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Lungsod at County ng San Francisco 
Lokal na Kawalang tahanang Koordinasyong konseho at ang Departamento ng Kawalang tahanan at 
Suporta sa Pabahay 

Na-koordinasyong Entry ng muling idinisenyong Workgroup  
PINAGMULAN 

Muling Pagdidisenyo ng Coordinated Entry: Noong unang bahai ng Setyembre 2022, ang Local Homeless 
Coordinating Board (LHCB) at ang Department of Homelessness and Supportive Housing (HSH) ay nag-anunsyo ng 
“Imbitasyon para Mag-apply” para sa isang bago, boluntaryo, multi-stakeholder na workgroup na magtutulungan 
na bumuo ng mga rekomendasyon para sa muling pagdidisenyo ng mga mahahalagang bahagi Coordinated Entry 
(CE), na tinutukoy bilang CE Redesign Workgroup. Ang workgroup na ito ay nagbibigay-priyoridad sa pagsasama 
ng mga taong kumakatawan sa mga grupo na higit na naapektuhan ng kawalan ng tirahan sa San Francisco – mga 
taong Itim/African American, Latinx, Asian, LGBQ, Transgender at Mga hindi Nagkikilala ng kasarian, at nakikipag-
ugnayan o naghahanap ng access sa CE. Ang isang sulat pang-harap at kasabay na flyer ay ipinamahagi nang 
malawakan at ang kasunod na naka-target na pag-abot o outreach ay isinasagawa upang matiyak ang malawak na 
partisipasyon ng komunidad para sa inklusibong representasyon.  
 

Isinaalang-alang ng LHCB ang mga pangunahing salik na ito para sa pagpili ng miyembro: 
 Kinakatawan ang namuhay na kadalubhasaan ng kawalan ng tirahan at mula sa kasaysayang hindi 

gaanong kinatawan ng mga populasyon upang isama ang Itim/African American, Latinx, Asian, LGBQ, 
Transgender at mga Hindi Nagpakikilala ng Kasarian.  

 Kinakatawan ang mga nakaligtas sa karahasan sa tahanan 
 Kinakatawan ang mga Beterano 
 Kumakatawan sa mga may edad 18-29 taon., 30-49 taon., 50 taon at pataas.  
 Kinakatawan ang isang kasosyo sa komunidad tulad ng isang Access point Provider at/o lokal na ahensya 

sa San Francisco, at sa ilang mga heograpikal na lokasyon gaya ng Bayview Hunters Point  
 

Hinirang din ng HSH ang mga Kawani ng Lungsod/County upang magsilbi bilang mga eksperto sa paksa:   
 4 na mga kawani ng Kawalan ng Tahanan at Suportang Pabahay  
 1 kawani para sa serbisyong ahensyang pantao 
 1 kawani ng Departamento ng Pang Publikong Kalusugan  

 

Ang anim (6) na miyembrong ito ay magiging bahagi ng CE Redesign Workgroup kasama ang mga panlabas na 
miyembro ng komunidad. Nasa ibaba ang isang buod ng mga aplikasyon ng miyembro ng komunidad na 
nagreresulta mula sa bukas na imbitasyon at naka-target na  pag-abot o outreach. Ang sumusunod ay ang datos 
sa komposisuon ng demograpiko, karanasan sa buhay, at iba pang mga kasanayan at karanasan.  
 

PAGDIIN SA PATAS AT PAGIGING KABILANG  
 

Sa unang pag-ikot ng panahon ng imbitasyon, kabuuang (30) mga aplikasyon ng miyembro ng komunidad ang 
natanggap:  

 70% (21 sa 30) ang nagdadahala ng naninirahang mga dalubhasa (taong kasalukuyan o dating) 
nakakaranas ng kawalan ng tirahan 

 47% ay nakararanas ng Adult Coordinated Entry; 37%  na may Family Coordinated Entry; 27% nakaranas 
ng Coordinated Entry para sa Kabataan; 30% ang nakaranas ng karahasan sa tahanan at 43% ang 
nagdadala ng iba pang karanasan (dobleng bilang).  
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Isang grupo ng (11) mga miyembro ng komunidad ang napili mula sa paunang pagsusuri at isa (4) na mga 
miyembro ng komunidad ang natukoy bilang resulta ng karagdagang target na pag-abot o outreach, na may 
kabuuang (15) na mga miyembro ng komunidad, na binanggit na: 

 73% (11 sa 15) ang nabuhay at nakaranas ng kawalan ng tirahan; 33% (5 sa 15) ay mga nakaligtas sa 
karahasan sa tahanan/Ligtas na Pabahay 

 47% (7 sa 15) na mga aplikante ang makakatanggap ng mga insetibong pera para sa kanilang mahalagang 
kontribusyon 

 Lahat ng aplikante na kinikilala bilang LGBTQ ay napili. 
 Representasyon mula sa Transgender at mga hindi nagkikilala ng kasarian, Beterano, Adult Coordinated 

Entry, at dating karanasansa disenyo ng mga sistema ng Coordinated Entry 
 

COORDINATED ENTRY REDESIGN WORKGROUP NA MGA MIYEMBRO 

Ang LHCB Coordinated Entry Committee ay nagtatanghal ng (21) kabuuang miyembro para sa CE Pag-desinyo 
ulit: 

 (15) mga panlabas na miyembro ng komunidad mula sa magkakaibang pinagmulan na nagdadala ng 
kanilang kaalaman at karanasan.  

