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Xem email này trong trình duyệt của bạn

Hàng xóm giúp đỡ hàng xóm

Bản tin tháng 10 năm 2020

Trong ấn bản này
Họp mặt chung - Cuộc họp ảo tối nay!

Bài thuyết trình từ Passyunk Avenue Revitalization Corporation về
những cải tiến được đề xuất đối với đài phun nước Passyunk Ave
Cập nhật từ Mural Arts Philadelphia về một bức tranh tường mới
cho khu vực của chúng tôi
Thông tin bỏ phiếu và Hỏi đáp với Jen Devor từ Better Civics

Cuộc họp phân vùng - Cuộc họp ảo - Thứ Ba, ngày 13 tháng 10
PSCA Tree Tender - Cuộc họp ảo - Thứ Tư, ngày 14 tháng 10
Làm sạch đường phố / Thùng rác và Tài nguyên tái chế và Cập
nhật

Tiếp theo PSCA Street Sweeping 10/16, 10/30
Vườn Passyunk / Dọn dẹp đường phố Percy - Thứ Bảy, ngày 24
tháng 10
 
Bước của tháng Người chiến thắng Tháng 9
 
Đăng ký Bỏ phiếu / Đăng ký Bỏ phiếu qua Thư
Điều tra dân số 2020
 
Hỗ trợ hàng xóm và doanh nghiệp trong thời gian xảy ra đại dịch
 
Thông tin Quận 3 của Cảnh sát (National Night Out - Tonight!)
Công viên Passyunk
Trường học Passyunk

Tài nguyên về Trường học
Cơ hội tình nguyện
Make A Đóng góp

bahasa Indonesia |中文| Español | Tiếng việt

https://us2.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=4a5593d802
http://www.passyunksquare.org/wp-content/uploads/PSCA-October-2020-Newsletter-Indonesian.pdf
http://www.passyunksquare.org/wp-content/uploads/PSCA-October-2020-Newsletter-Chinese.pdf
http://www.passyunksquare.org/wp-content/uploads/PSCA-October-2020-Newsletter-Spanish.pdf
http://www.passyunksquare.org/wp-content/uploads/PSCA-October-2020-Newsletter-Vietnamese.pdf
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Bạn có biết những người hàng xóm có thể đánh giá cao bản dịch thô sang ngôn ngữ
khác không - hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@passyunk.org

Đại hội đồng ảo tháng 10 - 6:30 chiều trực tuyến tối nay! 
Đăng ký tại đây để có liên kết Zoom và thông tin:
www.passyunk.org/generalmeeting

Các cuộc họp Chung thường được tổ chức vào Thứ Ba đầu tiên của tháng tại Trung
tâm Người lớn tuổi Nam Philadelphia. Tuy nhiên, các sự kiện PSCA sẽ được tiến
hành hầu như cho đến khi có thông báo mới . Xin lưu ý - cuộc họp tháng 11 của
chúng tôi sẽ được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 4 tháng 11 thay vì thời gian thông
thường của chúng tôi. 

Chương trình nghị sự:

Bài thuyết trình từ Passyunk Avenue Revitalization Corporation về
những cải tiến được đề xuất đối với đài phun nước Passyunk Ave
Cập nhật từ Mural Arts Philadelphia về một bức tranh tường mới cho
khu vực của chúng tôi
Thông tin bỏ phiếu và Hỏi đáp với Jen Devor từ Better Civics

Không thể tham dự cuộc họp? Kiểm tra trang web của chúng tôi để trình bày video! 

Các biên bản từ các cuộc họp chung trước đây của chúng tôi và các video có sẵn
trên trang web của chúng tôi www.passyunk.org/about/general-meeting-minutes. 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------- 
Cuộc họp Z oning tháng 10  - Thứ Ba, ngày 13 tháng 10, 7:00 PM Trực tuyến 
Đăng ký tại đây để nhận thông tin và liên kết Zoom:
www.passyunk.org/zoningmeeting

Các cuộc họp phân vùng thường được tổ chức vào thứ Ba thứ hai hàng tháng tại St.
Maron's Hall, 1013 Ellsworth Street. Các cuộc họp đang được tổ chức trực tuyến cho
đến khi có thông báo mới. 

Chương trình nghị sự:

1163 Gerritt Street
Di dời các dòng lô để tạo ra một (1) thửa từ hai (2) lô chứng thư hiện có; Đối với phá
hủy hoàn toàn của cấu trúc hiện có trên lô và cương cứng của một tòa nhà gắn liền

với một tầng mái phía sau lúc 3 
thứ

  sàn và mái truy cập boong.

