प्रिय म्यान्चेस्टर स्कूल डिस्ट्स्िक्ट पररवारहरू :
म्यान्चेस्टर स्कूल डिस्ट्स्िक्ट हाम्रा स्कूलहरू र पररवारहरूबीच िभावकारी सञ्चारका लागि ितिबद्ध छ। हाम्रा तयनै ियासहरूको एउटा भािको रूपमा हामीले

स्कूलमेसेन्जर भनीने स्वचाललि (अटोमेटेि) सच
ू ना िणाली ियोि िर्दै छौँ। यस िणालीले आकस्ट्स्मक पररस्ट्स्िति र मौसम सम्बस्ट्न्धि स्कूल बन्र्द भएका बेला
हामीलाई हजारौँ आमाबाबह
ु रू र अलभभावकहरूलाई तछटो फोन िनन, टे क्स्ट िनन र इमेल िने अवसर दर्दन्छ।
स्कूलमेसेन्जर िपाईँले िर्दान िरे को सम्पकन जानकारीको शुद्धिामा भर पछन ।

त्यसैले तपाईँका फोन नम्बरहरू र इमेल ठे गानाहरूलाई अद्यावधिक (अपटुडेट) राख्न

िेरै जरूरी हुन्छ। िपाईँको सम्पकन जानकारीमा कुनै पतन समायोजन कुनै पतन बेला िनन सककन्छ, सोझै िपाईँको बच्चा (हरू) को स्कूल (हरू) मा।
स्कूलमेसेन्जरले हाम्रो फाइलमा भएका सम्पकनहरूमा तनरन्िर रूपमा िालमेल िर्दनछ; सबै नयााँ फोन नम्बरहरू र इमेल ठे िानाहरू िप िरे पतछ िी सूचनाहरूमा
सामेल हुन्छन ्।

िपाईँले स्कूलमेसेन्जरबाट आएको फोनको जबाफ दर्दाँ र्दा, िपाईँले रे किन िररएको आवाज सन्
ु नह
ु ु नेछ।
●
●
●
●

सो फोनकिानको कलर नम्बर म्यान्चेस्टर स्कूल डिस्ट्स्िक्टको िमख
ु नम्बर हुनेछ : (६०३) ६२४-६३००
यदर्द िपाईँ फोनमा जबाफ दर्दनका लागि उपलब्ध हुनह
ु ु न्न भने, स्कूलमेसेन्जरले भोइसमेल छोड्नेछ। कृपया परू ै सन्र्दे श सन्
ु नह
ु ोस ्।

स्कूल वा स्कूल डिस्ट्स्िक्टको कायानलयमा फोन निनह
ुन ोस ्। यदर्द सो आकस्ट्स्मक स्ट्स्ितिको सच
ू ना हो भने, त्यसमा तनर्दे शनहरू सामेल हुनेछन ्।
यदर्द स्कूलमेसेन्जरले व्यस्ि लसग्नल भे्यो, जबाफ आएन वा कल असफल भयो भने (जस्िै कादटएको नम्बर वा खराब लाइनहरू), सो िणालीले १५
लमनेटको फरकमा िीन पल्ट कोलसस िनेछ।

यदर्द िपाईँले आफ्नो एउटा वा बढी सम्पकनका रूपमा सेल फोन नम्बर िर्दान िनभ
ुन एको छ भने, सो फोन नम्बर फोन कलर्दे खख बाहे क टे क्स्ट सन्र्दे श पाउन पतन
योग्य हुन्छ। स्कूलमेसेन्जर एउटा तनशुल्क सेवा हो, िर िपाईँले टे क्स्ट सन्र्दे शहरू पाउने प्रवकल्प रोज्नु पछन , ककनकक िपाईँको मोबाइल सेवा िर्दायकले िचललि
सन्र्दे श र िेटा र्दरहरू लािू िनन सक्छ।
●

यदि तपाईँको सेल फोन नम्बर हाम्रो डेटाबेसमा आकस्ममक सम्पकक नम्बरका रूपमा छ भने, तपाईँले ६७५८७ मा YES सन्िे श पठाएर
मकूलमेसेन्जरबाट टे क्समट सच
ू ना पाउन अनरु ोि गनक सक्सनह
ु ु न्छ।

●

यदि तपाईँको सेल फोन नम्बर हाम्रो डेटाबेसमा छ र तपाईँले आफ्नो उपकरणबाट सो ववकल्प रोज्नभ
ु एको छै न भने, मकूलमेसेन्जरले तपाईँलाई
शुक्रबार, डडसेम्बर १ का दिन बबहान १०:०० बजे टे क्समट सन्िे श पठाउनेछ।
○
○

ववकल्प रोज्नका लाधग, ६७५८७ बाट आएको सन्िे शलाई Y वा YES लेखी जबाफ पठाउनह
ु ोस ्।

यदि ववकल्प रोज्नह
ु ु न्न भने, ६७५८७ बाट आएको सन्िे शलाई STOP लेखी जबाफ पठाउनह
ु ोस ् वा सन्िे शको वामता नगनह
ुक ोस ्।

यदर्द िपाईँ टे क्स्ट सन्र्दे शहरू िाप्ि िननका लागि अस्वीकार िनह
ुन ु न्छ भने, स्कूलमेसेन्जरबाट आफ्नो सेल फोनमा फोन कलद्वारा मात्र सच
ू नाहरू िाप्ि िनह
ुन ु नेछ।
हाम्रो स्कूलमेसेन्जरमा िप्रपने कुनै पतन नयााँ सेल फोन नम्बरलाई स्कूलमेसेन्जर सम्पकन िेटाबेसले स्वि: टे क्स्ट सन्र्दे श िाप्ि िने प्रवकल्प रोजेको ठान्नेछ,
डिसेम्बर १ पतछ पतन।

स्कूलमेसेन्जर एउटा िप उपयोिी सञ्चार उपकरण हो र यसले म्यान्चेस्टर स्कूल डिस्ट्स्िक्टमा भैरहे का विनमान सञ्चार प्रवगधहरूलाई ितिस्िाप्रपि िनेछैन। हामी

महत्त्वपण
ू न जानकारी ररपोटन िनन जारी राख्नेछौँ – जसमा मौसमका कारण स्कूल बन्र्द हुने पतन सामेल छन ् – रे डियो र दटभी स्टे सनमा, हाम्रो एमएसडि वेबसाइटमा,
हाम्रो सामास्ट्जक सञ्चाल पष्ृ ठहरूमा र तनक्सल माफनि।
िपाईँको सहभागििाका लागि अगिम बधाई।
भवर्दीय,

बोल्िन भािानस, इडि. डि.

स्कूलहरूको सप
ु ररन्टे न्िेन्ट

