
 
 

 
    Glendale Unified School District 

 
 

Electronic Flyer Delivery Starts February 6! 
 

On February 6, GUSD will launch a new electronic flyer communication tool called “Peachjar.” 
This “green” initiative will allow our parents to access flyers in three easy ways – online, by 
email, and in our GUSD app. All school and district flyers will be housed online in an “electronic 
backpack” where they can be filtered, sorted, and saved. 
 
 

How will I receive flyers from my child’s school? 
 

You will be able to receive flyers in three different ways: 
 

1. Email 
 

On February 6, 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 
digital flyers. Flyers will be automatically sent to your inbox. Don’t want to receive flyers by 
email? You can unsubscribe at any time.  
 

2. Online 

 

Beginning February 6, to view school-approved Digital flyers, you will simply click the Peachjar 
button on your school’s website homepage (under Site Shortcuts) to visit your online 
“electronic backpack.”  
 

 
3. GUSD App 
 

Beginning February 6, you can follow “Peachjar” for your school in the GUSD app by selecting 
the Peachjar feed under the “Settings” icon (Settings -> Follow Schools -> Your School Name -> 
Peachjar). Then, just select the Peachjar icon in the app to view school-approved flyers in your 
“electronic backpack.” 
 
 

The Peachjar 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! 



 

                                                                  

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան 
 

Թռուցիկների էլեկտրոնային ծանուցումը սկսվում է փետրվարի 6-ին 
 

Փետրվարի 6-ին Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանը կսկսի նոր թռուցիկների 

էլեկտրոնային հաղորդակցման գործիքը, որը կոչվում է «Peachjar»։ Այս «կանաչ» 

մտահաղացումը հնարավորություն կտա մեր ծնողներին թռուցիկներին ծանոթանալ երեք 

կերպ՝ առցանց, էլեկտրոնային փոստի և GUSD-ի մեր ծրագրի միջոցով։  Բոլոր դպրոցների 

և կրթաշրջանի վերաբերյալ թռուցիկները հասանելի կլինեն առցանց՝ «էլեկտրոնային 

պայուսակի (“electronic packpack”)»-ի մեջ, որտեղ կարող են դրանք տարբերակվել, 

դասավորվել և պահվել։  

 

Ինչպե՞ս եմ ստանալու թռուցիկներ երեխայիս դպրոցից 
 

Դուք թռուցիկներ կստանաք երեք տարբեր ձևով՝ 
 

1. Էլեկտրոնային փոստ 
 

Փետրվարի 6-ին, դուք ողջույնի էլեկտրոնային նամակ կստանաք մեր ծառայություն 

մատակարարողից (Peachjar), որը կպարունակի գործածողի անունը և գաղտնաբառը։ Այն 

տրվում է ձեզ, որպեսզի դուք հնարավորություն ունենաք այցելել ձեր բաժինը և 

կարգավորել թռուցիկները ստանալու տարբերակը։ Կարիք չունեք մուտք գործել, որպեսզի 

ստանաք կամ տեսնեք դպրոցի էլեկտրոնային թռուցիկները։  Դրանք միշտ կուղարկվեն 

ձեր նամակների մեջ։ Եթե չեք ցանկանում ստանալ թռուցիկները էլ․  փոստի միջոցով, 

կարող եք դադարեցնել ձեր բաժանորդագրումը։   
 

2. Առցանց 

 

Փետրվարի 6-ից սկսած՝ կարող եք տեսնել դպրոցի էլեկտրոնային թռուցիկները, 

պարզապես սեղմելով Peachjar-ի վրա՝ ձեր դպրոցի կայք էջում (կայքի shortcut-երի մեջ), 

որպեսզի կարողանաք մուտք գործել ձեր առցանց «էլեկտրոնային պայուսակը»։   
 

 
 

3. GUSD-ի ծրագիր 
 

Փետրվարի 6-ից սկսած՝ GUSD-ի ծրագրի մեջ կարող եք հետևել Peachjar-ին՝ ընտրելով դա 

«Settings»-ի մեջից  (Settings -> Follow Schools -> Your School Name -> Peachjar)։ 

Այնուհետև, ծրագրի մեջ ընտրեք Peachjar-ը, որպեսզի տեսնեք դպրոցի վերաբերյալ 

թռուցիկները  ձեր «էլեկտրոնային պայուսակի» մեջ։   

 
 

Peachjar համակարգը բացառապես կիրառվում է դպրոցի թռուցիկները ծանուցելու 
համար։  Ձեր էլ. փոստի հասցեն չի տրամադրվի ոչ մեկին՝ որևէ այլ նպատակով։ 
Շնորհակալ ենք, որ աջակցում եք մեզ՝ ծնողներին դպրոցական ծրագրերի, 
գործունեության և միջոցառումների մասին տեղեկացնելու համար։  



 
 

 
                                                                                                            Distrito Escolar Unificado de Glendale  
 
 

¡El 6 de febrero se inicia el envío electrónico de Volantes! 
 

