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Tetangga Membantu Tetangga
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Dalam edisi ini
Rapat Umum - Rapat Virtual Malam Ini!
Presentasi dari Passyunk Avenue Revitalization Corporation
tentang usulan perbaikan pada air mancur Passyunk Ave
Update dari Mural Arts Philadelphia tentang mural baru untuk
daerah kita
Informasi pemungutan suara dan Tanya Jawab dengan Jen Devor
dari Better Civics
Rapat Zonasi - Rapat Virtual - Selasa, 13 Oktober
PSCA Tree Tender - Virtual Meeting - Rabu, 14 Oktober
Membersihkan Jalan / Sampah dan Daur Ulang Sumber Daya dan
Pembaruan
Selanjutnya PSCA Street Sweeping 10/16, 10/30
Passyunk Gardens / Percy Street Cleanup - Sabtu, 24 Oktober
Pemenang Step of the Month September
Daftar untuk Memilih / Mendaftar untuk Memberikan Suara melalui
Surat
Sensus 2020
Mendukung Tetangga dan Bisnis Selama Pandemi
Informasi Distrik Polisi ke-3 (Malam Nasional - Malam Ini!)
Taman Passyunk
Sekolah Passyunk
Kembali ke Sumber Daya Sekolah
Peluang Relawan
Make A Donasi

https://us2.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=4a5593d802
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bahasa Indonesia |中文| Español | Tiếng Việt
Apakah Anda tahu tetangga yang mungkin menghargai terjemahan kasar dalam
bahasa lain - email kami di contact@passyunk.org
Rapat Umum Virtual Oktober - 18:30 Malam Online!
Daftar di sini untuk tautan Zoom dan informasi:
www.passyunk.org/generalmeeting
Rapat Umum biasanya diadakan pada hari Selasa pertama setiap bulan di South
Philadelphia Older Adult Center. Namun, acara PSCA akan dilakukan secara virtual
hingga pemberitahuan lebih lanjut . Harap dicatat - pertemuan November kami akan
diadakan pada hari Rabu, 4 November, bukan waktu reguler kami.
Di agenda:
Presentasi dari Passyunk Avenue Revitalization Corporation tentang
usulan perbaikan pada air mancur Passyunk Ave
Update dari Mural Arts Philadelphia tentang mural baru untuk daerah kita
Informasi pemungutan suara dan Tanya Jawab dengan Jen Devor dari
Better Civics
Tidak bisa menghadiri rapat? Periksa situs web kami untuk presentasi video!
Risalah dari rapat umum kami yang lalu dan video yang tersedia di situs web kami
www.passyunk.org/about/general-meeting-minutes.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------Pertemuan Z Oktober - Selasa, 13 Oktober, 19:00.
Daftar Online di sini untuk tautan Zoom dan informasi:
www.passyunk.org/zoningmeeting
Pertemuan zonasi biasanya diadakan pada hari Selasa kedua setiap bulan di St.
Maron's Hall, 1013 Ellsworth Street. Rapat diadakan secara online sampai
pemberitahuan lebih lanjut.
Di agenda:
1163 Gerritt Street
Relokasi jalur lot untuk membuat satu (1) parsel dari dua (2) petak akta yang ada;
Untuk pembongkaran lengkap struktur yang ada di banyak dan pendirian bangunan
terpasang dengan atap dek belakang pada 3
1524 S. 10

th

rd

lantai dan atap dek akses.

