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PROJECT INFORMATION 

1. Regency Palms Indio at a Glance 

 

Project Type: 
Location: 

Senior Housing - Assisted Living (“AL”) & Memory Care (“MC”) 
81760 Avenue 48, Indio,  
Riverside County, California 92201 

Total Project Cost: US$38,157,282 (PHASE I) 

Construction Period: Q3 2017 to Q3 2018 (tentative) 

EB-5 Capital to Raise: US$13.5 mil  
(up to $18 million) 

JOB Creation 
Capacity (RIMS II):  412.7 Jobs 

# Units / # Beds: AL:  86 units / 94 beds MC:  24 units / 39 beds 

Physical Data: 

A new 3-Story building consisting of 110-unit/133-bed AL & MC 

Land Area: 261,796 SF Gross Building Area: 123,505 SF 

Rentable Area: 57,363 SF Average Unit Size: 521 SF 

Today’s Market Rate 
Rent (per Resident) 

Private(AL): $4,120-$4,200/Mo 
Shared(AL): $3,800/Mo 

Private(MC): $3,500/Mo 
Shared(MC): $3,000-$3,400/Mo 

Projected Ave Level 
of Care Fee $1,862 per RD/Mo (Current) $2,096 per RD/Mo (Year 5) 

2nd Resident Fee $1,368/Mo (Current) $1,540/ Mo (Year 5) 
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2. Regency Palms Indio Site Location / Aerial View 
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3. Regency Palms Indio Elevations/Site Plan 
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4. Regency Palms Indio Common Area Reference designs 
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5. Regional Data (Indio, Riverside County, California) 
 
Location: 
Regency Palms Indio will be located in Indio, Riverside County, California in the southern 
portion of the state -- 120 miles east of Los Angeles, and 20 miles east of Palm Springs. Other 
cities in the immediate area include: Coachella, Thermal, La Quinta, Indian Wells, Palm 
Desert, Rancho Mirage, Cathedral City, and Thousand Palms.  The region is situated in the 
western edge of the Basin and Range, and area of relatively level valley floors between 
small mountains. 
 
City: 
Indio, the “City of Festivals”, is located in Coachella Valley and the home to many cultural 
events. It is 15 miles north of the tip of the Sultan Sea. Population growth and unemployment 
figures have fluctuated dramatically in this predominately agricultural based economy 
which is becoming dominated by a retirement population. 
 
Climate: 
The region has a hot desert climate, with extreme heat during the summers, and mild to 
warm days during the winter. The rainfall is more prevalent during the late summer months 
with monsoon-type patterns. Winters are very pleasant and attract vacations and second 
home owners, supporting a significant seasonal tourist component to the economy, which is 
centered between Palm Springs and Indian Wells, west of Indio, along a set of mountains on 
the south side of the Coachella Valley. This valley widens to the southeast, into the Salton 
Sea, and a large, shallow lake with high salt content. 
 
Major highways servicing the area include: 
Interstate 10 (which runs between Los Angeles and Phoenix), and State Routes 74, 86, and 
111. Indio has a rail line. The nearest commercial airport served by commercial flights is 
located in Palm Springs International Airport (PSP). 
 
Socioeconomic Indicators (Income, Home Value and Education level): 
The regional population has a moderate level of affluence as compared to the statewide 
population. 
 
The average household income for Riverside County is 87.7 percent of the state average 
indicative of a modest standard of living. Riverside County has a comparable percentage 
of low-income households (under $15,000), and a comparable percentage of high-income 
households (over $100,000). In Riverside County, the median home value is $296,566, which is 
relatively low in comparison to the state. The county population is less educated than the 
state based on college graduates. 
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Employment: 
Within Riverside County, employment sectors with a ratio of employment exceeding 125.0 
percent of the national average are: construction; and retail trade. The greatest 
concentration is within service. 
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Riverside County Major Employers: 

 
 
Demographic data: 
The population within Riverside County is forecasted to increase 1.22 percent annually 
from 2016 to 2021. 
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The 75-plus-age group: 
The 75-plus-age group within Riverside County is forecasted to increase 3.14 % annually.  The 
“graying of America” is a trend that started to boom in 2010 when the first “baby boomers” 
reached age 65. The boomers will start turning 75 years of age from 2020. 
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75-plus age cohort in U.S. Total Population: 
the old-age dependency ratio is expected to increase from 10.0 percent in 2000 to 17.0 
percent in 2030. In total population, the 75-plus age cohort will essentially double between 
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Lướt qua Regency Palms Indio: 
 

Loại Dự Án: 
Vị trí: 

Nhà Dưỡng Lão - Hỗ trợ đời Sống ("AL") & Chăm sóc tri nhớ ("MC") 
81760 Avenue 48, Thành Phố Indio, Quận Riverside, California 92201 