El 6 de febrero, el GUSD iniciará un nuevo medio de comunicación electrónico de volantes 
llamado “Peachjar.” Esta iniciativa “verde” permitirá que los padres tengan acceso a los 
volantes de tres sencillas maneras – en línea, por correo electrónico y nuestra app del GUSD. 
Todos los volantes de la escuela y del distrito serán almacenados en internet en una “mochila 
electrónica” donde pueden ser filtrados, ordenados y guardados. 
  

 

¿Cómo recibiré los volantes de la escuela de mi estudiante? 
 

Recibirá los volantes de tres diferentes maneras: 
 

1. Correo electrónico  
 

El 6 de febrero, recibirá un correo electrónico de bienvenida de nuestro proveedor de servicio 
(Peachjar) que incluirá el nombre de usuario y la contraseña. Esto es provisto para darles la 
oportunidad de manejar su cuenta y sus preferencias para el envió de los volantes.  No necesita 
ingresar a la página de acceso para recibir o ver los volantes digitales de la escuela. Los volantes 
serán enviados automáticamente a su buzón. Si no desea recibir los volantes por correo 
electrónico, pueden cancelar la suscripción en cualquier momento.  
 

2. En línea  
 

Comenzando el 6 de febrero, para ver los volantes Digitales aprobados por la escuela seleccione  
el botón Peachjar en la página web de su escuela (bajo Site Shortcuts) para visitar su “mochila 
electrónica” en línea.   
 

 
3. El App del GUSD 
 

Comenzando el 6 de febrero, puede seguir el “Peachjar” de su escuela en el app del GUSD 
seleccionando el símbolo de “Settings” (Settings -> Follow Schools -> Your school name -> 
Peachjar). Después, solo seleccione el símbolo Peachjar en el app para ver los volantes 
aprobados por la escuela en su “mochila electrónica.” 
 

 

El sistema Peachjar es usado exclusivamente para distribuir volantes aprobados por la escuela. 
Su correo electrónico no será compartido o usado para cualquier otro propósito. ¡Gracias por 
apoyar nuestros esfuerzos para asegurar que los padres estén informados sobre los programas 
escolares, actividades y eventos! 



     

 

Glendale Unified School District     
     

2 월 6 일부터 전자 전단지 배달 시작!  
     

글렌데일 통합교육구(GUSD)는 2 월 6 일에 “Peachjar” 라 부르는 새로운 전자 전단지 통신 도구를 출시할 

예정입니다. 이 “ 친환경” 계획은 세 가지 간단한 방법 - 온라인, 이메일 및  

우리 GUSD 앱으로 우리 학부모들이 전단지에 접근하도록 가능하게 할 것입니다. 모든 학교 및  

교육구 전단지를 여과, 분류 및 저장할 수 있는 “전자 배낭 – electronic backpack”안에 온라인으로 보관될 

것입니다.       

     

자녀의 학교로부터 어떻게 전단지를 받을 수 있습니까?     
     

귀하는 세 가지 다른 방법으로 전단지를 받으실 수 있습니다:     

     

1. 이메일      
     

귀하는 2 월 6 일에 사용자 이름과 비밀번호가 포함된 저희 서비스 제공자(Peachjar)의 환영 이메일을 받을 

것입니다. 이것은 귀하의 계정 및 전단지 배달 설정을 관리할 수 있는 기회를 귀하에게 제공하기 위하여 

제공됩니다. 학교 전자 전단지를 보거나 받기 위해 귀하가 로그인하실 필요가 없습니다. 전단지들은 

귀하의 편지함으로 자동으로 보내질 것입니다. 이메일로 전자 전단지를 안 받고 싶습니까? 귀하는 

언제든지 구독을 취소하실 수 있습니다.      

     

2. 온라인     

     

학교에서 승인된 전자 전단지를 보기 위해 2 월 6 일부터, 귀하는 학교 웹 사이트 홈페이지  

(Site Shortcuts 밑)의 Peachjar 버튼을 클릭하면 귀하의 온라인 “ 전자 배낭”을 방문하게 됩니다.    

     

     

3. GUSD 앱     
     

2 월 6 일부터, 귀하는 GUSD 앱에서 “Settings” 아이콘 (Settings  -> Follow Schools ->  Your School Name  -

> Peachjar) 밑에 Peachjar 을 선택해서 “Peachjar” 을 팔로우 할 수 있습니다. 그런 다음, 귀하의 “전자 

배낭” 안에 학교가 승인한 전단지를 보기 위해 앱 안에 있는 Peachjar 아이콘을 선택합니다.   

     

    Peachjar 시스템은 학교가 승인한 전단지 배포 전용으로 사용됩니다. 귀하의 이메일 주소는 다른 

용도로 공유되거나 사용되지 않을 것입니다. 학부모님들이 학교 프로그램, 활동 및 행사에 관한 정보를 

제공받을 수 있도록 협조해 주셔서 감사를 드립니다!     
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