Jalan

Aplikasi untuk restoran duduk atas 1

st

lantai bangunan dengan kegunaan lain yang
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telah disetujui.
Untuk update, penambahan dan masa lalu dan yang akan datang rincian kasus,
kunjungan www.passyunk.org/zoning atau halaman Passyunk Lapangan
Facebook .
Status Pembangunan Kembali Kompleks Kota: Terima kasih kepada semua
orang yang mengirimkan komentar tentang rencana yang diusulkan untuk area
sekitar 1100 Wharton Street . Komentar Anda telah diteruskan ke pengembang dan
seiring dengan proses ini, kami akan memposting informasi terbaru tentang langkah
selanjutnya untuk umpan balik komunitas lebih lanjut. Harap dicatat bahwa
berdasarkan komentar Anda sampai saat ini, pengembang baru-baru ini merevisi
proposal untuk menambah tanaman hijau / pepohonan dan untuk mengurangi
jumlah unit hunian dalam proyek tersebut. Detail tentang pembaruan ini adalah
bagian dari tautan di atas. Seperti biasa, Anda dapat mengirimkan komentar
kemark.squilla@phila.gov dan salin munisipalcomplex@passyunk.org . Kami akan
terus mengabari Anda saat kami mempelajari informasi tentang bagaimana
prosesnya akan berlanjut.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --Rapat Perencanaan Pelelangan Pohon PSCA
Rabu 14/10, 19:00
Mari bersiap-siap untuk penanaman pohon di
lingkungan sekitar tanggal 14 November. Pelajari cara
untuk terlibat, bantu menyusun strategi tentang
menanam lebih banyak pohon di lingkungan kita dan
meninjau semua cara yang dapat Anda lakukan untuk membantu mewujudkannya.
Daftar Zoom Meeting ini di sini .
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------Jalan Bersih
Pengumpulan sampah dan daur ulang kembali ke jadwal reguler, biasanya Rabu
atau Kamis dalam batas kami, periksa hari Anda di sini . ikuti Departemen Jalan
Philadelphia untuk pembaruan jadwal apa pun.
Kami mengingatkan tetangga bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk:
Lakukan langkah-langkah untuk mengurangi jumlah sampah yang Anda
hasilkan.
Lihat tips tentang cara melakukannya di sini.
Hormatilah ruang publik kami. Sampah rumah tangga tidak boleh ditinggalkan
di mana pun di luar tepi jalan Anda pada hari sampah Anda. Tempat sampah
https://us2.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=4a5593d802
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umum tidak boleh digunakan untuk sampah rumah tangga. Jika Anda
menghabiskan waktu di ruang publik atau taman dan berencana menghasilkan
banyak sampah, buatlah rencana untuk membawanya agar tidak membebani
sistem pengosongan kaleng umum.
Pastikan sampah Anda diikat dengan aman dan tertutup saat Anda
meletakkannya dan untuk menjaga tepi jalan Anda bersih dan disapu,
terutama setelah hari sampah. Beberapa menit merawat ini dapat membuat
perbedaan besar. Terima kasih telah membantu menjaga kebersihan
lingkungan kita!
Kru pembersihan ACAM terus melakukan pembersihan jalan. Kami telah diyakinkan
bahwa anggota kru diberikan perlengkapan pelindung dan sedang mempraktikkan
jarak sosial. Tolong bantu mereka melakukan pekerjaan mereka dengan memberi
mereka banyak ruang! Kami selalu menghargai kerja keras ACAM, terutama selama
th

