتوسط  MICAگروه  یهااند. خانهداده شده صیتشخ یروان یناتوان نیو همچن ادیهستند که با اختالالت اعت

Servicesیبرابا نظارت تخته  10برنامه آپارتمان  کیآنها شود و  ی. اداره م MICA نفره  کی یکند. اتاق خواب ها یاجرا م

 موجود است. 



 

 21تا  18افراد  یرا برا یشده است که خدمات تخصص یبانیو پشت یبرنامه مسکن گروه کی YAH - ساالن جوان بزرگ  مسکن 

دهد. خدمات مشابه  ینوجوانان هستند، ارائه م یبرا یجمع یزندگ یها طیمح ای یمسکون یساله که در حال انتقال از مراکز درمان

 نیشده ا تیافراد شرکت کننده در بخش مسکن حما یخدمات فشرده تر برا ئهارا یکارکنان برا تیگروه است. ظرف ماتیتنظ ریسا

 شود. یارائه م Transitional Services, Incتوسط  YAHبرنامه وجود دارد. خدمات 

 

از خدمات  یغن یطیمحدر  یارائه مسکن دائم یدهد که به طور خاص برا یرا ارائه م یمسکن SRO -نفره    ک ی اتاق    سکونت 

مستقل هستند در نظر گرفته شده  یکه قادر به زندگ یافراد یارائه مسکن و خدمات برا یبرنامه ها برا نیشده است. ا یطراح

 تیریها، مدتیفعال ،یتعامل یپرونده، گروه ها تیریدهد که شامل مد یرا در محل ارائه م یخدمات یخدمات اجتماع  میت کیاست. 

 .شودیارائه م DePaul Community Servicesتوسط  SROمسکن خدمات شود. یم یاتباط حرفهپول و ار تیریدارو، مد

 

 


