ែខឧស�
��ំ2020

លំេ���នស្រ�ប់មនុស្ស�ស់េ�ទី្រក �ង
ឡ
� ង� �ច
លំេ���នែដល�នតៃម� សមរម្យស្រ�ប់មនុស្ស�ស់

Mercy Housing California (MHC) កំពង
ុ េស� ើសុំេធ� ��រ
អភិវឌ្ឍន៍េគហ��នែដល�នគុណ�ពខ� ស់នង
ិ តៃម� សមរម្យស្រ�ប់មនុស្ស�ស់ែដល�នចំណូល�ប
និងអតីតយុទ�ជនែដល�នវ �យចំ�ស់ែដល��នផ�ះសែម្បង។ �រអភិវឌ្ឍន៍ ែដលស� ត
ិ េ�ែកង
ផ� វ� េល្ប�នេលឿន Pacific Coast Highway (PCH) និងរុក� វ �ថី Martin Luther King Jr. Avenue
េ�ក��ងទី្រក �ងឡ
� ង� �ច នឹងបេ្រមើជូនមនុស្ស�ស់ែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ �ន�យុ�ប់ពី
62��ំេឡើងេ� និង�នរ ួមប��ល
� នូ វទីកែន� ងមេ�រម្យ�េ្រចើនដូ ច�ទី��ធំទូ�យ ទី�ំងកម�ន�
កែន� ងអង��យេលងេ��ងក��ងអ�រ ទី��សហគមន៍ �រ្រគប់្រគងអចលន្រទព្យេ�ទី�ង
ំ
កម� វ �ធីផ�លេ់ ស�កម� លំេ���ន ែដល�នបុគ�លិកខិតខំបេ្រមើ�រ�រេដើម្បីជួយដល់មនុស្ស�ស់ និងអតីត
យុទ�ជនែដល�នវ �យចំ�ស់ និង�នកែន� ងបេ្រមើេស�សហគមន៍េ��ន់��ល់ដី។
�ររច�អ�រនឹង្រត�វ�នរ ួមប��ល
� នូ វ�តុផ្ស ំសិល្បៈ��រណៈែដលឆ��ះប��ង
ំ អំពី្របវត� �
ិ �ស� ដ៏សម្ប
� រែបប
េ�ក��ងតំបន់។ អ� ករស់េ�ជិត�ង និងស�ជិកសហគមន៍េផ្សងៗេទៀតនឹង្រត�វ�នអេ�� ើញឲ្យចូ លរ ួម
ក��ងដំេណើរ�ររច�ដ៏ រ �ង�ំេដើម្បីបេង� ើតសិល្បៈ��រណៈេនះ។ �ចុងេ្រ�យ
ទី�ង
ំ េនះគឺ�មជ្ឈមណ�លៃនមេធ��យដឹកជ��ន
� ��រណៈ �ងលក់ទន
ំ ិញ ប�
� ល័យ
និងឧទ�ន��រណៈ។

Mercy Housing California គឺ���ស់គេ្រ�ងអភិវឌ្ឍន៍លំេ���ន
ដ៏�នបទពិេ�ធន៍បផ
ំ ុត្រប�ំរដ� ែដល�នផ�ល់េស�កម� �េ្រចើន
េ�ទី�ង
ំ ដល់មនុស្ស�ស់ែដលឯក�ជ្យ។

MERCY HOUSING CALIFORNIA កំពុង្របតិបត� ិ�រ
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ស្រ�ប់មនុស្ស�ស់
សហគមន៍

និងេលើ
សពីេនះ

3,400

ស្រ�ប់មនុស្ស�ស់
អុឹ�តមុិន

�រេប� ��ចិត�ចូលរ ួមក��ងសហគមន៍
Mercy Housing េប� ��ចិត�ក��ង�ររ ួមប��ល
� សហគមន៍មូល��នេ�ក��ងដំេណើរ�រអភិវឌ្ឍន៍�មរយៈ
មេធ��យ�េ្រចើន រ ួម�ន�រជួ ប្របជុ�
ំ មួ យអ� ករស់េ�ជិត�ង ស�គមក��ងតំបន់
ឹ �ំមូល��ន ក៏ដូច��រជួ ប្របជុំ���រណៈ និង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង
និង��ក់ដក
��យលក� ណ៍អក្សរ និង
�មរយៈេអឡិច្រត�នច
ិ �េទៀត�ត់។ េ�យេ�រពេ��មេ�ល�រណ៍រក�គ��តសង� ម�ក់ពន
័ � នឹង
COVID-19, Mercy Housing មិន�នគេ្រ�ងេធ� �
� រជួ ប្របជុំ
ឬ្រ�្រស័យ�ក់ទងេ�យ��ល់េ�ះេទ។ ឱ�ស��នឹង្រត�វ�នផ� ល់ជូន�ព័ត៌�ន
សហគមន៍�មរយៈេអឡិច្រត�វនិចដូ ច� អុីែមល និង�មរយៈ
េគហទំព័រមនុស្ស�ស់េ�ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច (Long Beach Senior)៖ longbeachsenior.org.