Tổng chi phí dự án: US $ 38.157.282 (giai đoạn I) 
EB-5 Vốn cần có: US $13,5 triệu (Lên tới $18 triệu đô la Mỹ) 
# Phòng / # Giường: AL: 86 Phòng / 94 Giường  -  MC: 24 Phòng / 39 Giường 
Dữ liệu vật chất: Một toà nhà 3 tầng mới bao gồm AL & MC 110-Phòng/ 133 giường 

Diện tích đất: 261.796 SF  - Tổng diện tích xây dựng: 123.505 SF 
Diện tích cho thuê: 57.363 SF  -  Diện tích trung bình mỗi phòng: 521 SF 

Giá thị trường hiện nay: 
 
Tiền cho thuê (mỗi người): 

Phòng riêng  (AL): $ 4.120- $ 4.200 / tháng - Phòng chung (AL): $ 3.800 / 
tháng 
Phòng riêng (MC): $3.500 / tháng -  Phòng chung (MC): $ 3.000 - $ 3.400 / 
tháng 

Dự kiến lệ phí Chăm sóc $1.862 cho mỗi người/tháng (hiện tại) - $2.096 cho mỗi người/tháng (năm thứ 5) 
Lệ phí cho người thứ 2 $ 1.368 / tháng (hiện tại) -  $ 1.540 / tháng (năm thứ 5) 

 



THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 
VỀ DỰ ÁN 
Dữ liệu vùng  (Indio, Riverside County, California) 
 
Vị trí:  
Regency Palms Indio sẽ được đặt tại thành phố Indio, quận Riverside, ở phần phía nam của tiểu 
bang California - 120 dặm về phía đông Los Angeles, và 20 dặm về phía đông của Palm 
Springs. Các Thành phố lân cận khác trong khu vực bao gồm: Coachella, Thermal, La Quinta, 
Indian Wells, Palm Desert, Rancho Mirage, Cathedral, và Thousand Palms. Khu vực này nằm 
phía tây  gần các lưu vực và dãy núi, mặt đất tương đối bằng phẳng  nằm giữa thung lũng và 
những ngọn núi nhỏ. 
 
Thành phố: 
Indio, "Thành phố của lễ hội", nằm ở thung lũng Coachella và là nơi có nhiều sự kiện di sản văn 
hóa được tổ chức. Nó nằm 15 dặm về phía bắc của đỉnh Sultan Sea. Tăng trưởng dân số và số 
thất nghiệp đã dao động đáng kể trong nền kinh tế chủ yếu về nông nghiệp đang hình thành bởi 
một dân số nghỉ hưu  ngày càng chiếm nhiều ưu thế . 
 

Khí hậu: 
Vùng có khí hậu sa mạc nóng, với nhiệt độ cao trong suốt mùa hè, và những ngày ấm áp dễ chịu 
trong mùa đông. Lượng mưa thường nhiều hơn trong những tháng cuối mùa hè với gió mùa. 
Mùa đông rất dễ chịu và thu hút nhiều ngày nghỉ cho dân và cho những người có nhà nghỉ mát, 
hỗ trợ thành phần du lịch theo mùa đáng kể cho nền kinh tế, tụ tập giữa Palm Springs và Indian 
Wells, phía tây Indio, dọc theo dãy núi phía nam thung lũng Coachella. Thung lũng này mở 
rộng về phía đông nam vào Salton Sea, và một hồ nước lớn, nông với hàm lượng muối cao. 
 
Các tuyến đường cao tốc phục vụ khu vực bao gồm: 
Xa Lộ Liên Bang 10 (chạy giữa Los Angeles và Phoenix), State Routes 74, 86, và 111. Indio có 
tuyến đường sắt. Sân bay thương mại gần nhất phục vụ các chuyến bay nằm ở Sân Bay Quốc tế 
Palm Springs (PSP). 
 
Các chỉ số kinh tế xã hội (thu nhập, trị giá nhà cửa và Trình độ học vấn): 
Dân số khu vực có mức độ giàu có khiêm tốn so với dân số tiểu bang. Thu nhập trung bình của 
hộ gia đình tại Quận Riverside là 87,7 phần trăm so với trung bình của tiểu bang cho thấy mức 
sống khiêm tốn của người dân. Quận Riverside có  tỷ lệ tương đương các hộ gia đình thu nhập 
thấp (dưới 15.000 đô la), và tỷ lệ phần trăm hộ gia đình thu nhập cao (trên 100.000 USD). Tại 
Quận Riverside, giá trị nhà trung bình là $ 296.566, tương đối thấp so với tiểu bang. Dân số 
quận có trình độ học vấn thấp hơn dựa trên số sinh viên tốt nghiệp đại học tại tiểu bang. 
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Bảng R-3  Khu vực: Chỉ số Kinh Tế Xã Hội  
          Mỹ Quốc    