1524 S. 10 
ngày

  đường

Đơn xin nhà hàng ngồi xuống trên 1 
st

  sàn xây dựng với mục đích sử dụng khác đã
được phê duyệt.

http://www.passyunk.org/generalmeeting
http://www.passyunksquare.org/about/general-meeting-minutes/
http://www.passyunk.org/zoningmeeting
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Để biết các bản cập nhật, bổ sung và chi tiết trường hợp trước đây và sắp tới, hãy
truy cập  www.passyunk.org/zoning  hoặc trang Facebook của  Passyunk Square . 

Tình trạng Tái phát triển Khu phức hợp Thành phố:   Cảm ơn tất cả những
người đã gửi ý kiến   về các  kế hoạch đề xuất cho khu vực xung quanh 1100 Phố
Wharton . Nhận xét của bạn đã được chuyển tiếp đến nhà phát triển và khi quá trình
này tiến lên, chúng tôi sẽ đăng thông tin cập nhật về các bước tiếp theo để có thêm
phản hồi từ cộng đồng. Xin lưu ý rằng dựa trên ý kiến   của bạn cho đến nay, chủ đầu
tư gần đây đã sửa đổi đề xuất bổ sung cây xanh / cây xanh tăng cường và giảm số
lượng đơn vị ở trong dự án. Thông tin chi tiết về các bản cập nhật này là một phần
của liên kết ở trên. Như mọi khi, bạn có thể gửi bình luận chomark.squilla@phila.gov
và sao chép municipalcomplex@passyunk.org . Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi
chúng tôi tìm hiểu thông tin về quá trình sẽ tiếp tục như thế nào. 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- 
Cuộc họp Lập kế hoạch Đấu thầu Cây của PSCA, 
Thứ Tư, 14/10, 7 giờ tối 

Hãy sẵn sàng cho việc trồng cây trong khu phố sắp tới
vào ngày 14 tháng 11. Tìm hiểu cách tham gia, giúp
lập chiến lược về việc trồng nhiều cây hơn trong khu
phố của chúng tôi và xem xét tất cả các cách bạn có
thể giúp thực hiện điều này. 

Đăng ký Cuộc họp Thu phóng này tại đây . 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------- 
Đường phố sạch sẽ

Các hoạt động thu gom rác và tái chế trở lại theo lịch trình bình thường, thường là
Thứ Tư hoặc Thứ Năm trong ranh giới của chúng tôi, hãy kiểm tra ngày của bạn tại
đây . theo dõi  Sở Đường phố Philadelphia để biết bất kỳ thông tin cập nhật nào về
lịch trình. 

Chúng tôi nhắc nhở những người hàng xóm rằng luôn là thời điểm thích hợp để:

Thực hiện các bước để giảm lượng rác bạn tạo ra. 
Kiểm tra các mẹo về cách thực hiện việc này tại đây.
Hãy tôn trọng không gian công cộng của chúng tôi. Thùng rác gia đình không
bao giờ được để bất cứ nơi nào ngoài lề đường của bạn vào ngày thùng rác
của bạn. Thùng rác công cộng tuyệt đối không được dùng làm thùng rác gia
đình. Nếu bạn đang dành thời gian ở không gian công cộng hoặc công viên và
có kế hoạch tạo ra một lượng rác đáng kể, vui lòng lập kế hoạch mang theo
nó để không lấn át hệ thống đổ thùng công cộng.

https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=ca713b9390&e=10b715b1b7
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=9b48843a94&e=10b715b1b7
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=9b48843a94&e=10b715b1b7
http://www.passyunk.org/municipalcomplex
mailto:mark.squilla@phila.gov?subject=Municipal%20Complex
mailto:municipalcomplex@passyunk.org?subject=Municipal%20Complex
http://%20%20https//us02web.zoom.us/meeting/register/tZEufuqvqTkiGdxGvR6A-gX3pdFwFHQ6YwN2
https://cleanphl.org/
https://www.philadelphiastreets.com/newsroom/news-item-detail/philadelphia-department-of-streets-service-updates
https://www.phila.gov/2020-08-04-a-philadelphia-residents-guide-to-reducing-waste-at-home/
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Đảm bảo rằng thùng rác của bạn được buộc chặt và đậy kín khi bạn dọn ra
ngoài và giữ cho lề đường của bạn sạch sẽ và quét dọn, đặc biệt là sau ngày
đổ rác. Một vài phút chăm sóc điều này có thể tạo ra tất cả sự khác biệt. Cảm
ơn bạn đã giúp giữ cho khu phố của chúng tôi sạch sẽ!