ផ� វ� េល្ប�នេលឿន
Pacific Coast Hwy

រុក� វ �ថី Martin Luther King Jr.
Ave

�រអភិវឌ្ឍន៍លំេ���នស្រ�ប់មនុស្ស�ស់ថ�ីមួយ

901-941 E.
PACIFIC COAST
HIGHWAY LONG
BEACH, CA 90806
្របេភទអចល្រទព្យ
ស្រ�ប់មនុស្ស�ស់

ចំនួន
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ទំ�ក់ទំនង

Mandalyn Mendoza
213.743.5824
mandalyn.mendoza@
mercyhousing.org
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អំពី MERCY HOUSING

Mercy Housing California (MHC) គឺ�អង� �រអភិវឌ្ឍ
ន៍លំេ���នមិនរក្រ�ក់ចំេណញ ែដល�នមូ ល��នេ�
រដ� �រលីហ��រ�៉ ែដល�នេបសកកម� បេង� ើត
និងព្រងឹងសហគមន៍ែដល�ន�ពវ �ជ� �ន។ Mercy Housing
�នបេង� ើត និងផ� ល់ជូនលំេ���នែដល�នតៃម� សមរម្យដល់
ពលរដ� �លីហ��រ�៉អស់រយៈេពល�ង 30��ំមកេហើយ។ សព� ៃថ�
MHC �នកម� សិទ�ិ និង្រគប់្រគងសហគមន៍ចំនួន 143 ែដល
�ន�ង 9.900េគហ��នេ�ទូ �ង
ំ រដ� ស្រ�ប់មនុស្ស�ង
18.000�ក់រស់េ�។

ស�គម និង�យជ� �ន�លីហ��រ�៉។

Mercy Housing Management Group (MHMG) នឹង��យ�
��ក់�រ្រគប់្រគងអចលន្រទព្យេនះ និងេប� ��ផ� លេ់ ស�កម�
្រគប់្រគងអចលន្រទព្យ្របកបេ�យគុណ�ពែដលេលើកកម� ស់
ទស្សនៈមួ យ� ្រគប់អ�ក��ក់េ��ង
ំ អស់
ស័ក�ិសមនឹងទទួ ល�ន�រេ�រព
កិត�យស និងទីកែន� ងមួ យែដលេ��ផ�ះ។ MHC និង MHMG
គឺ�សម� ័ន���ៃន Mercy Housing, Inc., ែដល�អង� �រ
�តិមិនរក្រ�ក់ចំេណញែដលផ� ល់េស�កម� អភិវឌ្ឍន៍
្រគប់្រគងលំេ���ន និងេស�កម� លំេ���ន��
បេង� ើតេឡើងេ�យ្រក �មជំនុំចំនួន្រ�ំមួយៃន Women Religious
រ ួម�ន the Daughters of Charity, the Sisters of Mercy និង
the Sisters of St. Joseph of Orange។
MHC ្រត�វ�នទទួ ល��ល់េ�យ�រ�ររច�ដ៏ល�ឯក
�រ្រគប់្រគង្របកបេ�យគុណ�ព និងគំរ ូៃន
�រផ� ល់េស�កម� ដល់មនុស្ស�ស់េ�យអង� �រ��រណៈ
និងឯកជនច្រម �ះ រ ួម�ន សម� ័ន�រដ� �លីហ��រ�៉ស្រ�ប់ពលរដ�
�េមរ �កែដលចូ លនិវត� ន៍ (the California Alliance for Retired
Americans) ��ប័នមនុស្ស�ស់ (Institute on Aging)
ស�គមែផន�រ�េមរ �ក (American Planning)។

ទី�ង
ំ អចលន្រទព្យ MERCY HOUSING
CALIFORNIA
�ន�រ ��ល័យក��ងតំបន់េ�ទី្រក �ង
Los Angeles, Sacramento និង San
Francisco
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