Blackburn Center
25 NE 122ND AVE. (AT BURNSIDE)

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Trung tâm Blackburn (Blackburn Center) là một tòa nhà sáu tầng bao gồm một cơ sở chăm sóc sức khỏe, một
nhà thuốc và khu thương mại, với 51 căn nhà ở chuyển tiếp chăm sóc tạm thế và 10 căn nhà chăm sóc xoa
dịuđau đớn. Chủ sở hữu và nhà điều hành tòa nhà, Central City Concern (CCC), sẽ cung cấp dịch vụ quản lý hồ
sơ toàn diện, dịch vụ nhà ở và phòng khám chữa bệnh tích hợp tập trung vào các dịch vụ phục hồi, các dịch vụ
sức khỏe tâm thần và chăm sóc chính yếu. Phòng khám sẽ phục vụ khoảng 3.000 bệnh nhân mỗi năm.
Ngoài ra, tòa nhà sẽ có 80 căn phòng đơn cư ngụ cho thu nhập thấp
chuyển tiếp và 34 studio nhà ở vĩnh viễn nhằm phục vụ các nhóm dân số
dễ bị tổn thương nhất — tập trung vào các chương trình chữa trị rối loạn
vì sử dụng chất gây nghiện. Việc hỗ trợ sẽ bao gồm dịch vụ việc làm, sắp
xếp nhà ở và phối hợp với các hệ thống khác. Bãi đậu xe cho bệnh nhân
sẽ nằm bên kia đường.
Tổng chi phí dự án là 52 triệu đô la. Ngày khai trương được dự kiến vào
tháng 7, 2019.
GIỚI THIỆU VỀ CENTRAL CITY CONCERN (CCC)

Central City Concern phục vụ khoảng 14.000 người mỗi năm thông qua sứ mệnh cung cấp các giải pháp toàn
diện nhằm chấm dứt tình trạng vô gia cư. Phục vụ khu vực tàu điện ngầm Portland từ năm 1979, CCC đã phát
triển một dịch vụ liên tục toàn diện, bao gồm nhà ở với giá cả phải chăng và mang tính hỗ trợ, dịch vụ chăm
sóc sức khỏe tích hợp và giúp có được thu nhập.
TÔI CÓ MỘT CÂU HỎI CHƯA ĐƯỢC TRẢ LỜI.
NHÓM DỰ ÁN

www.centralcityconcern.org/blackburn

• Nhà phát triển: Central City Concern
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