Đội dọn dẹp ACAM đang tiếp tục dọn dẹp đường phố. Chúng tôi đã được đảm bảo
rằng các thành viên phi hành đoàn được cung cấp đồ bảo hộ và đang thực hành
cách xa xã hội. Hãy giúp họ làm công việc của họ bằng cách cho họ nhiều không
gian! Chúng tôi đánh giá cao sự chăm chỉ của ACAM, nhưng đặc biệt là trong thời

gian này. Các phi hành đoàn quét tất cả số đường phố từ 6 
tháng

  đến 13 (giữa
Washington và Tasker, trừ thị trường đường 9 thấp hơn) mỗi thứ sáu khác. Giúp
chúng tôi theo dõi công việc đang thực hiện! Gửi qua email một bức ảnh khu nhà
của bạn được chụp sau 4 giờ chiều vào Thứ Sáu tới  cleantreets@passyunk.org  và
giúp chúng tôi theo dõi tình trạng đường phố vào những ngày chúng sẽ bị quét.

Trả tiền cho việc dọn dẹp vỉa hè bổ sung là khoản chi lớn nhất đối với PSCA,
và chúng tôi không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ
những người hàng xóm như bạn! Để đóng góp vào việc hỗ trợ công việc này
và các công việc khác của công dân, vui lòng cân nhắc làm một món quà ngay
bây giờ . 

Ngày quét đường sắp tới:
16
tháng 10 30 tháng 10

----------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------
Passyunk Gardens / Percy Street Clean-Clean Day 
Thứ Bảy, 24/10 10-12

Passyunk Gardens đã được triển khai cùng với hầu
hết thực phẩm quyên góp trong năm nay sẽ được
chuyển đến tủ lạnh của cộng đồng Nam Philly. Đã
đến lúc dọn dẹp, trồng một ít tỏi và đảm bảo khu
vườn đã sẵn sàng cho năm sau. Chúng tôi cũng sẽ
dọn dẹp Phố Percy để sớm sẵn sàng cho việc lắp đặt một bức tranh tường mới ở
đó. Nếu bạn muốn giúp đỡ. 

Đăng ký trên Google Biểu mẫu này hoặc chỉ cần gặp nhau tại vườn vào sáng thứ
Bảy. Hãy chắc chắn đeo khẩu trang.
 

Bước trong tháng

mailto:cleanstreets@passyunk.org
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ECVRFTYSQ33YS&source=url
https://forms.gle/PFThMrKM5tvPC9yz8
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Bạn đã bình chọn và đặt tên là 1227 Federal là Bước
đi trong tháng của chúng tôi và nó tiếp tục bùng nổ với
màu sắc! Bức ảnh này thậm chí còn đẹp hơn bức ảnh
đầu tiên được gửi. Công việc tuyệt vời! 

Để đề cử một ngôi nhà cho Bước vào tháng 10 của
chúng tôi, hãy gửi ảnh (với sự cho phép của cư dân)
đến  stepofthemonth@passyunk.org .

Đăng ký Bỏ phiếu / Bỏ phiếu qua Thư

Tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11 năm 2020 . Để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này ở
PA, bạn cần phải đăng ký trước ngày 19 tháng 10 năm 2020 . 

Để kiểm tra đăng ký của bạn, hãy truy cập: 
https://www.votespa.com/Register-to-
Vote/Pages/Check-Your-Voter-Registration-
Status.aspx
Để đăng ký bình chọn:  https://www.pavoterservices.
pa.gov/Pages/VoterRegistrationApplication.aspx

Năm nay bạn cũng có thể trực tiếp bỏ phiếu bằng thư.
Nếu bạn đã yêu cầu một lá phiếu và có nó trong tay, bạn có thể gửi nó tại một trong
những địa điểm vệ tinh này . Bạn cũng có thể đăng ký (trước ngày 19/10), yêu cầu
bỏ phiếu (trước ngày 27/10) và gửi phiếu bầu của bạn (trước ngày 11/3) tất cả tại
một điểm dừng tại các địa điểm này. 

Philadelphia 3.0 có một bảng tổng hợp tuyệt vời về tất cả những gì bạn cần biết. Và
xin vui lòng không có lá phiếu gửi bằng thư trần - phong bì bảo mật bên trong là bắt
buộc trong năm nay. 

Xin lưu ý, chúng tôi sẽ dời cuộc họp đại hội đồng tháng 11 sang ngày thứ Tư đầu
tiên của tháng trong năm nay để phù hợp với nhiều người hàng xóm sẽ làm việc
trong các cuộc thăm dò. Nếu bạn muốn trợ giúp việc này, vui lòng kiểm tra trang web
của Ủy viên Thành phố để làm tình nguyện viên .
 

