
7TH  VÀ BRANNAN
Nhà ở vừa túi tiền mới dành cho các gia đình và người có thu nhập thấp

Mercy Housing đang đề xuất phát triển các căn hộ vừa túi tiền, chất lượng cao dành 
cho các gia đình có thu nhập thấp và các gia đình và cá nhân trước đây đã trải qua 
cảnh vô gia cư. Khu này, nằm tại góc đường 7th và Brannan Street, sẽ phục vụ các hộ 
gia đình đủ điều kiện và gồm có các tiện nghi như không gian chung trong nhà và ngoài 
trời, dịch vụ quản lý nhà với nhân viên trực 24 giờ, chương trình Dịch Vụ Dành Cho Cư 
Dân để hỗ trợ người trưởng thành, các gia đình, và trẻ em, và các không gian thương 
mại phục vụ cộng đồng. 

CAM KẾT ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG 
Mercy Housing cam kết kết hợp cộng đồng địa phương vào quy trình phát triển thông 
qua các cách khác nhau, bao gồm ý kiến của hàng xóm, hiệp hội trong khu phố, và nhà 
lãnh đạo địa phương, cũng như các hình thức liên lạc bằng văn bản và điện tử. Tuân 
thủ Các Biện Pháp Giãn Cách Xã Hội liên quan đến COVID-19, Mercy Housing không 
có kế hoạch tổ chức các cuộc họp hay các hoạt động tiếp xúc trực tiếp. Cơ hội đóng 
góp ý kiến của cộng đồng sẽ được cung cấp thông qua các phương thức điện tử chẳng 
hạn như email và thông qua trang web 7th and Brannan tại: 7thandBrannan.org

GIAO LỘ ĐƯỜNG 
7TH STREET VÀ 
BRANNAN STREET 
SAN FRANCISCO, 
CA 94103 
 
LOẠI NHÀ  
Nhà Ở Gia Đình và Nhà Ở 
Hỗ Trợ
 
LIÊN HỆ 
William Ho
Quản Lý Dự Án
415.355.7134
WHo@mercyhousing.org
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Mercy Housing California là chủ sở hữu có kinh nghiệm nhất 
của tiểu bang có nhà ở với nhiều dịch vụ dành cho các gia đình 
có thu nhập thấp.
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GIỚI THIỆU VỀ MERCY HOUSING
Mercy Housing California (MHC) là một tổ chức phát 
triển nhà ở phi lợi nhuận, hoạt động tại California, với sứ 
mệnh tạo ra và củng cố các cộng đồng lành mạnh. Mercy 
Housing đã xây dựng và bảo tồn nhà ở vừa túi tiền cho 
người dân California trong hơn 30 năm. Hiện nay MHC sở 
hữu và quản lý 141 cộng đồng với trên 9.500 căn nhà trên 
toàn tiểu bang dành cho hơn 19.400 người. 

Mercy Housing Management Group (MHMG) sẽ là đại 
diện quản lý nhà và cam kết cung cấp dịch vụ quản lý nhà 
có chất lượng, củng cố triết lý là tất cả cư dân xứng đáng 
được tôn trọng, tôn trọng nhân phẩm, và xứng đáng có 
một nơi để gọi là nhà. MHC và MHMG là các bên liên kết 
của Mercy Housing, Inc., một tổ chức phát triển, quản lý 
nhà ở, và dịch vụ cư dân phi lợi nhuận, được thành lập 
bởi 6 giáo đoàn của Women Religious bao gồm Daughters 
of Charity, the Sisters of Mercy, và the Sisters of St. 
Joseph of Orange. 

MHC đã nhiều tổ chức công cộng và tư nhân khác 
nhau, bao gồm National Association of Home Builders, 
Affordable Housing Finance, và American Institute of 
Architects, công nhận về thiết kế xuất sắc, dịch vụ quản lý 
chất lượng, và mô hình cung ứng dịch vụ. 

với các văn phòng khu vực tại Los Angeles, 
Sacramento, và San Francisco
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