Các Chỉ số Nhân khẩu học đang thay đổi ở San Francisco
Dân số người cao niên của chúng ta đang gia tăng đáng kể. Đầu tư vào cộng đồng này có
ý nghĩa quan trọng cho tương lai của Thành phố chúng ta.

Người cao niên là
Nhóm Tuổi Tăng trưởng
Nhanh Nhất

Chúng ta là một trong những Quốc Gia Đa dạng nhất
Trong hơn ba thập kỷ qua, cộng đồng người cao niên của chúng ta đã
chuyển sang chủ yếu trở thành dân số nhập cư.2

Gần 30% cư dân San Francisco sẽ
đạt độ tuổi 60 hoặc cao hơn nữa vào
Châu Á/
năm 2030.1
Thái Bình Dương

52% nói tiếng

mẹ đẻ không
phải Tiếng Anh4

Người Da Trắng
Người La tinh/
gốc Tây Ban Nha

19%

23%

27%

2010

2020

2030

12% tự xác
định bản thân
là LGBTQ3

1990
2019

Da đen/
Người Mỹ gốc Phi
0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Những Thách thức và Ưu tiên
Nhiều người cao niên ở San Francisco đang
sống bằng thu nhập cố định. Họ phải đối mặt với
chi phí nhà ở cao hơn và có nhiều khả năng sống một
mình hơn so với các cộng đồng đô thị khác trên khắp
California.

Nghèo nàn

13% là người nghèo
nghiêm trọng, sống
dưới mức nghèo của
liên bang4

Thu nhập Hưu trí
Hạn chế

Phúc lợi An sinh Xã hội
trung bình là $17,220
một năm 5

Sống tuổi già tại nhà có thể dẫn đến sức khỏe tốt
hơn và kéo dài thời gian độc lập, tuy nhiên chi phí

chăm sóc tại nhà ngày càng vượt quá tầm tay của những
người có thể được hưởng lợi từ các dịch vụ hỗ trợ.

Cách ly Xã hội

Gần 28% đang sống
một mình4

Tăng Chi phí Chăm sóc
Tại nhà

Chi phí trung bình của San
Francisco cho các dịch vụ
hỗ trợ tại nhà là $37,575 6

Chi phí Sinh hoạt Cao để Đáp ứng các Nhu cầu Cơ bản
Trung bình: Cần $45,348 cho một người lớn tuổi độc thân thuê nhà để đáp ứng các nhu
cầu cơ bản
Trung bình: Cần $49,476 cho một người chủ nhà độc thân lớn tuổi để đáp ứng các nhu
cầu cơ bản7

www.sfhsa.org/das
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