
231 GRANT
Nhà Ở cho giáo viên và nhân viên trường học

Mercy Housing California (MHC) và Abode Communities đang hợp tác với 
Quận Santa Clara, đại diện bởi Giám Sát Viên Quận Joe Simitian, Facebook, 
Thành Phố Palo Alto, và các học khu tham gia ở Quận Santa Clara và San 
Mateo để phát triển khu nhà ở mới tại một cơ sở thuộc quyền sở hữu của 
quận. Khu nhà ở tọa lạc tại 231 Grant Avenue ở Palo Alto, mang đến cơ hội 
thú vị để tạo ra những căn nhà cho thuê mới, chất lượng cao và vô cùng cần 
thiết cho giáo viên, nhân viên trường học và gia đình của họ. Cộng đồng mới 
này sẽ bao gồm studio, căn hộ một và hai phòng ngủ, không gian tiện nghi và 
các khu vườn cảnh.  

CAM KẾT CỘNG ĐỒNG THAM GIA 
Mercy Housing California và Abode Communities cam kết gắn kết cộng đồng 
địa phương vào quá trình phát triển thông qua các cuộc họp với cư dân, hiệp 
hội khu phố và các nhà lãnh đạo địa phương, cũng như các cuộc họp công 
cộng và phương thức truyền thông bằng văn bản và điện tử thường xuyên. 
Ngoài ra, họ đang cộng tác với các giáo viên và nhân viên trường học tại địa 
phương từ các Học Khu Quận San Mateo và Santa Clara, bao gồm Los Altos, 
Palo Alto, Mountain View Whisman, Mountain View Los Altos và Foothill-De 
Anza Community College District. Để tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe liên 
quan đến COVID-19, MHC và Abode sẽ thu thập ý kiến đóng góp của cộng 
đồng thông qua các cuộc họp ảo, email, thư thông thường và trang web phát 
triển 231grant.org.
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Mercy Housing California và Abode Communities là những 
chủ sở hữu/cơ sở quản lý dày dặn kinh nghiệm nhất của tiểu 
bang có các khu nhà ở giá cả hợp lý, cung cấp đầy đủ dịch vụ 
cho gia đình.
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VỀ MERCY HOUSING
Mercy Housing California là một tổ chức phát triển 
nhà ở phi lợi nhuận có trụ sở tại California với sứ mệnh 
là tạo ra và củng cố các cộng đồng lành mạnh. Mercy 
Housing California đã xây dựng và duy tu khu nhà ở với 
giá cả phải chăng cho cư dân California trong hơn 35 
năm. Ngày nay MHC sở hữu và quản lý 151 cộng đồng 
với hơn 10.300 ngôi nhà trên toàn tiểu bang cho hơn 
19.600 người. 

Mercy Housing Management Group (MHMG) sẽ là 
đơn vị quản lý khu nhà ở và cam kết cung cấp các 
dịch vụ quản lý khu nhà ở chất lượng cao, nhằm nhấn 
mạnh quan điểm rằng tất cả cư dân đều xứng đáng có 
được sự tôn trọng, phẩm giá và một nơi để gọi là nhà. 
MHC và MHMG là các chi nhánh của Mercy Housing, 
Inc., một tổ chức phi lợi nhuận của quốc gia về phát 
triển, quản lý và cung cấp dịch vụ nhà ở. Tổ chức được 
thành lập bởi sáu giáo đoàn của các Nữ Tôn Giáo bao 
gồm Daughters of Charity, Sisters of Mercy và Sisters 
of St. Joseph of Orange. 

VỀ ABODE COMMUNITIES
Mục tiêu của Abode Communities là tạo ra khu nhà 
ở có giá cả phải chăng, có dịch vụ cao cấp và các tiện 
ích cộng đồng mang lại lợi ích xã hội, nhằm thúc đẩy 
sự chuyển đổi xã hội, kinh tế và vật chất của các cộng 
đồng thiệt thòi. Thông qua việc phát triển, thiết kế và 
vận hành dài hạn khu nhà ở có giá cả phải chăng và hỗ 
trợ nâng cao dịch vụ này, chúng tôi muốn ổn định hóa 
nhà ở cho các gia đình, người cao tuổi và các cá nhân. 
Abode Communities trước đây đã phát triển hai khu 
nhà ở dành cho học khu với sự hợp tác của Học khu 
Los Angeles Unified School District, tương ứng với 116 
căn. Abode Communities sở hữu và quản lý 41 cộng 
đồng nhà ở giá cả phải chăng với hơn 3.000 ngôi nhà 
phục vụ gần 7.000 cư dân.     
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