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Common Ground
Common Ground Sydney cung cấp nhà ở cho người vô gia cư
dài hạn và người có thu nhập từ thấp đến trung bình ở khu vực
nội thành Sydney. Dựa trên sự thành công của mô hình Common
Ground New York, Common Ground Sydney cung cấp nhà ở vĩnh viễn và
các dịch vụ tại chỗ để giúp cho dân cư đạt được các mục tiêu sức khỏe
và ổn định, qua đó tối đa hóa khả năng sống một cách độc lập của họ.

Common Ground Sydney là một khu
chung cư sáu tầng
Với tổng cộng 104 căn hộ, mỗi căn hộ được xây
dựng để có thể tiếp cận hoàn toàn dễ dàng và
100% căn hộ được thiết kế theo universal design.
Tòa nhà được thiết kế để đạt Xếp hạng Xanh 5 Sao.
Người thuê và Ban quản lý nhà
Mission Australia Housing (MAH) cung cấp dịch
vụ người thuê và quản lý tòa nhà tại chỗ theo
khung giờ sau:
Thứ Hai đến Thứ Sáu 9am – 5pm
Nhóm MAH có thể hỗ trợ quý vị trong việc thanh toán tiền
thuê, sửa chữa và bảo trì cũng như mọi vấn đề liên quan
đến thuê mướn, nhà cửa có thể có.

Cộng đồng người thuê đa dạng
Cộng đồng người thuê ở Common Ground rất đa dạng và
chúng tôi cung cấp nhà ở cho những người vô gia cư dài
hạn, những người thuê đủ điều kiện ở nhà xã hội, sinh
viên, người có thu nhập thấp đến trung bình.
Một số người thuê của chúng tôi ở đây cần sự hỗ trợ
cũng như chăm sóc sức khỏe và chúng tôi cung cấp các
dịch vụ này tại chỗ cho người thuê của mình.

Dịch vụ giữ cửa
Để đảm bảo an toàn và an ninh cho người thuê
và khu nhà, MAH cung cấp dịch vụ giữ cửa 24/7.
Ban quản lý của MAH cung cấp dịch vụ giữ cửa
theo khung giờ sau:
Thứ Hai đến Thứ Sáu 8am – 6pm

Common Ground Sydney
là một mô hình nhà độc
nhất và đầu tiên của loại
hình này ở NSW.
Tòa nhà tiếp nhận một số điểm
đặc trưng bao gồm các đặc điểm
của mô hình Common Ground như
dịch vụ giữ cửa 24/7, các dịch vụ
thuê nhà và hỗ trợ tại chỗ và một
xã hội đa dạng.

MAH hợp đồng với một công ty dịch vụ bên ngoài để
cung cấp dịch vụ giữ cửa sau khung giờ kể trên. Nhiệm
vụ của dịch vụ này là để đảm bảo sự an toàn và an ninh
của tòa nhà. Họ sẽ đều đặn tuần tra khu nhà và phản
ứng với các tình huống xảy ra, trong khi vẫn đảm bảo
kiểm soát ra vào 24h tại bàn an ninh. Công ty dịch vụ này
không cung cấp dịch vụ hỗ trợ hay quản lý việc thuê nhà.

Hút thuốc
Không được phép hút thuốc bên trong căn hộ
của người thuê cũng như bên trong khuôn viên
của tòa nhà.
Hút thuốc chỉ được cho phép ở ban công, sân sau cũng
như những khu vực cho phép hút thuốc. Gạt tàn được
cung cấp ở những khu vực này.

Đỗ xe
Không có dịch vụ đỗ xe cho người thuê hay
người đến thăm.
Hội đồng địa phương đã thông báo về việc không
cấp phép đỗ xe trên đường cho người thuê của
Common Ground.

