Kapansanan sa San Francisco
Isa sa sampung mga San Franciscan ay nag-uulat ng kapansanan (96,000 katao). Halos
kalahati ng mga taong may kapansanan ay mas bata sa edad na 65 taong gulang.1 Ang
pamumuhunan sa komunidad na ito ay mahalaga para sa kinabukasan ng ating Lungsod.

Ulat ng Mga Residente ng San Francisco
Maraming Mga Uri ng Kapansanan

Ang Rate ng Kapansanan ay Nag-iiba
iba ayon sa Etnisidad

Ang ilan ay nag-uulat ng maraming mga kapansanan.1

Ang African-Americans ay doble ang
posibilidad na makaranas ng kapansanan. 1
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Mga Pagsubok at Priyoridad

Ang pamumuhay sa lungsod ay maaaring mapanghamon para sa mga taong may kapansanan pero nagbibigay rin ng
malaking oportunidad para sa kultura, koneksyon, at gumawa ng kapaki-pakinabang na bagay. Ang pakikipagtrabaho
kasama o sa ngalan ng mga taong may kapansanan para suportahan ang nakikibahagi at matagumpay na
pamumuhay sa komunidad ay pinagkakaisang responsibilidad nating lahat.

Pabahay (Housing)

Kita, Kahirapan at Pagtatrabaho
1 sa 4 na mga tao na may kapansanan
ay namumuhay sa kahirapan.1

60% ng mga adult na may kapansanan ay
mga nangungupahan.1

Kahit ang mga adult na may
kapansanan na may trabaho ay doble
ang posibildad na makaranas ng
kahirapan.1

Ang karamihan sa pabahay sa
San Francisco (82%) ay paunang nagsasabi
ng mga pang-estado at pederal na mga
requirement para sa accessibility. 2

Pag-aalaga sa Bahay
26,000 na mga katao ang
nabubuhay sa kanilang
mga komunidad ng may
tulong sa pamamagitan
ng In-Home Supportive
Services program ng
Medi-Cal. 4

www.sfhsa.org/das

Transportasyon
22% ng mga taong
may kapansanan
ay araw-araw na
sumasakay sa
pampublikong
transportasyon4

Kaligtasan
1 sa 3 katao na may
kapansanan ay
nakakaramdam na di
ligtas na magbiyahe
ng mag-isa sa kanilang
neighborhood sa gabi. 3
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2.1982 na mga update sa California Code of Regulations (Title 24) hinggil sa malaking
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