Các gia đình trong Học khu Manchester thân mến:
Học khu Manchester muốn có thông tin liên lạc hiệu quả giữa nhà trường và gia đình. Trong nỗ lực đó, chúng tôi sử
dụng một hệ thống thông báo tự động gọi là SchoolMessenger (Người đưa tin của trường). Hệ thống này giúp chúng
tôi gọi, nhắn tin và email cho hàng ngàn phụ huynh và giám hộ trong học khu một cách nhanh chóng trong trường
hợp khẩn cấp và khi trường học đóng cửa vì lý do thời tiết.
SchoolMessenger phụ thuộc vào sự chính xác của những thông tin để liên lạc mà quý vị cung cấp cho chúng tôi. Do
đó, quý vị cần giữ cho tất cả các số điện thoại và địa chỉ email của quý vị được cập nhật. Bất cứ lúc nào quý
vị cũng có thể điều chỉnh các thông tin để liên lạc của mình bằng cách tiếp xúc trực tiếp với (các) trường của (các)
cháu. SchoolMessenger luôn luôn đồng bộ với các thông tin để liên lạc mà chúng tôi có; tất cả số điện thoại và địa chỉ
email mới sẽ được sử dụng cho các thông báo sau khi điều chỉnh.
Khi quý vị nhấc điện thoại để trả lời SchoolMessenger, quý vị sẽ nghe một tin nhắn được thu sẵn.
 ID của người gọi sẽ là số điện thoại chính của Học khu Manchester: (603) 624-6300.
 Nếu quý vị không thể trả lời điện thoại, SchoolMessenger sẽ để lại một tin nhắn. Xin nghe toàn bộ tin nhắn.
 Đừng gọi cho trường học hoặc học khu. Nếu đó là thông báo khẩn cấp, tin nhắn sẽ có hướng dẫn để quý vị
biết phải làm gì.
 Nếu SchoolMessenger gặp một tín hiệu điện thoại đang bận, không trả lời hoặc cuộc gọi không thành công
(chẳng hạn khi gặp số không còn hiệu lực hoặc đường dây bị hỏng), hệ thống sẽ gọi lại số đó ba lần trong
khoảng thời gian cách nhau 15 phút.
Nếu quý vị dùng số điện thoại di động là một trong những số để trường liên lạc với quý vị, số điện thoại đó sẽ nhận
được tin nhắn bên cạnh cuộc gọi. SchoolMessenger là một dịch vụ mà chúng tôi cung cấp miễn phí, nhưng quý vị phải
chọn tham gia để nhận các thông báo bằng tin nhắn, bởi vì hãng điện thoại di động của quý vị có thể tính tiền nếu quý
vị nhận quá số tin nhắn hoặc dữ liệu tiêu chuẩn.
 Nếu số điện thoại di động của quý vị có trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi là số liên lạc khẩn cấp,
quý vị có thể yêu cầu SchoolMessenger thông báo bằng tin nhắn, bằng cách gửi YES cho số
67587.
 Nếu số điện thoại di động của quý vị có trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và quý vị chưa chọn
tham gia, SchoolMessenger sẽ gửi cho quý vị một tin nhắn vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 lúc 10
giờ sáng.
o Muốn tham gia (OPT-IN) xin quý vị trả lời tin nhắn của 67587 bằng Y hoặc YES.
o Không muốn tham gia (OPT-OUT) xin quý vị trả lời tin nhắn của 67587 bằng STOP hoặc
không trả lời gì cả.
Nếu quý vị từ chối nhận tin nhắn, SchoolMessenger chỉ gọi đến điện thoại di động của quý vị để nói các thông báo mà
thôi. Bất kỳ số điện thoại di động mới nào được thêm vào cơ sở dữ liệu liên lạc của SchoolMessenger sẽ tự động nhận
được tin nhắn, ngay cả sau ngày 1 tháng 12.
SchoolMessenger là một công cụ giao tiếp tốt hơn, nhưng nó không thay thế bất kỳ phương cách thông tin liên lạc
hiện tại của Học khu Manchester. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo các tin quan trọng - bao gồm tin đóng cửa trường
do thời tiết - trên đài phát thanh và đài truyền hình, trên trang web học khu MSD, các trang truyền thông xã hội của
chúng tôi, và thông qua Nixle.
Xin cảm ơn trước về sự tham gia của quý vị.
Trân trọng,
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