ini. Awak menyapu semua nomor jalan-jalan dari 6
ke-13 (antara Washington dan
Tasker, tidak termasuk pasar Jalan 9 rendah) setiap hari Jumat lainnya. Bantu kami
melacak pekerjaan yang sedang dilakukan! Kirimkan foto blok Anda melalui email
yang diambil Jumat setelah jam 4 sore ke cleanstreets@passyunk.org dan bantu
kami memantau kondisi jalan pada hari-hari saat mereka harus disapu.
Membayar untuk pembersihan trotoar tambahan adalah pengeluaran tunggal
terbesar untuk PSCA, dan kami tidak dapat mewujudkannya tanpa dukungan
keuangan dari tetangga seperti Anda! Untuk memberikan kontribusi untuk
mendukung ini dan pekerjaan sipil lainnya, mohon pertimbangkan untuk
memberikan hadiah sekarang .
Tanggal Penyapuan Jalan Mendatang:
16
Oktober 30 Oktober
----------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------Passyunk Gardens / Percy Street Clean-Up Day
Sabtu 24/10 10-12
Passyunk Gardens telah bergulir bersama sebagian
besar donasi makanan tahun ini ke lemari es
komunitas South Philly. Saatnya membersihkan,
menanam bawang putih, dan memastikan taman
siap untuk tahun depan. Kami juga akan membersihkan Percy Street untuk bersiapsiap memasang mural baru di sana. Jika Anda ingin datang membantu.
Daftar di Formulir Google ini , atau cukup temui di taman pada Sabtu pagi. Harap
pastikan untuk memakai masker.
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Langkah Bulan Ini
Anda memilih dan menobatkan 1227 Federal sebagai
Langkah Bulan September kami dan terus penuh
warna! Foto ini bahkan lebih indah dari yang pertama
dikirimkan. Kerja bagus!
Untuk menominasikan rumah untuk Langkah Bulan
Oktober kami, kirim foto (dengan izin penduduk) ke
stepofthemonth@passyunk.org .
Mendaftar untuk Memberikan Suara / Memberikan Suara melalui Surat
Pemilihan Umum dilangsungkan pada 3 November 2020 . Untuk memberikan suara
dalam pemilihan ini di PA, Anda harus terdaftar paling lambat 19 Oktober 2020 .
Untuk memeriksa pendaftaran Anda, kunjungi:
https://www.votespa.com/Register-toVote/Pages/Check-Your-Voter-RegistrationStatus.aspx
Untuk mendaftar untuk memberi suara ke: https:
//www.pavoterservices.
pa.gov/Pages/VoterRegistrationApplication.aspx

Tahun ini Anda juga dapat memberikan suara melalui surat secara langsung. Jika
Anda meminta surat suara dan memilikinya di tangan, Anda dapat menyerahkannya
di salah satu lokasi satelit ini . Anda juga dapat, mendaftar (sebelum 19/10),
meminta surat suara (sebelum 27/10) dan menyerahkan surat suara (sebelum 11/3)
semuanya dalam satu perhentian di lokasi ini.
Philadelphia 3.0 memiliki ringkasan bagus dari semua yang perlu Anda ketahui. Dan
tidak boleh ada surat suara tanpa busana - amplop keamanan dalam diperlukan
tahun ini.
Harap dicatat, kami akan memindahkan rapat umum November kami ke Rabu
pertama setiap bulan tahun ini untuk mengakomodasi banyak tetangga yang akan
mengerjakan pemungutan suara. Jika Anda tertarik untuk membantu ini, silakan
periksa situs web Komisaris Kota untuk menjadi sukarelawan .

Sensus 2020 - Batas Waktu Diperpanjang menjadi 10/31!
Masih ada waktu untuk mengisi Sensus 2020 dan mendorong tetangga Anda
untuk melakukan hal yang sama!
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Sensus cepat dan mudah dilakukan, dapat dilakukan secara
online, dan membantu memastikan sumber daya
dikhususkan untuk lingkungan kita. Isi milik Anda di sini dan
sebarkan beritanya: https://my2020census.gov/
Informasi lebih lanjut tentang bagaimana Anda dapat
membantu upaya ini di Philadelphia tersedia melalui
kampanye Philly Counts kota .