 (6) Lungsod/County na mga kawani: (4) na kawani na kumakatawan sa Kawalan ng tahanan at Suportang 
pabahay (1) kawani na kumakatawan sa Serbisyong Ahensyang Pantao  (1) kawani na kumakatawan sa 
Departamento ng Pampublikong Kalusugan  
 

Mahalagang tandan na magkakaroon ng mga pagkakataon para patuloy na marinig ang saluobin mula sa 
komunidad at mga kasosyo sa pagtugon sa mga walang tirahan sa buong proseso ng muling pagdidisenyo ng CE.   
 

DEMOGRAPIKO NG  (30) APLIKASYON NG MIYEMBRO NG KOMUNIDAD 
   

4

11

5

9

1

Edad
18-29 30-39 40-49 50 and over Prefer not to answer

Kasarian 

Ang mga aplikante na nagpapakilala bilang babae 
ay bumubuo ng dalawang-katlo ng 67% Kumpara sa 

mga kinikilala bilang lalaki 30%  

Sekswal na na Oryentasyon 
 

80% kinilala bilang heterosexual 
3% na kinilala bilang Bakla/Lesbian/Queer 

7% Mas piniling hindi sumagot 
3% na kinilala bilang Bisexual 

 
Etnisidad Lahi 
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DEMOGRAPIKO NG (15) NAPILING MGA MIYEMBRO NG KOMUNIDAD  

Kasarian 

53% ang nakilala bilang Babae 
7% na kinilala bilang Genderqueer/Gender Non-Binary 

33% na kinilala bilang Lalaki 
7% na kinilala bilang Trans Man 

 

Sekswal na Oryentasyon 
 

60% na kinilala bilang Heterosexual 
27% kinilala bilang Bakla/Lesbian/Queer 

13% kinilala bilang Bisexual 
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PANGKALAHATANG KOMPOSISYON NG CE REDESIGN WORKGROUP KASAMA ANG LHCB CO-CHAIRS 
 
Kasama sa datos ang LHCB-CE Cochairs, itinalagang kawani ng San Francisco City/County at mga miyembro ng 
komunidad:  
 

 26% Na kumakatawan sa karanasan sa/o pag-access sa Family Coordinated Entry 
 17% Na kumakatawan sa karanasan sa/o Coordinated Entry para sa Kabataan  
 39% Na kumakatawan sa karanasan sa/o Coordinated Entry 
 35% Na kumakatawan sa karanasan sa/o karahasan sa tahanan o sa Ligtas na Pabahay sa Kumikilos na 

Grupo 
*Ang mga bilang ay nadoble 
 

 

 
 

  

Asian,  4%

Itim o African 
American, 39%

Mas piniling hindi sumagot 9%

Maraming-Lahi, 
22%

Puti, 26%

Lahi Mas piniling 
hindi sumagot,

4%

Latino/a/x/e
, 31%

Hindi-Latino, 
65%

Etnisidad

57% ng CE Redesign 
Working Group ang 
nagdadala ng live na 
kadalubhasaan 

Kasama sa mga kalahok na ahensya ang Larking Street na mga Serbiso 
sa Kabataan, Mga kawang-gawa ng Katoliko, Kapisanan ng St. Vincent 
de Paul, Koalisyon ng Kawalang Tiraha, St. James Infirmary, 
HomeRise, Bayview Hunter’s Point/Five Keys, Mga Programang 
Prenatal ng Walang Tahanan, United Council of Human Services, Pag-
abante ng Komunidad, at mga Serbisyo sa Paninirahan 
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CE REDESIGN WORKGROUP –MGA SUNOD NA HAKBANG 

 Ang CE Redesign Workgroup ay magsisimulang magpulong 
sa ika-12 ng Oktubre at magsasagawa ng mga lingguhang pagpupulong sa buong taon (hanggang Disyembre 2022). 

 Ang CE Redesign Workgroup ay magbabahagi ng mga update at magho-host ng mga talakayan sa komunidad sa iba 
pang mga pagpaplano, adbokasiya, at mga grupo ng provider sa San Francisco Homeless Response System (HRS); at 

 Ang CE Redesign Workgroup ay magbibigay ng mga rekomendasyon sa LHCB para sa muling pag-iisip ng 
Coordinated Entry sa San Francisco sa hinaharap. 

 Ang mga agenda at tala ng pagpupulong ay ipo-post sa website ng HSH  u 
 Para sa mga tanong at komento, mangyaring mag-email sa: HSHCoordinatedEntryReDesign@sfgov.org   
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Kasarian 

65% ang nakilala bilang Babae 
4% na kinilala bilang Genderqueer/Gender Non-

Binary 
22% na kinilala bilang Lalaki 

4% na kinilala bilang Trans Lalaki 
4% na kinilala bilang Trans Babae 

 

Sekswal na Oryentasyon 
 

69% na kinilala bilang Heterosexual 
21.7% kinilala bilang Bakla/Lesbian/Queer 

9.5% kinilala bilang Bisexual 