 
Bang 

California 
 

 
Quận 

Riverside 

Thu nhập trung bình hộ gia đình, 2016 $77.008 $90.812 $79.653 

Bình quân mỗi đầu người, 2016 
 

Số hộ gia đình, 2016 
     <$15.000 
       $15.000 -$24.999 
       $25.000 -$34.999 
       $35.000 -$49.999  
       $50.000 -$74.999 
       $75.000 -$99.999 
       $100.000-$149.999  
       $150.000-.$199.999  
       $200.000+ 

Phân phối thu nhập hộ gia đình, 2016 
     <$15.000 
       $15.000 -$24.999 
       $25.000 -$34.999 
       $35.000 -$49.999  
       $50.000 -$74.999 
       $75.000 -$99.999 
       $100.000-$149.999  
       $150.000-.$199.999  
       $200.000+ 
 

Giá trị nhà trung bình, 2016 
Có Bằng cử nhân hay cao hon (Ước tính 
năm 2016) 
 
Nguồn: ESRI. 2016 (Điều tra dân số 2010) 

$29.472 
 
 

15.220.071 
12.281.484 
12.252.908  
16.204.574 
21.532.144 
 14.954.754 
16.368.786  
6.443.836  
6.524.947 

 
12.5%  
10.1% 
10.1% 
13.3%  
17.7%  
12.3%  
13.4%  
5.3%  
5.4%  

 
$198.891 

 
18.8%  

$30.905 
 
 

1.419.731 
1.142.454 
 1.121.392 
 1.566.855 
2.135.888  
1.624.446 
2.011.084  

940.225  
1.066.967 

 
10.9%  
8.8% 
8.6% 

12.0% 
12.0% 
16.4% 
12.5% 
15.4% 
7.2% 

 
$448.980 

 
20.0% 

$25.027 
 
 

74.882 
69.081 
68.615 
96.364  

128.074 
 94.185 

109.901  
46..395  
37.009 

 
10.3%  
9.5% 
9.5% 

13,3% 
17.7% 
13.0% 
15.2% 
6.4% 
5.1% 

 
$296.566 

 
13.7% 

 

 
Việc làm: Trong Quận Hạt Riverside, các khu vực việc làm có tỷ lệ lao động vượt quá 125.0 phần 
trăm trung bình toàn quốc là: xây dựng; Và thương mại bán lẻ. Tập trung cao nhất là dịch vụ. 
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Bảng R-4  Khu vực: Việc làm theo ngành 
 
Lĩnh vực việc làm 

 
          Mỹ Quốc    

 
Bang 

California 

 
Quận 

Riverside 

Tổng số (Việc làm Dân sự. tuổi 16+) 162.998.347 17.113.423 696.951 

   Nông nghiệp / Khai thác mỏ 
   Xây dựng  
   Sản xuất      
   Vận tải 
   Truyền thông  
   Tiện ích 
   Thương mại Bán sĩ  
   Thương mại Bán lẻ  
   Tài chính/Bảo hiểm//Bất động sản 
   Dịch vụ  
  Chính phủ  
  Các cơ sở chưa được phân loại 

    
Nguồn: ESRI. 2016 (Điều tra dân số 2010) 

1.6%  
4.4%  
8.3% 
3.1%  
1.0% 
0.7% 
4.4% 

20.6%  
6.6% 

42.1%  
 6.7%  
0.3%  

 
 

1.5% 
4.3%  
8.1% 
 2.7% 
 1.0% 
0.6%  
4.9%  

21.2:% 
 6.9%   
41.8%  
6.7%  
0.3%  

 
 

1.8%  
6.2%  
6.4%  
2.0%  
0.8%  
0.6% 
4.6%   

25.9% 
 6.0% 

39.6% 
 6.0% 
 0.2% 

 
Các chủ nhân chính trong Quận Riverside: 

 Chủ Nhân Thành Phố Sản Phẩm/Dịch Vụ 

Boston Scientific Corp  
Corrections Dept.  
Desert Regional Med Center Inc.  
Eisenhower Medical Center  
Fantasy Springs Resort Casino  
Handsome Rewards 
Hemet Valley Medical Center 
Hotel at Fantasy Springs 
lnfusion Beach & Hotel 
Inland Valley Medical Center 

Temecula 
Norco 
Palm Springs 
Rancho Mirage 
Indio 
Perris 
Hemet 
Indio 
Palm Springs 
Wildomar 

