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Napanukalang Upper Market SAFE Navigation Center sa 33 Gough Street
Madalas na mga Tanong [Frequently Asked Questions (FAQs)]
Pangkalahatang Ideya ng Proyekto
Ang misyon ng Department of Homelessness and Supportive Housing (HSH) ay upang gawin ang kawalan ng
tahanan sa San Francisco na bihira, maikli at isang beses sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga serbisyong
may malasakit, koordinasyon at mataas na kalidad. Para higit na malaman ang tungkol sa komprehensibong
Limang Taon na Balangkas ng Istratehiya (Five-Year Strategic Framework) ng HSH, bumisita sa:
http://hsh.sfgov.org/research-reports/framework/
Ang HSH ay naghahanap ng isang pansamantalang pangungupahan para sa 33 Gough Street upang magkaloob
ng pansamantalang silungan at kaugnay na mga serbisyo sa mga tao na nakakaranas ng kawalan ng tahanan sa
San Francisco. Kahit na ang proyektong ito ay pansamantala pa rin, sinimulan ng HSH ang opisyal na proseso ng
pakikipag-ugnayan sa komunidad nitong Enero 2020 upang matiyak ang maagang pangangalap ng impormasyon
at puna mula sa komunidad.
Ano ang Navigation Center?
o Ang mga Navigation Center ay isang uri ng Pansamantalang Silungan na madaling hingan ng tulong at
may mataas na uri ng serbisyo, mayroong 24/7 access, at inuugnay ang mga kliyente sa mga
pagkukunan ng mga pantulong at mga serbisyo upang tulungan silang maka-alis sa kawalan ng
tahanan.
o Isinasangguni ang mga kliyente sa isang Navigation Center sa pamamagitan ng Homeless Outreach
Team (HOT) at Coordinated Entry. Para sa Upper Market SAFE Navigation Center, isasangguni ang mga
kliyente sa pamamagitan ng HOT at iba pang mga unang tumutugon (first responder). Hindi
pinapayagan ang mga walang appointment (walk-in).
o Nagbukas na ang HSH ng walong Navigation Center simula noong 2015, may anim na nasa operasyon
sa kasalukuyan at may tatlo na nasa pipeline.
Anong mga uri ng mga serbisyo ang ipinagkakaloob sa isang SAFE Navigation Center?
o Ang mga Navigation Center ay gumagamit ng isang modelo na madaling hingan ng tulong at mataas na
uri ng serbisyo.
o Kabilang sa mahahalagang bahagi ng mga serbisyo ang:
o Pamamahala ng kaso sa lugar upang iugnay ang mga tao sa natatanging mga serbisyong
kailangan para matulungan silang maka-alis sa kawalan ng tahanan kabilang ang
pangangalagang pangkalusugan, pagpapayo sa mga benepisyo, pangangalaga sa kalusugang
pangkaisipan, paggamot sa paggamit ng substansiya, mga serbisyo sa pagtratrabaho at tulong
sa pabahay.
o Ang mga lumilibot na serbisyo na dinadala nang regular sa lugar ay kabilang ang: mga
pagtatasa ng Coordinated Entry, mga serbisyo ng pag-aalagang medikal, tulong sa
pangkalusugang pag-uugali at paghahanap sa mga benepisyo.
Ano ang mga pangkulturang pamantayan /alituntunin sa mga Navigation Center?
o Ang mga Navigation Center ay may malugod na pagtanggap at marangal na kultura na tumutuon sa
mga sumusunod na sangkap:
o Walang karahasan
o Pagkakaloob ng imbakan para sa mga
ari-arian
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o
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o
o
o

Walang pagtutulak o paggamit ng
druga sa lugar
Kaligtasan ng kliyente
Pagiging pribado ng kliyente
Pinagsasama ang karapat-dapat na
magkapareha
Pinapayagan ang mga alagang hayop
Impormasyon mula sa kliyente,
proseso ng paghain ng reklamo at
karaingan

