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Ginawaran ang Lungsod ng Long Beach ng
Pagpopondo sa Proyektong Homekey
Papayagan ng Multi-milyong Dolyar na Gawad sa Estado ang
Lungsod na Bumili ng Mga Hotel, Motel upang Magsilbi bilang
Transisyonal na Tirahan para sa mga Taong Nakakaranas ng Kawalan
ng Tirahan
Long Beach, CA - Ang Lungsod ng Long Beach ay ginawaran ng halos $16.7 milyong
pondo para sa Proyektong Homekey, $600 milyong programa ng California upang
bumili at magpaayos ng tirahan – kabilang ang mga hotel, motel, bakanteng gusali ng
apartamento at iba pang mga pag-aari- at gawin silang permanente, pangmatagalan na
tirahan para sa mga taong nakakaranas o nasa peligro ng pagkakaranas ng kawalan ng
tirahan.
“Nais kong pasalamatan si Gobernador Newsom para sa pagsuporta sa Long Beach sa
aming pagsisikap na wakasan ang kawalan ng tirahan,” sabi ni Mayor Robert Garcia.
“Pinapayagan kami ng Pagpopondo na ito na gamitin ang mga nakatayo nang motel
bilang mga opsyon sa tirahan upang suportahan ang pinaka nangangailangan ng
pabahay at mga serbisyo sa Long Beach.”
Ang Project Homekey ay makakatulong sa paglilingkod sa mga may sapat na gulang na
nakakaranas ng kawalan ng tirahan habang naghahanda sila para sa permanenteng
mga solusyon sa pabahay. Ang programa ay tutuon sa mga taong nakakaranas ng
kawalan ng tirahan sa mga lugar na may gitnang kita at/o mas mababa sa 30% at ang
mga inuuna para sa pabahay sa pamamagitan ng Coordinated Entry System ng
Lungsod.

Plano ng Lungsod na gawing pansamantalang mga yunit ng pabahay ang isang
nakatayo nang hotel, kasama ang isang lokal na opereytor na pinili ng Lungsod upang
makatulong na pamahalaan ang mga operasyon sa lugar. Ang Lungsod ay
kasalukuyang nasa negosasyon upang makakuha ng isang site at inaasahan na ito ay
magiging pansamantalang pabahay sa kalagitnaan ng Pebrero 2021. Kapag
nakumpleto ang negosasyon, ang napiling lugar ay ihaharap sa Konseho ng Lungsod
sa isang pampublikong pagpupulong para sa pag-apruba. Ang pasilidad ay tatakbo
bilang pansamantalang pabahay para sa hinaharap habang kinikilala ng Lungsod ang
mga karagdagang pondo para sa buong kombersyon sa permanenteng sumusuporta
na pabahay.
“Ang mga karagdagang pansamantalang yunit ng pabahay ay lubos na magpapahusay
ng aming abilidad na makasuporta sa aming mga kapitbahay na nakakaranas ng
kawalan ng tirahan,” sa ni Deputy City Manager Teresa Chandler.
Ang layunin ng pansamantalang programa ng pabahay ng Lungsod ay ang paglipat ng
mga tao sa permanenteng pabahay sa sandaling ang mga ito ay maaaring magamit.
Ang mga kasalukuyang pansamantalang opsyon sa pabahay sa Long Beach ay
madalas na magagamit laman sa mga beterano, pamilya at mga nakakaranas ng
karahasan sa tahanan. Pupunan ng proyektong ito ang isang mahalagang puwang sa
pamamagitan ng pag-aalok ng maraming mga landas sa permanenteng pabahay.
Ang Proyektong Homekey ay isa sa pinakabago serye ng mga bagong serbisyo para sa
mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan. Ang Lungsod ay nagtrabaho upang
matigil ang pagkalat ng COVID-19 sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan sa
pamamagitan ng pagbigay ng non-congrefate na pabahay sa mga taong nasa mataas
na peligro sa matinding kalagayan sa kalusugan mula sa COVID-19, sa pamamagitan
ng pagkakaroon ng 133 na mga silid na naglilingkod sa mga walang asawa o
mag-asawa na nakakaranas ng kawalan ng tirahan. Ang Atlantic Farms Housing
Comminity, isang village-na-istilo na pagbubuo na maaaring magpatira sa 125 na mga
taong nakakaransa ng kawalan ng tirahan ay nagbukas din ng mga pintuan sa linggong
ito.
Bukod pa rito, ang Homeless Outreach Divison ng Kagawaran ng Kalusugan ay
naglunsad ng Bridge Initiative, na nagdaragdag ng outreach at pakikipag-ugnayan na
malapit sa lahat ng mga programa na bagong nagbukas sa mga serbisyo sa kawalan

ng tirahan. Pinagsasama-sama ng inisyatibo ang mga kagawaran ng Lungsod kabilang
ang mga manggagawa sa outreach ng Kalusugan at Serbisyong Pantao, mga opisyal
ng Kagawaran ng Kalidad ng Buhay ng Pulisya, ang HEART Team ng Kagawaran ng
Apoy at ang Clean Team ng Public Works, pati na rin ang mga manggagawa ng
outreach mula sa mga non-profit na organisasyon, upang i-coordinate ang mga
aktibidad sa outreach at paglilinis sa loob ng lugar.
Para sa karagdagang impormasyon sa mga serbisyo ng kawalan ng tirahan ng
Lungsod, bumisita sa longbeach.gov/health.
Para sa pinakabagong impormasyon sa COVID-19, at mga detalye sa lahat ng
ginagawa ng Lungsod ng Long Beach upang mapanatiling ligtas ang kanilang mga
residente, bumisita sa longbeach.gov/COVID19 at sundan ang @LongBeachCity sa
Facebook, Twitter at Instagram.
Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 470,000 katao, ang maramihang award-winning at
makabagong Lungsod ng Long Beach ay nag-aalok ng lahat ng mga world-class na
mga amenidad ng isang malaking metropolitan na lungsod habang nagpapanatili ng
isang pakiramdam ng indibidwal at magkakaibang kapitbahayan na magkakasama sa
baybayin ng California. Bilang isang buong-serbisyong charter na lungsod, ang Long
Beach ay tahanan ng Queen Mary, Aquarium of the Pacific, maraming mga museo at
sinehan, isang mataas na rating na school distrito, Long Beach Airport, at ang Port of
Long Beach, pati na rin ang mga award-winning na kagawaran ng Lungsod kabilang
ang Kalusugan, Parke, Libangan at Marina, Mga Serbisyong Pagpapaunlad at iba pa.
Ang Lungsod ay mayroon ding iginagalang na unibersidad at kolehiyo ng lungsod,
dalawang makasaysayang rancho, limang ospital, limang golf course, 171 parke, milya
ng mga beach, mga marina, at mga landas ng bisikleta at isang Bike Share na
programa.
Para sa karagdagang impormasyon sa Lungsod ng Long Beach, bumisita sa
http://longbeach.gov/. Sundan kami sa social media upang malaman ang pinakabagong
balita:  Facebook, Twitter, Instagram at YouTube.
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