
231 GRANT
Pabahay para sa mga guro at mga empleyado ng paaralan

Nakikipagtulungan ang Mercy Housing California (MHC) at Abode 
Communities sa county ng Santa Clara, na kinakatawan ng County 
Supervisor na si Joe Simitan, sa Facebook, sa siyudad ng Palo Alto, at 
sa mga kalahok na school district sa mga county ng Santa Clara at San 
Mateo sa pagbuo ng bagong pabahay sa lupang pag-aari ng county. 
Ang lugar, na nasa sa 231 Grant Avenue sa Palo Alto, ay nagbibigay ng 
kapana-panabik na pagkakataong magtayo ng mataas na kalidad at labis 
na kinakalilangang paupahang pabahay na abot-kaya para sa mga guro, 
empleyado ng paaralan, at kanilang mga pamilya. Kasama sa bagong 
komunidad na ito ang studio, isa at dalawang kwartong mga apartment, 
mga lugar para sa amenidad at naka-landscape na mga hardin.  

PANGAKONG ISASALI ANG KOMUNIDAD 
Ang Mercy Housing California at Abode Communities ay nangakong 
isasali ang lokal na komunidad sa mga proseso ng pagtatayo sa 
pamamagitan ng mga pulong kasama ang mga kapitbahay, samahan ng 
mga magkakapitbahay, at mga lokal na lider, pati ng mga pampublikong 
pulong at regular na pasulat at elektronikong komunikasyon.  Dagdag 
pa rito, nakikipagtulungan sila sa mga lokal na guro at empleyado ng 
mga paaralan mula sa mga School District ng San Mateo at Santa Clara 
County, kabilang ang Los Altos, Palo Alto, Mountain View Whisman, 
Mountain View Los Altos, at ang Foothill-De Anza Community College 
District. Alinsunod sa mga alituntuning pangkalusugan kaugnay ng 
COVID-19, manghihingi ng mungkahi mula sa komunidad ang MHC at 
Abode Community gamit ang mga virtual na meeting, e-mail, sulat, at 
development website na 231grant.org.

231 GRANT AVENUE 
PALO ALTO, CA 
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MGA UNIT 
humigit-kumulang 110
 

URI NG PROPERTY  
Pabahay para sa Guro at 
Empleyado ng Paaralan
 

MAKIPAG-UGNAYAN KAY 

Sarah Chaffin 
Tagapag-ugnay sa Komunidad 
650.906.6650 
Chaffin.Sarah@outlook.com
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Ang Mercy Housing California at Abode Communities ay ang mga 
pinaka-mayroong karanasang may-ari/tagapamahala ng abot-
kayang service-enriched na pabahay para sa mga pamilya.
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TUNGKOL SA MERCY HOUSING
Ang Mercy Housing California ay isang non-
profit na organisasyon para sa pabahay na 
may misyong magtaguyod at magpatibay ng 
malulusog na komunidad. Sa loob ng mahigit 35 
taon, nakagawa at nakapagpanatili ang Mercy 
Housing California ng abot-kayang pabahay para 
sa mga taga-California. Sa ngayon, nagmamay-
ari at nagpapatakbo ang MHC ng 151 komunidad 
na may higit 10,300 kabahayan sa buong estado 
para sa higit 19,600 katao. 

Ang Mercy Housing Management Group (MHMG) 
ang mamamahala sa property at nangangakong 
magbigay ng may kalidad na pamamahala ng 
property  na pagtitibayin ang adhikain na lahat 
ng residente ay karapat-dapat na bigyan ng 
paggalang, dignidad at lugar na maituturing 
na tahanan. Ang MHC at MHMG ay affliate ng 
Mercy Housing, Inc., isang pambansang non-
profit na organisasyon para sa pagtatayo ng 
pabahay, pamamahalaga at mga serbisyo sa 
residente na itinatag ng anim na kongregasyon 
ng Women Religious kasama ang Daughters of 
Charity, ang Sisters of Mercy, at ang Sisters of 
St. Joseph of Orange. 

TUNGKOL SA ABODE COMMUNITIES
Sinisikap ng Abode Communities na magtayo ng 
abot-kayang service-enhanced na affordable na 
pabahay at mga pangkomunidad na pasilidad na 
kapaki-pakinabang sa lipunan na nagtataguyod 
sa panlipunan, pang-ekonomiya, at pisikal na 
transpormasyon ng mga nangangailangang 
komunidad. Sa pamamagitan ng pagbuo, 
pagdisenyo at pangmatagalang pagpapatakbo 
ng mga abot-kaya at sumusuportang service-
enhanced na abot-kayang pabahay, pinapatatag 
namin ang pabahay para sa mga pamilya, 
matanda at mga indibidwal. Nauna nang nagtayo 
ang Abode Communities ng mga pabahay 
na development sa dalawang school district 
sa pakikipagtulungan sa Los Angeles Unified 
School District, na kumakatawan sa 116 na unit. 
Ang Abode Communities ay nagmamay-ari at 
nagpapatakbo sa 41 abot-kayang komunidad ng 
mga pabahay na may higit sa 3,000 tahanang 
naglilingkod para sa halos 7,000 mga residente.     

MGA LOKASYON 
NG MGA 
PROPERTY NG 
MERCY HOUSING 
CALIFORNIA 
AT ABODE 
COMMUNITIES

— Abode Communities
— Mercy Housing

ABODE COMMUNITIES 

1149 S. Hill Street, Suite 700 
Los Angeles, CA 90015 
213.629.2702

MERCY HOUSING 
CALIFORNIA 

1256 Market Street 
San Francisco, CA 94102 
415.355.7100
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