Mendukung Tetangga dan Bisnis Lokal selama pandemi
Kami mendorong Anda untuk mendukung bisnis lokal kami, yang membutuhkan
bantuan Anda sekarang. East Passyunk Avenue dan 9th Street terbuka untuk
makan di luar ruangan dan tempat makan dalam ruangan terbatas. Toko dan
restoran buka dengan batasan dan kami mendorong Anda untuk menggurui mereka
sambil mempraktikkan pedoman keselamatan.
Jika Anda memiliki kapasitas, Anda juga dapat menjadi sukarelawan untuk
membantu tetangga melalui Mutual Aid Philly , SEAMAAC dan banyak organisasi
lainnya .
Ada banyak saran untuk cara membantu atau mendapatkan bantuan selama ini
yang tercantum di situs web kami , di halaman COVID-19 kota , dan halaman
COVID-19 Commonwealth..
Beberapa pengingat penting:
Ketik COVIDPHL ke 888-777 untuk menerima kabar terbaru dari kota, ikuti di
@PHLPublicHealth of phila.gov./COVID-19
Hubungi 311 untuk pertanyaan tentang bisnis penting dan sumber daya Kota
Hubungi (800) 722-7112 untuk berbicara dengan profesional perawatan
kesehatan di Saluran Bantuan Coronavirus Greater Philadelphia
Acara Distrik Polisi ke-3
Tetap terhubung dengan distrik ke - 3 melalui halaman web mereka.
PSA-3 telah mulai mengadakan pertemuan Zoom bulan lalu, periksa halaman web
mereka untuk informasi terbaru tentang bagaimana mereka akan menangani ini ke
depan.
Malam ini juga jauh secara sosial Malam Nasional - 4-7pm Courtyard Apartments
Senior Lot - 1021 S. 4th. Tolong pakai topeng!
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Taman Passyunk
Taman dan Rekreasi meminta Anda menjaga jarak
antara satu sama lain saat menggunakan taman
terbuka. Columbus Square dan Gold Star Park saat ini
ditutup untuk renovasi. Taman Bermain Capitolo
ditutup selain Taman Capitolo yang dapat diakses
untuk pemeliharaan taman penting.
Taman Bermain Capitolo : 900 Federal Street
Columbus Square : 1200 Wharton Street
Taman anjing dan taman bermain
sekarang dibuka! Renovasi untuk sisa
taman berlanjut, untuk detail tentang rencananya, kunjungi situs web
Columbus Square
Gold Star Park : 625 Wharton Street
Renovasi Gold Star sedang berlangsung! Periksa halaman Bintang
Emas untuk pembaruan!
Taman Paolone : Jalan 700 Sears

Passyunk Schools Program PHLConnectED
kota Philadelphia dapat membantu jika keluarga Anda membutuhkan akses internet
yang ditingkatkan atau akses ke ruang komunitas agar anak-anak Anda dapat
menghadiri kelas online dengan aman.
Jika Anda tidak memiliki akses internet di rumah dan membutuhkannya untuk siswa
K-12 Anda, hubungi hotline PHLConnectED dengan menekan 211 .
Untuk informasi lebih lanjut tentang semua program dukungan siswa, kunjungi
phila.gov/phlconnected
Hubungi grup Teman, Dewan Penasihat Sekolah, atau Asosiasi Rumah dan Sekolah
untuk mendukung sekolah-sekolah di lingkungan Passyunk:
Sekolah Dasar Andrew Jackson, 1213 S.
Halaman Facebook Sekolah dan Rumah Andrew Jackson 1213 S.Edth Street
Eliza B. Kirkbride Elementary School, 1501. S.
Halaman Facebook Friends of Kirkbride Elementary 7th Street Sekolah Dasar
Vare-Washington, 1198 S.
Halaman Facebook Friends of Vare-Washington 5th Street
------------------------ -----------------------------------------Kesempatan Relawan
https://us2.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=d23fd13cc12dd2c981bec3361&id=4a5593d802
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PSCA adalah organisasi yang semuanya relawan dan kami selalu dapat
menggunakan bantuan. Tertarik untuk terlibat?
F sakit formulir ini dan memberitahu kami minat Anda! Atau email kami di
contact@passyunk.org untuk informasi lebih lanjut tentang setiap peluang ini.
-------------------------------------------------- --------------Memberikan Donasi
Kami bergantung pada donasi dari tetangga untuk melanjutkan program
pembersihan jalan kami, untuk mendukung berbagai upaya administrasi (seperti
menjalankan rapat umum dan rapat zonasi) hingga menyediakan perlengkapan
untuk program berkebun dan penghijauan kami, dan untuk mendukung program lain
untuk lingkungan sekitar. Jika Anda tertarik untuk memberikan sumbangan untuk
mendukung pekerjaan ini, Anda dapat melakukannya melalui situs web kami di
www.passyunk.org

Hak Cipta © 2020 Passyunk Square Civic Association, Semua hak dilindungi.
Ingin mengubah cara Anda menerima email ini?
Anda dapat memperbarui preferensi Anda atau berhenti berlangganan dari daftar ini .
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