Kapansanan sa San Francisco
Isa sa sampung mga San Franciscan ang nag-ulat ng kapansanan (94,000 katao). Halos kalahati ng
mga taong may mga kapansanan ay wala pang 65 taong gulang.1 Mahalaga para sa kinabukasan ng
ating lungsod ang mamuhunan sa komunidad na ito.
Magkakaiba ang Bilang ng Kapansanan
base sa Lahi1

Maraming Uri ng Kapansanan
Ang Inuulat ng Mga Residente ng San Francisco
Ang ilan ay nag-uulat ng maraming kapansanan.1

Dalawang beses na mas malamangna makaranas
ng kapansanan ang mga Aprikanong-Amerikano.
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Mga Paghihirap at Priyoridad
Ang pamumuhay sa lungsod ay maaaring maging mahirap para sa mga taong may mga kapansanan, ngunit
nagbibigay din ito ng magandang pagkakataon para sa kultura, koneksiyon at pagpapabuti.
Ang pakikipagtulungan kasama ng at para sa mga taong may mga kapansanan upang
suportahan ang nakikibahagi at kasiya-siyang pamumuhay sa komunidad ay pinagsasaluhang
responsabilidad para sa ating lahat.

Pabahay

Kita, Kahirapan, at Pagtatrabaho

61% ng mga taong may sapat na gulang

1 sa 4 na taong may mga kapansanan
ang nabubuhay sa kahirapan.1
Kahit ang mga may sapat na gulang na
may mga kapansanan na nagtatrabaho
ay higit sa dalawang beses na mas
malamangna makaranas ng kahirapan.1

Pangangalaga sa Tahanan
25,000 tao ang
namumuhay sa kanilang
komunidad na may
tulong sa pamamagitan
ng Mga Pangsuportang
Serbisyo sa Tahanan na
programa ng Medi-Cal.5

na may mga kapansanan ay
nangungupahan.1
Nauna ang pagtaguyod ng karamihan sa
mga pabahay ng San Francisco (82%) sa
mga atas na pang-estado at pederal para
sa aksesibilidad.3

Transportasyon

27% ng mga
taong may mga
kapansanan ay
araw-araw na
sumasakay sa
pampublikong
transportasyon.4

San Francisco Human Services Agency (Ahensiya ng
San Francisco para sa Serbisyong Pantao)
Department of Aging and Adult Services (DAAS,
Departamento ng Mga Serbisyo para sa Pagtanda at
Matatanda)
Isinasaayos ng DAAS ang mga serbisyo para sa mga
matatanda, beterano, may sapat na gulang na may mga
kapansanan, at sa kanilang mga pamilya upang lubos na
makinabang sa kaligtasan, kalusugan, at pagsasarili.

Kaligtasan
1 sa 3 taong may mga

kapansanan ang
nakadarama na hindi
sila ligtas na maglakbay
mag-isa sa kanilang
kapitbahayan sa gabi.4
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