Spacer a‐thon na rzecz ofiar przestępstw Narodowego
tygodnia
Sobota, 13 kwietnia 2019 od 10: 00 ‐12 pm
Central Park‐centrum nowej Brytanii
Dołącz do nas na spacer z przewodnikiem własny 1,5 mil na
rzecz ofiar praw i usług w naszej społeczności.
Ta darmowa impreza jest otwarta dla publiczności.
Darmowe koszulki dla pierwszych 250 spacerowiczów i
innych elementów, które są również dostępne dla
uczestników zapasów ostatnio
Odwiedź stronę Witamy namiot się zarejestrować, aby
chodzić na imprezy dzień od godziny 9:30.

Walk‐a‐thon en apoyo de semana victimas nacionales
Sábado, 13 de abril de 2019 de 10:00 12:00
Parque Central – Centro de la ciudad de New Britain
Únase a nosotros para un paseo auto‐guiado de 1.5
millas en apoyo de las víctimas los derechos y servicios en
nuestra comunidad.
Este evento es abierto al público.
Camisas gratis para los primeros 250 registrados y otros
artículos también disponibles para los participantes
mientras duren. Visite la tienda bienvenida a registrarse
para caminar en el día del evento a partir de las 9:30.

Sponsorowane przez zasobów ludzkich agencji z Nowej
Brytanii, Inc. z pomocą naszych partnerów, urząd miasta z
New Britain burmistrza, New Britain Police Department,
robót publicznych Nowej Brytanii, osób pozostałych przy
życiu zabójstwa, Inc., Wspólnoty psychicznego zdrowia
oddziałów i wiele wolontariuszy.

Patrocinado por la Agencia para los recursos humanos de
New Britain, Inc. (HRA) con la ayuda de nuestros socios, la
alcaldía de la ciudad de New Britain, Departamento de
policía de New Britain, obras públicas de New Britain,
sobrevivientes del homicidio, Inc., comunidad de afiliados
de Salud Mental y muchos voluntarios.

Finansowane przez Urząd dla ofiar przestępstw, składnik
pakietu Office programy sprawiedliwości, Departament
Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Financiado por la oficina para víctimas del delito, un
componente de la oficina de programas judiciales,
Departamento de Justicia estadounidense.

Sponsored by Human Resources Agency of New Britain, Inc. with the help of our partners, the City of New Britain Mayor’s Office, New Britain
Police Department, New Britain Public Works, Survivors of Homicide, Inc., Community Mental Health Affiliates and many volunteers.
Funded by the Office for Victims of Crime, a component of the Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice.

