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Dự án 7th and Brannan 

sẽ cung cấp nhà ở hỗ 

trợ lâu dài cho 120 gia 

đình và cá nhân vô gia 

cư, cũng như cho 100 

căn nhà cho các gia 

đình có thu nhập thấp 

và một công trình quản 

lý. Công tác xây dựng 

dự kiến sẽ hoàn tất vào 

mùa hè năm 2024. 

Xem mặt kia để biết 

cách cập nhật thông tin 

về các hoạt động thi 

công. 
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Cập nhật thông tin 
Để nhận tin tức cập nhật hằng tháng về 

tiến độ xây dựng và thông báo về việc 

cấm đường cũng như các hoạt động xây 

dựng diễn ra ngoài giờ làm việc bình 

thường, vui lòng truy cập 

7thandbrannan.org. Có thể nhấp vào 

đường liên kết liên hệ ở đây để yêu cầu 

tham gia danh sách nhận tin của dự án 

 
Quét mã QR để 

xem bản dịch 

của thông báo 

này hoặc truy 

cập trang web 
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