
COMMUNITY MEETINGS
THURSDAY, JULY 14TH  |  TUESDAY, AUGUST 16TH

6:30-8:00 P.M.    |   ZOOM EVENTS

ATTEND THE MEETING ONLINE:
SANRAFAELHOUSING.ORG



COMMUNITY MEETINGS  -  Thursday, July 14th  | Tuesday, August 16th
6:30 - 8:00 p.m. | ONLINE:  SANRAFAELHOUSING.ORG  
Let’s House San Rafael is a City led effort to engage with everyone interested in helping to guide 
San Rafael housing policies so that everyone who lives, works, or enjoys the City will be able to do so. 
Please join us at a community meeting to learn more about potential sites for new housing in San 
Rafael.  This is a chance to share your ideas about creating additional housing opportunities in the city.  
We hope you can join us and look forward to your input.

REUNIONES COMUNITARIAS – Jueves, 14 de Julio | Martes, 16 de Agosto 
6:30-8:00 p.m. | EN LÍNEA: SANRAFAELHOUSING.ORG
Let’s House San Rafael es un esfuerzo liderado por la ciudad para involucrar a todos los interesados 
en ayudar a guiar las políticas de vivienda de San Rafael para que todos los que viven, trabajan o 
disfrutan de la ciudad sigan pudiendo hacerlo. Por favor, únete a nosotros en una reunión comunitaria 
para saber más sobre los posibles sitios de nuevas viviendas en San Rafael. Esta es una oportunidad 
para compartir tus ideas sobre la construcción de nuevas viviendas en la ciudad. Esperamos que 
puedas unirte a nosotros y agradecemos tu opinión.

Các buổi họp cộng đồng: Thứ Năm 14 tháng 7 | Thứ Ba 16 tháng 8 
từ 6:30 tối đến 8:00 tối trên mạng vi tính tại SANRAFAELHOUSING.ORG
Let’s House San Rafael. Thành phố San Rafael là một thành phố nỗ lực nhằm thu hút mọi người quan 
tâm đến việc giúp hướng dẫn các chính sách về nhà ở của San Rafael để tất cả những người sống, làm 
việc hoặc yêu thích Thành phố đều có thể làm như vậy. Hãy tham gia với chúng tôi tại một cuộc họp 
cộng đồng để tìm hiểu thêm về các địa điểm tiềm năng cho nhà ở mới ở San Rafael. Đây là cơ hội để 
chia sẻ ý kiến của bạn về việc tạo thêm cơ hội nhà ở trong thành phố. Chúng tôi hy vọng bạn có thể 
tham gia với chúng tôi và mong đợi ý kiến đóng góp của bạn.