Dịch vụ hỗ trợ
Dịch vụ cộng đồng Camperdown (CCS) có thể
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được tìm thấy tại chỗ, và có kết nối tới các tổ
chức cộng đồng khác để có thể hỗ trợ người
thuê duy trì sự thuê mướn và kết nối họ tới các
cộng đồng địa phương.
Sự hỗ trợ tại chỗ của CCS đối với người thuê là linh
động và toàn diện, được khuyến khích nhưng không bắt
buộc và được thiết kế để duy trì sự bền vững của việc
thuê nhà.

nhưng điều quan trọng cần nhớ là quý vị phải
chịu trách nhiệm cho hành vi của khách của
mình. Khi khách đến Common Ground, họ phải
đảm bảo là họ sẽ không ảnh hưởng đến những
người thuê khác.

Dịch vụ phòng khám và tiếp cận hỗ trợ y tế được quản lý
bởi CCS và các dịch vụ có sẵn cho tất cả người thuê tại
Common Ground với một số dịch vụ phục vụ cho cả dân
cư tại các nhà ở cộng đồng gần đó.

Nếu quý vị có bạn hoặc bạn đời muốn ở lại thêm hoặc ai
đó muốn ở thường xuyên, quý vị cần liên hệ Ban quản lý
nhà để thảo luận về vấn đề này. Quý vị có thể có trẻ em
đến thăm trong khoảng thời gian 8am đến 10pm. Khách
dưới 18 tuổi không được phép ở lại qua đêm. Khách sẽ
được yêu cầu ký vào bản đăng ký khi đến thăm. Mặc
dù việc ký vào bản đăng ký là không bắt buộc, chúng tôi
khuyên khích tất cả mọi người khách đến thăm làm điều
này để hỗ trợ chúng tôi quản lý tòa nhà cũng như đảm
bảo an ninh cho người thuê và khách.

An toàn & An ninh

Các hoạt động giải trí

An toàn & an ninh là các yếu tố chính trong thiết
kế và quản lý của Common Ground, được cung
cấp qua một dịch vụ giữ cửa 24 giờ & các yếu
tố đo lường an ninh khác (đảm bảo không có
đột nhập) như tuần tra định kỳ, kiểm tra an toàn,
quan sát qua hệ thống CCTV.

CCS phối hợp với MAH và một số các tổ chức
hỗ trợ khác, các tổ chức chính phủ và cộng
đồng để tổ chức các hoạt động tại chỗ cho
người thuê, dân cư các khu nhà cộng đồng gần
đó và nếu có thể, là cộng đồng rộng hơn. Các
hoạt động bao gồm:

Giờ làm việc của dịch vụ hỗ trợ tại chỗ là 7 ngày một
tuần từ 8am đến 6pm với hỗ trợ điện thoại tại chỗ 24h.

Để giúp đảm bảo an ninh và an toàn cho người thuê của
mình, MAH đã lắp đặt hệ thống liên lạc nội bộ cho tất cả
các căn hộ và ở phía trước của tòa nhà. Khi khách đến
cửa tòa nhà, hệ thống liên lạc nội bộ sẽ dẫn khách đến
bàn an ninh. Nhân viên giữ cửa sau đó sẽ liên lạc với chủ
hộ, nhưng không sau 10pm, để đảm bảo chủ hộ muốn
tiếp khách của mình.

• Các lớp học nấu ăn & dinh dưỡng
• Các kỹ năng sống độc lập
• RSPCA tại chỗ cho người thuê có vật nuôi

La cà phía trước tòa nhà
Khu vực phía trước tòa nhà trên đường Pyrmont
Bridge Road là khu vực đi bộ công cộng và là
cổng vào chính của tòa nhà.
Người thuê và các thành viên khác của cộng đồng không
nên sử dụng không gian này làm chỗ la cà hoặc ngồi và
hút thuốc. Mọi người không được khuyến khích sử dụng
khu vực này vì điều đó có thể dẫn đến sự than phiền từ
cộng đồng.

Khách đến thăm
Người thuê có thể có khách đến thăm căn hộ

Contact us
Mission Australia Housing
580 George Street
Sydney NSW 2000
1800 269 672
missionaustralia.com.au
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