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Ang 7th and Brannan 
project ay magbibigay ng 
permanenteng pabahay na 
pansuporta para sa 120 
pamilya at indibidwal na 
nakaranas ng kawalan ng 
tirahan at 100 tirahan para 
sa mga pamilyang may 
mababang kita at isang 
management unit. 
Nakatakdang matapos ang 
konstruksyon sa tag-araw 
ng 2024. 

Tingnan ang kabilang panig 
para makita kung paano ka 
mananatiling updated sa 
mga aktibidad sa 
konstruksyon. 
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Manatiling May Alam 
Para makatanggap ng mga buwanang update 
sa progreso ng konstruksyon at abiso sa mga 
isinasarang kalsada at mga aktibidad sa 
konstruksyon sa oras na lampas na sa 
karaniwang oras ng pagtatrabaho, bisitahin 
ang 

7thandBrannan.org. Dito ay pwede mong i-
click ang contact link at magrequest na 
mapasama sa mailing list para sa proyekto. 

 
I-scan ang QR 
Code para sa 
mga pagsasalin 
ng abisong ito o 
para bisitahin 
ang website 
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