
Người Khuyết tật ở San Francisco
Một phần mười cư dân của San Francisco cho biết có một loại khuyết tật (96,000 người). 

Gần một nửa số người khuyết tật dưới 65 tuổi1. Việc đầu tư vào cộng đồng này là điều quan 
trọng cho tương lai của Thành phố.

Các Thách thức và Ưu tiên
Cuộc sống ở thành phố có thể là thách thức đối với người khuyết tật nhưng cũng mang lại cơ hội tuyệt vời cho văn 
hóa, sự kết nối, và bồi dưỡng kiến thức. Cùng làm việc và đại diện cho người khuyết tật để hỗ trợ gắn kết và hoàn 
thiện cuộc sống cộng đồng là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta.

Tỷ lệ Khuyết tật thay đổi theo Chủng tộc
Người Mỹ gốc Phi có nhiều khả năng
mắc khuyết tật gấp đôi.1

1. Nguồn: 2019 American Community Survey 5-Year Estimates
2.Cập nhật năm 1982 đối với Bộ luật về Quy định California (Title 24) liên 

quan đến các tòa nhà lớn đa hộ và tu chính năm 1988 đối với Đạo luật Gia 
cư Công bằng của Liên bang

3. Nguồn: 2019 City Survey 
4. Nguồn: San Francisco In-Home Supportive Services (2020)
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Cư dân San Francisco
Báo cáo Nhiều Loại Khuyết tật
Một số người cho biết mắc đa khuyết tật.1 

Nhà ở
60% người lớn khuyết tật là người thuê nhà.1

Đa số nhà ở của San Francisco (82%) được 
xây dựng trước khi có các yêu cầu về tiếp 
cận cho người khuyết tật của tiểu bang và 
liên bang.2

Thu nhập, Tình trạng Nghèo đói, và Việc làm
Cứ 4 người khuyết tật thì có 1 sống trong 
nghèo đói.1

Ngay cả những người lớn khuyết tật dù 
có việc làm cũng có nguy cơ nghèo hơn 
gấp đôi.1

Da đen/
Người Mỹ gốc Phi

Chăm sóc tại nhà 
26,000 người sống 
trong cộng đồng của 
họ với trợ giúp thông 
qua chương trình Dịch 
vụ Hỗ trợ Tại Nhà của 
Medi-Cal.4

Dịch vụ Chuyên chở
22% người khuyết 
tật sử dụng 
phương tiện giao 
thông công cộng 
hàng ngày.4

An toàn
1 trong 3 người 
khuyết tật cảm thấy 
không an toàn khi đi 
một mình trong khu 
dân cư của họ vào ban 
đêm.3

Di chuyển (Khó khăn khi đi bộ hoặc leo cầu thang)

Sống Tự lập  (Khó khăn khi tự làm các việc vặt)

Nhận thức (Khó tập trung, ghi nhớ hoặc đưa ra quyết định)

Giác quan (Khó nghe và/hoặc nhìn)

Chăm sóc Cá nhân (Khó khăn trong việc mặc quần áo hoặc tắm rửa)
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