Hỏi & Đáp về Peachjar
Tôi có cần đăng nhập để xem tờ rơi kỹ thuật số không?
Không, tờ rơi kỹ thuật số sẽ được giao thẳng đến email của quý vị. Nếu muốn xem thêm thông tin
trên tờ rơi kỹ thuật số trong hộp thư, quý vị chỉ cần bấm vào tờ rơi muốn đọc. Quý vị cũng có thể
vào trang Peachjar của trường bằng cách bấm vào nút Peachjar trên trang mạng của trường.
Tại sao tôi không thể đăng nhập được?
Nếu quý vị gặp khó khăn đăng nhập, xin thử làm các bước sau đây:
1. Tái lập mật khẩu qua mẫu tái lập mật khẩu.
2. Cập nhật trình duyệt.
3. Cập nhật flash player từ Adobe.com
4. Thử trình duyệt khác. Chúng tôi đề nghị dùng Google Chrome hoặc Mozilla Firefox.
5. Xóa thông tin lưu trữ và bộ nhớ tạm trong trình duyệt của quý vị.
Nếu quý vị cần giúp thực hiện các bước nói trên hoặc đã làm hết tất cả các bước nhưng vẫn không
thể đăng nhập, xin liên hệ với ban hỗ trợ Peachjar.
Làm thế nào tôi có thể thêm hoặc bỏ bớt một trường mà tôi đã nhận được tờ rơi kỹ thuật số?
Nếu quý vị có các con học ở nhiều trường khác nhau trong học khu, quý vị sẽ tự động nhận được
các tờ rơi kỹ thuật số từ mỗi trường. Quý vị cũng có thể tự thêm hoặc bỏ bớt một trường theo chỉ
dẫn dưới đây.
1. Đăng nhập tài khoản Peachjar của quý vị.
2. Ở phía trên cùng, bấm vào "My Account".
3. Từ bản kê bên trái, chọn "Notification Preferences".
4. Muốn bỏ bớt trường, bấm vào nút "Remove School" bên cạnh tên trường quý vị muốn bỏ bớt.
5. Muốn thêm trường, bấm vào "Add School(s)".
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6. Tìm trường quý vị muốn thêm vào, trước hết chọn tiểu bang của quý vị sau đó chọn học khu từ
bản kê thả xuống. Danh sách các trường sẽ nằm ở dưới. Chọn trường quý vị muốn thêm và bấm
Add School(s).
Địa chỉ email của tôi có bị chia sẻ hoặc dùng vào các mục đích khác không?
Với tính cách là một nhà cung cấp hợp đồng với các học khu, Peachjar không bao giờ chia sẻ địa chỉ
email của quý vị hoặc sử dụng vào các mục tiêu khác không phải với mục đích phân phát các thông
tin liên lạc đã được nhà trường/học khu chấp thuận.
Có khi nào tôi nhận được những tờ rơi không được trường chấp thuận không?
Không. Peachjar chỉ phân phát những tờ rơi đã được chấp thuận bởi trường và/hoặc học khu của
quý vị.
Tôi sẽ nhận tờ rơi thường xuyên như thế nào?
Mức độ mặc định phân phát tờ rơi được bố trí Hàng ngày. Điều này có nghĩa rằng một tờ rơi sẽ
được gửi trong vòng 24 giờ sau khi được niêm yết. Muốn thay đổi mức độ nhận, xin đăng nhập tài
khoản Peachjar của quý vị. Bấm vào "My Account" ở trên cùng rồi "Notification Preferences" bên
trái. Từ đó, quý vị sẽ có bản kê thả xuống để quý vị tùy chọn.
Tôi muốn nhận tờ rơi kỹ thuật số nhưng không có gì gửi đến cho tôi. Làm thế nào để tôi đăng ký?
Hãy Đăng ký hôm nay để có một tài khoản với Peachjar để bắt đầu nhận tờ rơi kỹ thuật số của
trường quý vị!
Khi tôi đăng ký, tôi được cho biết rằng tôi đã có một tài khoản. Sao lại có thể như vậy được?
Peachjar và học khu của quý vị đã phối hợp nhau để tạo một tài khoản cho quý vị, do đó về phía
quý vị không cần phải làm gì cả trừ khi nhà trường thông báo cho quý vị khác hơn. Quý vị sẽ nhận
được một email từ Peachjar với tên người dùng và mật khẩu của quý vị khi trường bắt đầu dùng
Peachjar.
Nếu trường đã bắt đầu dùng Peachjar, quý vị có thể tái lập mật khẩu như đã được mô tả trong phần
“Tại sao tôi không thể đăng nhập được?”
Quý vị cũng có thể thử tìm 'school@peachjar.com' trong tài khỏan email của quý vị để xác định
đúng chỗ email và đăng nhập tài khoản của quý vị.
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