
CÁC DỊCH VỤ GIA CƯ:

Ở Chung Nhà

Community Living British Columbia (CLBC) cung cấp các 
biện pháp yểm trợ và dịch vụ cho người lớn hội đủ điều 
kiện* và gia đình họ. CLBC tài trợ cho nhiều dịch vụ gia 
cư khác nhau. Ở chung nhà là một dịch vụ yểm trợ gia 
cư được nhiều người lớn hội đủ điều kiện và gia đình họ 
chọn. CLBC có nhiều chính sách, nguyên tắc hướng dẫn, 
và tiêu chuẩn về vấn đề ở chung nhà. Tờ thông tin này 
giải đáp một số thắc mắc thường thấy của gia đình về 
vấn đề ở chung nhà.

Ở chung nhà là gì? 
Ở chung nhà là một loại dịch vụ gia cư được CLBC tài trợ để 
yểm trợ cho người lớn sinh sống được trọn vẹn và độc lập 
càng nhiều càng tốt trong cộng đồng.
Trong trường hợp ở chung nhà, một người (một người lớn hội 
đủ điều kiện được CLBC yểm trợ) cần một dịch vụ yểm trợ gia 
cư và người cung cấp dịch vụ yểm trợ ở chung nhà với nhau. 
Trong một số trường hợp, yểm trợ được cung cấp tại nhà 
người đó (sống chung để yểm trợ) và trong một số trường hợp 
khác thì tại nhà của người cung cấp dịch vụ.
Bất luận dịch vụ yểm trợ được cung cấp trong nhà người đó 
hay nhà người cung cấp dịch vụ yểm trợ, mọi người liên hệ phải 
cảm thấy như ở nhà mình. Khi sắp xếp ở chung nhà của người 
cung cấp dịch vụ, người nào cũng luôn luôn có chỗ riêng tư của 
mình để họ có thể tự trang trí thành chỗ riêng của họ.

Cách sắp xếp ở chung nhà như thế nào? 
Cách sắp xếp ở chung nhà để cho người cần được yểm trợ 
và người cung cấp dịch vụ yểm trợ sống với nhau và chia sẻ 
nhiều khía cạnh trong cuộc sống của họ, nhưng cũng duy 
trì cuộc sống riêng tư của mỗi người. Khi chọn ở chung nhà, 
người cung cấp dịch vụ có trách nhiệm yểm trợ và giúp đỡ tùy 
theo các nhu cầu và mục tiêu cụ thể của người kia.
Cách sắp xếp ở chung nhà giúp người ta sống đời người lớn 
có yểm trợ cần thiết để đáp ứng các nhu cầu hằng ngày của 
họ và giúp họ có được một mức sống độc lập có ý nghĩa cho 
người đó.

Ai giám thị việc ở chung nhà?
CLBC làm việc với một hệ thống những người cung cấp dịch 
vụ hội đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ ở chung nhà trong 
các cộng đồng tại BC. Các cơ quan cộng đồng hoặc CLBC có 
thể trực tiếp cung cấp dịch vụ ở chung nhà. Dù là CLBC hay 
một cơ quan cộng đồng hội đủ điều kiện ký hợp đồng cung 
cấp dịch vụ thì vẫn áp dụng cùng các kỳ vọng để phê chuẩn 
người cung cấp dịch vụ ở chung nhà và các dịch vụ theo dõi.

Làm thế nào để chúng tôi tìm ra một tình cảnh 
ở chung nhà thích hợp?
Bước đầu tiên là liên lạc với một nhân viên của CLBC trong 
vùng quý vị (xem bản đồ và các địa điểm văn phòng trên 
website của CLBC). Nhân viên sẽ cung cấp dữ kiện về các 
chọn lựa ở chung nhà và về cách bắt đầu. Thông thường 
người cung cấp dịch vụ ở chung nhà thích hợp có thể là một 
người trong hệ thống yểm trợ riêng của người cần được yểm 
trợ. Trong trường hợp này, nhân viên CLBC có thể cung cấp 
chi tiết về các tiêu chuẩn cần thiết và tiến trình nộp đơn xin 
làm người cung cấp dịch vụ ở chung nhà. Tiến trình này có thể 
bắt đầu bất cứ lúc nào và là một phần quan trọng trong việc 
thành lập các biện pháp yểm trợ gia cư thích hợp để đáp ứng 
các nhu cầu cá biệt của người trong gia đình quý vị.

Ở chung nhà ổn định đến mức nào?
Các mối liên hệ giữa người ở chung nhà và người cung cấp 
dịch vụ ở chung nhà thường được bền bỉ trong nhiều năm. 
Như trong tất cả mọi tình huống sinh sống nào khác, đôi khi 
phải có các thay đổi và đôi khi có người dọn nhà đi chỗ khác. 
Khi xảy ra trường hợp này, CLBC hoặc cơ quan cung cấp dịch 
vụ ở chung nhà sẽ làm việc với mọi người và các hệ thống 
yểm trợ của họ để giúp chuyển tiếp êm xuôi sang nhà mới.