Anong mga kaginhawahan ang kabilang sa mga Navigation Center?
o Mga Pagkain
o Pagiging Pribado
o Pinagtitipunang espasyo na hiwalay
sa mga lugar ng tulugan
o Iskedyul ng dagdag na mga aktibidad
para sa kliyente
o Pamamahala ng kaso

o
o
o
o

o
o

o
o

24/7 access
Walang takdang mga oras ng pagkain
Mga serbisyo sa pagka-alam sa troma
Paggamit ng mga gawain sa
pampanumbalik sa katarungan
(restorative justice)
Pagtatatag ng pamumuno ng kliyente
Polisiya ng Mabuting Kapitbahay
(Good Neighbor Policy)

o

Espasyo para sa mga alagang hayop
Panlabas na espasyo sa loob ng
pasilidad
Wi-Fi

o
o

Paggamit sa mga benepisyo
Labahan

Ano ang mga epekto ng mga Navigation Center sa mga kalapit na komunidad?
o Ang Navigation Center ay isang yaman ng komunidad.
o Ang mga kalapit na komunidad ng kasalukuyang mga Navigation Center ay nag-uulat ng pagbawas sa
kawalan ng tahanan sa lugar.
o Ang mga komunidad na malapit sa paligid ng mga Navigation Center ay nakaranas ng alinman sa
pagbaba ng krimen o matatag na mga antas ng kawalan ng krimen ayon sa mga datos ng San Francisco
Police Department.
o Ang kakayahan ng mga kliyenteng magamit ang mga Navigation Center nang 24/7 ay may positibong
epekto sa komunidad sa dahilang hindi nangangailangan ang mga tao na pumila sa labas ng Center.
o Ang mga tao na namamalagi sa Navigation Center ay matutugunan dito ang marami sa kanilang mga
kailangan kabilang ang: mga serbisyong panlipunan, pangangalagang medikal, pagkain at labahan.
Kanino maglilingkod ang napanukalang Upper Market SAFE Navigation Center?
o Ang napanukalang Navigation Center ay maglilingkod sa mga tao na nasa hustong gulang na
walang masilungan.
o Ang 2019 Point in Time (PIT) Count ay nagsasabi sa atin na mahigit sa 8,000 tao ang
dumaranas ng kawalan ng tahanan sa San Francisco sa anumang nabanggit na gabi, na may
mahigit sa 5,000 tao ang natutulog sa labas sa mga pintuan, parke, sasakyan o saanmang
lugar na mahahanap nila.
o Ang Upper Market SAFE Navigation Center ay magtutuon sa pagkakaloob ng isang ligtas at
marangal na alternatibo sa mga lansangan para sa mga tao na walang masilungan sa
kalapit na mga komunidad.

Ilang tao ang mamamalagi sa Navigation Center at paano ito magagamit?
o Ang napanukalang Upper Market SAFE Navigation Center sa 33 Gough Street ay mag-aalok ng
humigit-kumulang sa 200 higaan para sa mga tao na nakakaranas ng kawalan ng tahanan.
o Lahat ng higaan ay magagamit lamang sa pamamagitan ng HOT Team o iba pang mga unang
tumutugon (first responder).
o Ang mga tao ay hindi maaaring isangguni ang sarili sa SAFE Navigation Center.
Bakit 33 Gough Street?
o Makabuluhang lawak (square footage)
o Malapit sa pampublikong transportasyon
o Kasalukuyang bakante
o Magtatayo ng abot-kayang pabahay
o Pansamantalang mangungupahan ang Lungsod sa lugar at gagwing aktibo ang lugar pauna sa
pagpapatayo ng pabahay
o Malapit sa mga komunidad na may makabuluhang kaganapan ng kawalan ng tahanan na walang
masilungan
Para sa higit na impormasyon sa napanukalang Upper Market SAFE Navigation Center sa 33 Gough Street,
mangyaring bumisita sa aming website sa: http://hsh.sfgov.org/overview/notices/

