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TRIỂN LÃM NHÀ
 Ở VÀ GIA CƯ DC

 THƯỜNG NIÊN LẦN
 THỨ 11

Chủ Nhật, Ngày 15 tháng 6 năm 2019  
10 giờ sáng - 3 giờ chiều 

MỚI TRONG NĂM 2019

QUÀ TẶNG NỘI THẤT TRỊ GIÁ $5,000 

 Thăm Trung tâm Thiết kế Nhà ở

 Tìm hiểu về Công nghệ Nhà Thông minh 

 Dừng chân tại Chợ Tiểu thương 

 Tiếp cận Nguồn lực Nhà ở và Tìm việc làm

 Nhận Báo cáo và Tư vấn Tín dụng Miễn phí

 Tìm hiểu về Hỗ trợ Mua nhà

 Tìm hiểu các Công cụ dành cho Người thuê và Chủ nhà

 Học cách Giữ an toàn và Di động tại gia

 Giúp Trẻ em và Thanh thiếu niên Hiểu biết về Tài chính

 Giành Giải thưởng và Quà tặng

Ngoài ra, cũng tại Sự kiện MIỄN PHÍ này 

Mã sự kiện là 2019expo.

HIỆN ĐÃ MỞ

 ĐĂNG KÝ!

WHUR và Lillie’s Furniture Gallerie hợp 
tác để bốc thăm trúng* một bộ bàn ghế 
phòng khách (ghế sofa, ghế, hai bàn, 
thảm và hai gối).
* Đồ nội thất được trưng bày trên sân khấu chính. Vé bốc thăm có tại 
gian hàng của LFG; hoạt động bốc thăm sẽ diễn ra trên sân khấu chính 
vào khoảng 2:30 chiều. Người thắng giải không cần thiết phải có mặt. 
LFG sẽ làm việc với người thắng giải để thu xếp nhận đồ nội thất.

 Khám phá 125+ Nhà triển lãm và 20+ Hội thảo

Tải xuống Ứng dụng Sự kiện Triển lãm Chính thức.

Lưu ý: Để được thích nghi hợp lý hoặc để yêu cầu thông dịch, xin liên lạc theo số (202) 442-7251 
hoặc pamela.hillsman@dc.gov trước sự kiện 5 ngày. 

Washington Convention Center 
Hall D, 801 Mt. Vernon Place NW