Điều tra dân số 2020 - Thời hạn kéo dài đến 31/10!

Vẫn còn thời gian để  điền vào Điều tra dân số năm 2020  và khuyến khích hàng
xóm của bạn làm điều tương tự!

Điều tra dân số diễn ra nhanh chóng và dễ dàng, có thể được thực hiện trực tuyến
và giúp đảm bảo các nguồn lực được dành cho vùng lân cận của chúng ta. Hãy điền
thông tin của bạn vào đây và phổ biến:  https://my2020census.gov/

mailto:stepofthemonth@passyunk.org
https://www.votespa.com/Register-to-Vote/Pages/Check-Your-Voter-Registration-Status.aspx
https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/VoterRegistrationApplication.aspx
https://www.philadelphiavotes.com/en/home/item/1845-open_satellite_election_offices_on_a_rolling_basis
https://www.philadelphiavotes.com/en/home/item/1845-open_satellite_election_offices_on_a_rolling_basis
http://www.phila3-0.org/vote_in_person_on_tuesday
https://billypenn.com/2020/10/04/pennsylvania-naked-ballot-mail-voting-guide-secrecy-envelope-deadline-signature-philadelphia/
https://www.philadelphiavotes.com/en/election-board-officials/pollworker
https://my2020census.gov/
https://my2020census.gov/
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Thông tin thêm về cách bạn có thể giúp với nỗ lực này ở
Philadelphia có sẵn thông qua chiến dịch Philly Counts của
thành phố .
 

Hỗ trợ Hàng xóm và Doanh nghiệp Địa phương trong
thời kỳ đại dịch

Chúng tôi khuyến khích bạn hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương của chúng tôi,
những người cần sự giúp đỡ của bạn ngay bây giờ. Cả Đại lộ East Passyunk và
Đường số 9 đều mở cửa phục vụ ăn uống ngoài trời và ăn uống trong nhà hạn chế.
Các cửa hàng và nhà hàng mở cửa với những hạn chế và chúng tôi khuyến khích
bạn bảo trợ chúng trong khi thực hành các nguyên tắc an toàn. 

Nếu có năng lực, bạn cũng có thể tình nguyện giúp đỡ hàng xóm thông qua Mutual
Aid Philly , SEAMAAC và nhiều tổ chức khác . 

Có nhiều gợi ý về các cách giúp đỡ hoặc nhận trợ giúp trong thời gian này được liệt
kê trên trang web của chúng tôi , trên trang COVID-19 của thành phố và trang
COVID-19 của Khối thịnh vượng chung. 

Một vài lời nhắc chính:

Soạn tin COVIDPHL gửi  888-777  để nhận thông tin cập nhật từ thành phố,
theo dõi tại @PHLPublicHealth của phila.gov./COVID-19
Gọi  311  nếu có câu hỏi về các doanh nghiệp thiết yếu và các nguồn lực của
Thành phố
Gọi  (800) 722-7112   để nói chuyện với một chuyên gia chăm sóc sức khỏe
trên Đường dây trợ giúp về Coronavirus Greater Philadelphia  

Sự kiện của cảnh sát quận 3

Giữ kết nối với  quận 3 thông qua trang web của họ

PSA-3 đã bắt đầu tổ chức các cuộc họp Zoom vào
tháng trước, hãy kiểm tra trang web của họ để biết
thông tin cập nhật về cách họ sẽ xử lý các cuộc họp
này trong tương lai. 

Đêm nay cũng là buổi lễ National Night Out xa xã hội -
4-7 giờ chiều Courtyard Apartments Senior Lot - 1021
S. 4th. Hãy đeo mặt nạ! 
 

Công viên Passyunk

https://www.phila.gov/programs/philly-counts-2020/
https://mutualaidphilly.com/en/
https://seamaac.org/get-involved/volunteer/
https://serve.volunteermatch.org/
http://www.passyunksquare.org/2020/03/26/covid-19-resources
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Coronavirus.aspx
tel:+888-777
https://twitter.com/PHLPublicHealth
http://phila.gov/COVID-19
tel:311
tel:8007227112
https://www.phillypolice.com/districts/3rd/index.html
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Công viên và Giải trí yêu cầu bạn duy trì khoảng cách giữa những người khác khi sử
dụng các công viên mở. Quảng trường Columbus và Công viên Sao Vàng hiện đang
đóng cửa để cải tạo. Capitolo Playground đóng cửa ngoài Capitolo Garden vẫn có
thể vào được để bảo dưỡng khu vườn cần thiết.

