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Ngày nay thật quá khó 
cho người cao niên và 
các gia đình tìm được 
một mái ấm cho mình.

Không một ai đáng 
phải sống vô gia cư 
và hy vọng vào 
tương lai. 

Tất cả mọi người đều 
cần có cơ hội được 
sống trong một căn nhà 
an toàn, lành mạnh, có 
giá phải chăng. 
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Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 
hoặc bầu sớm bằng thư 
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