Bác sĩ & Thiết bị phẫu thuật & Cung cấp  
Văn phòng Chính phủ  
Bệnh viện  
Bệnh viện  
Sòng bạc  
Internet & Mua sắm 
Bệnh viện  
Sòng bạc  
Khách sạn & Nhà nghỉ 
Bệnh viện 

http://www.labormarketinfo.edd.ca,gov/majorer/countymajorer.asp 
Dữ liệu Nhân khẩu học: Dân số trong Quận Riverside được dự báo tăng 1.22 phần trăm mỗi năm từ 
năm 2016 đến năm 2021 



Hãy tận hưởng Giấc Mơ Hoa Kỳ với Global Premier America 
Regional Center (GPARC) 

Bằng cách đầu tư 500.000 $ với Trung Tâm Khu Vực EB-5 đã được chính phủ công nhận của chúng tôi, giấc mơ đó có thể 
trở thành hiện thực. Cơ hội đầu tư của chúng tôi sẽ mang lại cho bạn sự an toàn với diện thường trú nhân Hoa Kỳ mà không 
cần xin đi xin lại giấy nhập cảnh (visa), cũng như sở hữu một cổ phần bất động sản tại Mỹ khiến bạn có thể lấy lại được 
vốn đầu tư ban đầu. Việc nhập quốc tịch Hoa Kỳ theo diện EB-5 có thể đạt được sau 5 năm. Bằng cách nộp với diện EB-5 
dưới dạng đầu tư nhập cư của chính phủ Hoa Kỳ và Trung tâm Khu vực GPA của chúng tôi, bạn có thể được cấp thẻ xanh 
trước khi quyết định qua Mỹ. Qua đó bạn có thể được hưởng tất cả các lợi ích như một công dân Hoa Kỳ, chẳng hạn như sự 
lựa chọn tốt hơn về giáo dục mà không phải tốn kém nhiều, một thị trường việc làm rộng hơn cho bạn và con cái của bạn, 
khả năng sở hữu kinh doanh của riêng bạn, và thậm chí khi nghỉ hưu nữa. Đây chỉ là một vài trong số nhiều lợi ích cho visa 
đầu tư EB-5. 

TỔNG QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẤP CHIẾU KHÁN NHẬP CƯ ĐẦU TƯ EB-5 

     * Chiếu khán Nhập cư Đầu tư EB-5 mang lại tư cách thường trú nhân vĩnh viễn cho người nước ngoài và gia đình của 
họ thông qua việc đầu tư vào các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ hay các cơ hội đầu tư bất động sản mà kết quả là tạo ra các việc 
làm mới. Được thành lập từ năm 1990 bởi cơ quan Dịch vụ Nhập cư và Quốc tịch Hoa Kỳ (ngày nay gọi là cơ quan Quốc 
tịch và Nhập cư Hoa Kỳ USCIS). Truy cập website. www.USCIS.gov for more information. 
 
    * Áp dụng cho người đầu tư ngoại quốc, người phối ngẫu và con cái dưới 21 tuổi  
 
   * Hạn chế trong số lượng 10.000 chiếu khán mỗi năm  
 
   * Đòi hỏi một khoản đầu tư 1 triệu USD và giảm còn 500.000 USD nếu đầu tư vào một khu vực tạo công ăn việc làm đã 
được qui định 

CÁC ƯU ĐIỂM CỦA CHIẾU KHÁN NHẬP CƯ ĐẦU TƯ EB-5 

   * Tư cách thưòng trú nhân vĩnh viễn cho cả gia đình bạn với một lần đầu tư duy nhất  
 
   * Người chồng, vợ và các con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi đều được cấp thẻ xanh  
 
   * Được quyền chọn lựa chỗ ở bất cứ nơi dâu trên nước Mỹ 
 
   * Tài khoản đầu tư có thể lấy từ các nguồn hợp pháp tại nước ngoài hay Hoa Kỳ; bao gồm các khoản tặng dữ, vay mượn, 
quỹ hưu trí SIPPS, quỹ tín thác hay các thỏa thuận ly dị. 

   *Có thể nhận bất cứ công việc gì, điều hành hay xây dựng bất cứ doanh nghiệp nào, hay thậm chí nghỉ hưu.  

   * Bất cứ quốc tịch nào cũng có thể nộp đơn 

   * Không cần phải thông thạo bất cứ ngôn ngữ nào 

   * Không cần phải có chuyên môn hay được huấn luyện trước 

   * Đầu đủ mọi quyền lợi như một công dân Hoa Kỳ 

   * Giáo dục công cộng miễn phí 

   * Học phí đại học tương tự như mọi công dân Hoa Kỳ khác 

   * Được hưởng quyền lợi y tế Medicare sau 5 năm 

   * Thị trường công việc rộng rãi hơn cho con cái trong tương lai 

   * Tiết kiệm thuế tài sản tại vài tiểu bang 

   * Có khả năng bảo lãnh người thân theo diện thẻ xanh 

   * Được nhập tịch sau 5 năm 
 

http://www.uscis.gov/
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