Capitolo Playground :  900 Federal Street
Quảng trường Columbus : 1200 Phố Wharton

Công viên và sân chơi dành cho chó hiện đã mở cửa! Việc cải tạo phần
còn lại của công viên vẫn tiếp tục, để biết chi tiết về kế hoạch, hãy truy
cập trang web của Quảng trường Columbus 

Công viên Sao Vàng :  625 Phố Wharton
Gold Star đang được cải tạo! Kiểm tra trang Sao vàng để cập nhật!

Công viên Paolone : 700 Sears Street

 

Trường Passyunk

Vì chương trình PHLConnectED của thành phố Philadelphia có thể trợ giúp nếu gia
đình bạn cần truy cập internet nâng cao hoặc tiếp cận không gian cộng đồng để con
bạn tham gia các lớp học trực tuyến một cách an toàn. 

Nếu bạn không có kết nối Internet ở nhà và cần nó cho học sinh K-12 của bạn, hãy
gọi đường dây nóng PHLConnectED bằng cách bấm số  211 .

Để biết thêm thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ sinh viên, hãy truy cập 
phila.gov/phlconnected

Hãy liên hệ với nhóm Bạn bè, Hội đồng Cố vấn Trường học hoặc Hiệp hội Gia đình
và Trường học để hỗ trợ các trường trong khu vực lân cận Passyunk: 

Trường Tiểu học Andrew Jackson, 1213 S.
Trang chủ và Trường học Andrew Jackson, Đường 12 , Trường Tiểu học  
Eliza B. Kirkbride,  1501. S.
Trang Facebook của Trường Tiểu học  7th Street Friends of Kirkbride Trường tiểu
học 
Vare-Washington,  1198 S.
Trang Facebook 5th Street Friends of Vare-Washington 

------------------------ ------------------------------------------ 

Cơ hội tình nguyện

PSCA là một tổ chức toàn tình nguyện và chúng tôi luôn có thể sử dụng sự trợ giúp.
Bạn muốn tham gia? 

Hãy điền vào biểu mẫu này  và cho chúng tôi biết bạn quan tâm đến điều gì! Hoặc

https://www.phila.gov/departments/philadelphia-parks-recreation/
https://www.facebook.com/capitoloplayground/
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=87da79fa6f&e=10b715b1b7
https://mycolumbussquare.org/renovation/
https://www.facebook.com/pg/goldstarpark/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/PaolonePark/
https://www.phila.gov/phlconnected
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=27ad43dfd3&e=10b715b1b7
https://www.facebook.com/AndrewJacksonHomeAndSchool/
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=27ad43dfd3&e=10b715b1b7
https://www.facebook.com/events/1655473217853930/?event_time_id=1655473251187260
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=d50f229b6f&e=10b715b1b7
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=44e571713e&e=10b715b1b7
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=d50f229b6f&e=10b715b1b7
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=44e571713e&e=10b715b1b7
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=6e051c4ece&e=10b715b1b7
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=da8020b71b&e=10b715b1b7
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=6e051c4ece&e=10b715b1b7
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=da8020b71b&e=10b715b1b7
http://www.passyunksquare.org/volunteer/
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/track/click?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=32e5406b7e&e=10b715b1b7
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gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ  contact@passyunk.org để biết thêm thông tin
về bất kỳ cơ hội nào trong số này.
 
-------------------------------------------------- --------------- 
Đóng góp

Chúng tôi phụ thuộc vào sự đóng góp từ những người hàng xóm để tiếp tục chương
trình làm sạch đường phố của chúng tôi, để hỗ trợ các nỗ lực hành chính khác nhau
(như điều hành các cuộc họp chung và các cuộc họp phân vùng) để cung cấp các
chương trình làm vườn và phủ xanh của chúng tôi, và để hỗ trợ các chương trình
khác cho khu vực lân cận. Nếu bạn quan tâm đến việc đóng góp để hỗ trợ công việc
này, bạn có thể làm như vậy qua trang web của chúng tôi tại www.passyunk.org

Bản quyền © 2020 Passyunk Square Civic Association, Mọi quyền được bảo lưu. 

Bạn muốn thay đổi cách bạn nhận những email này? 
Bạn có thể cập nhật tùy chọn của mình hoặc hủy đăng ký khỏi danh sách này . 

mailto:contact@passyunk.org
http://www.passyunk.org/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://plus.google.com.com/
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/profile?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=7d853bb1fd&e=[UNIQID]
https://passyunksquare.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=7d853bb1fd&e=[UNIQID]&c=4a5593d802
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=d23fd13cc12dd2c981bec3361&afl=1

