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Electronic Flyer Delivery begins January 9, 2017 

Franklin-McKinley School District is getting ready to launch a new electronic flyer communication 

tool called “Peachjar.” To view school-approved eflyers, simply click the Peachjar button on your 

school’s website homepage. This will appear in January when the communication tool goes live.  

 

 

This “green” initiative will save our schools tons of paper and reduce copy costs by thousands of 

dollars. On top of that, posting school flyers in this electronic backpack removes a significant 

administrative burden from teachers, office staff, and volunteers.   

No action is required on your part. You will receive a welcome email from our service provider 

(Peachjar) that includes a username and password. This is provided to give you the opportunity to 

manage your account and flyer delivery preferences. You do not need to login to receive or view 

school eflyers.  

To ensure smooth delivery of this communication, we suggest you add school@peachjar.com (or 

your district’s selected “from email address”) to your email contacts. When you receive your first 

eflyer, be sure to click “always display images.”  

This system is used exclusively for distribution of school-approved flyers. Your email address will 

not be shared or used for any other purpose. Thank you for supporting our efforts to ensure 

parents are well informed about school programs, activities, and events. 
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Entrega de Folletos electrónicos Empieza el 9 de enero de 2017 

Distrito Escolar Franklin-McKinley se está preparando para lanzar una nueva herramienta de 

comunicación folleto electrónico llamado "Peachjar." Para ver eflyers aprobadas por la escuela, 

simplemente haga clic en el botón Peachjar en la página principal de sitio web de su escuela. Esto 

aparecerá en enero, cuando la herramienta de comunicación va en directo.  

 

 

Esta iniciativa "verde" ahorrará a las escuelas toneladas de papel y reducirá los costos de copias 

por miles de dólares. Además de eso, la publicación de folletos escolares en esta mochila 

electrónica elimina una importante carga administrativa de los maestros, personal de oficina, y 

voluntarios.   

No se requiere ninguna acción de su parte. Usted recibirá un correo electrónico de bienvenida por 

parte de nuestro proveedor de servicios (Peachjar) que incluye un nombre de usuario y 

contraseña. Esto es proporcionado  para darle la oportunidad de manejar su cuenta y preferencias 

de entrega de folleto. Usted no necesita iniciar sesión para recibir o ver los folletos escolares. 

Para asegurar la entrega de esta comunicación sin problema, sugerimos que añade 

school@peachjar.com (o el de su distrito seleccionado "de la dirección de correo electrónico") a 

sus contactos de correo electrónico. Cuando reciba su primer eflyer, asegúrese de hacer clic 

"siempre mostrar imágenes." (disiplay images). 

Este sistema se utiliza exclusivamente para la distribución de folletos aprobados por la escuela. Su 

dirección de correo electrónico no será compartida ni utilizada para ningún otro propósito. 

Gracias por apoyar nuestros esfuerzos para asegurar que los padres están bien informados acerca 

de la escuela, programas, actividades y eventos. 
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Phân phát Tờ rơi Điện tử bắt đầu ngày 9 tháng 1, 2017  

Khu Học Chính Franklin-McKinley School District chuẩn bị cho ra mắt các tờ rơi điện tử được gọi 

là “Peachjar.” Để xem những tờ rơi điện tử đã được nhà trường phê duyệt, chỉ cần nhấn vào nút 

Peachjar trên trang nhà của trường học. Nút này sẽ xuất hiện vào tháng 1 khi công cụ giao tiếp đi 

vào hoạt động.   

 

Sáng kiến “xanh” này sẽ tiết kiệm hàng tấn giấy cho các trường học của chúng ta và giảm chi phí 

sao chép lên đến hàng nghìn Mỹ kim. Trên hết, việc đăng tờ rơi của nhà trường lên trang mạng sẽ 

loại bỏ những gánh nặng hành chính cho giáo viên, nhân viên văn phòng, và các thiện nguyện viên.  

Quý vị không cần phải làm gì. Quý vị sẽ nhận được thư điện tử chào mừng quý vị từ nhà cung cấp 

dịch vụ của chúng tôi (Peachjar) bao gồm tên truy cập và mật khẩu. Việc cung cấp này sẽ giúp quý 

vị quản lý trương mục của mình và lựa chọn các phân phát tờ rơi. Quý vị không cần đăng nhập để 

nhận hoặc xem tờ rơi điện tử của trường.  

Để đảm bảo việc chuyển tải thông tin được dễ dàng, chúng tôi đề nghị quý vị nên thêm địa chỉ 

school@peachjar.com (hoặc từ “địa chỉ thư điện tử” được chọn của Học Khu) vào danh bạ thư điện 

tử của quý vị. Khi quý vị nhận tờ rơi điện tử đầu tiên, đảm bảo rằng quý vị luôn nhấn vào “always 

display images”  

Hệ thống này được sử dụng dành riêng cho việc phân phát các tờ rơi được nhà trường phê duyệt. 

Địa chỉ thư điện tử của quý vị không được chia sẻ hoặc sử dụng với bất kỳ mục đích nào khác. Xin 

cám ơn vì đã hỗ trợ các nỗ lực của chúng tôi trong việc đảm bảo rằng phụ huynh được thông tin về 

các chương trình, hoạt động, và sự kiện của nhà trường.  
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