* Một người lớn hội đủ điều kiện của CLBC là người từ 19 tuổi trở lên và  
hội đủ các tiêu chuẩn về điều kiện nêu trong Chính Sách Hội Đủ Điều Kiện.
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Làm thế nào để tôi biết người trong gia đình tôi 
có được yểm trợ chu đáo hay không?
Người trong gia đình quý vị và những người khác trong hệ 
thống yểm trợ giữ một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm 
cho người ở chung nhà được an toàn bằng cách liên lạc và 
thăm viếng thường xuyên. Người cung cấp dịch vụ ở chung 
nhà đón mời gia đình và bạn bè tham gia vào đời sống của 
người cần được yểm trợ. Người cần được yểm trợ và gia đình 
họ sẽ tham gia tiến trình chọn lựa một người cung cấp dịch vụ 
ở chung nhà cho hoàn cảnh riêng của họ. Các biện pháp bảo 
vệ chính thức, chẳng hạn như cũng có sẵn các tiến trình phê 
chuẩn ở chung nhà và các nguyên tắc hướng dẫn theo dõi. Tất 
cả những người cung cấp dịch vụ ở chung nhà phải được phê 
chuẩn qua một tiến trình tìm hiểu về nhà ở.
Khi dịch vụ ở chung nhà được cung cấp theo hợp đồng với 
CLBC, nhân viên CLBC sẽ đến xem căn nhà ít nhất mỗi năm 
một lần và chịu trách nhiệm theo dõi sắp xếp này. Nhân viên 
cơ quan đến thăm nhà và theo dõi khi các cơ quan có trách 
nhiệm sắp xếp vấn đề ở chung nhà.

Có cung cấp loại yểm trợ nào trong cách sắp 
xếp ở chung nhà?
Loại và số lượng yểm trợ cung cấp thực ra tùy thuộc vào các 
nhu cầu cụ thể của người đó. Người ở chung nhà, người trong 
gia đình, người cung cấp dịch vụ, và CLBC cùng làm việc với 
nhau để bảo đảm biện pháp yểm trợ cung cấp đáp ứng được 
các nhu cầu thay đổi thường xuyên của người đó.
Ở chung nhà là một biện pháp yểm trợ gia cư riêng cho mỗi 
người nhằm thiết lập một mối liên hệ với những người cung 
cấp dịch vụ ở chung nhà lâu dài để họ biết người cần được 
yểm trợ và các nhu cầu cá biệt của người đó.

Cách sắp xếp này có thể được thiết lập để đáp ứng nhiều nhu 
cầu cần yểm trợ và có thể là một chọn lựa thích hợp để giúp 
những người có các nhu cầu cần yểm trợ phức tạp. Những 
người cung cấp dịch vụ ở chung nhà phải chứng tỏ được các 
khả năng và được huấn luyện thích ứng.
Những người chọn cách sắp xếp gia cư này cũng có thể tiếp 
nhận các dịch vụ khác như tham gia cộng đồng hoặc yểm trợ 
việc làm.

Ở chung nhà có phải là một dịch vụ gia cư mới 
hay không?
Không, ở chung nhà không phải là dịch vụ mới. Tên gọi cách 
sắp xếp gia cư này có thể đã thay đổi trong những năm qua 
(chăm sóc riêng, chăm sóc gia đình, dịch vụ gia đình đón 
nhận, v.v.), nhưng mô hình có một người lớn cần được yểm 
trợ gia cư và người cung cấp dịch vụ sống chung nhà đã có từ 
thập niên 1970.

Tôi có thể tìm thêm chi tiết ở đâu, chẳng hạn như:
• Nhà cư ngụ sẽ ở đâu?
• Có ai khác sống trong nhà đó?
• Khu vực đó như thế nào?
•  Có người lớn khác hội đủ điều kiện của 

CLBC sống trong nhà đó hay không?
• Ai là những người cung cấp dịch vụ ở chung nhà?
• Chúng tôi có thể gặp họ trước hay không?
• Nếu cách sắp xếp này không thích hợp thì sao?
•  Nếu người trong gia đình tôi muốn 

dọn đi chỗ khác thì sao?
Các gia đình sẽ có thắc mắc khác về tình trạng của họ mà 
CLBC và/hoặc cơ quan phụ trách ở chung nhà sẽ làm việc với 
quý vị để giải quyết. Có nhiều cách khác nhau để sắp xếp việc 
ở chung nhà.
Trong vấn đề ở chung nhà, trọng tâm luôn luôn đặt vào người 
ở chung nhà và bảo đảm cho họ được yểm trợ đầy đủ. Như 
bất cứ biện pháp yểm trợ hoặc dịch vụ nào, điều quan trọng 
là tất cả mọi người liên hệ cùng làm việc với nhau để bảo đảm 
cứu xét tất cả mọi chọn lựa và giải đáp tất cả thắc mắc. Nếu 
quý vị muốn tìm hiểu thêm về cách ở chung nhà hoặc có thắc 
mắc về trường hợp của mình, xin liên lạc với văn phòng CLBC 
địa phương.

Sống vui vẻ
Những gì cần thiết để có một cuộc 
sống vui vẻ thực ra cũng là những 
thứ có thể giúp mọi người an toàn: 
các mối liên hệ có quan tâm, các cơ 
hội tham gia, và quyền hạn về các 
điều kiện sống hằng ngày. Đó là 
lý do tại sao cần phải thiết lập vấn 
đề ở chung nhà kỹ lưỡng cho mỗi 
người dựa trên các mục tiêu và nhu 
cầu của họ.
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MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT
Muốn biết thêm chi tiết về cách ở chung nhà, xin đến  
www.communitylivingbc.ca và đến phần What Supports 
are Available (Có Các Biện Pháp Yểm Trợ Nào).
Qúy vị cũng có thể liên lạc với CLBC tại số điện thoại miễn 
phí 1-877-660-2522.
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