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New Community Engagement Tool (Your Voice Matters) Launches
MANCHESTER, CT – Today, the Town of Manchester is proud to announce the launch of Your Voice Matters, a
new online community engagement tool. The launch of this initiative is part of a larger town communications
strategy focusing on building a solid foundation to better listen, learn, and engage with Manchester residents.
One of the first initiatives launched from this strategy is a brand new community engagement tool called Your
Voice Matters. The purpose of this tool is to discover, test, and implement new ways of reaching Manchester
residents while providing them with a more direct avenue to voice their perspectives. This tool will help connect
citizens with their local municipal leaders and enable two-way community participation, communication, and
transparency in a way that has evolved with today's behaviors of connecting. The free online tool can be
accessed on any device at any time, translated in over 50 languages, and is ADA compliant allowing for full online
accessibility.
In its initial launch phase, Your Voice Matters will focus on discovering which topics Manchester residents want to
engage with. This tool will also act as a transparent resource giving residents an inside look at the progress of
town projects and opportunities to share feedback helping to create more accurate and authentic decision
making.
To engage with Your Voice Matters, residents will create a personal login which grants full access to explore the
community engagement tool. As residents explore updates on the latest projects, project questionnaires, public
surveys, and community forums they’ll be given opportunities to share opinions, feedback, and inquiries directly
with town officials.
To join Your Voice Matters:
1.
2.
3.

Grab a smartphone, computer, or tablet and visit yourvoicemattersmanchesterct.com
Click “Register” or “Sign-up Now” and fill out the sign-up form.
Login to yourvoicemattersmanchesterct.com and start exploring!

##
If you have additional questions, please contact Brianna Smith, Communications Manager at
bsmith@manchesterct.gov.

Ciudad de Manchester
41 Center Street
Manchester, CT 06045
Fecha: 2707/20
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA EL 27/07
Lanzamiento de una nueva herramienta de compromiso comunitario (Your Voice Matters)
MANCHESTER, CT – Hoy, la Ciudad de Manchester se enorgullece de anunciar el lanzamiento de Your Voice Matters, una
nueva herramienta de compromiso comunitario. El lanzamiento de esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia en
cuanto a las comunicaciones municipales, enfocada en construir unas bases sólidas para escuchar, aprender y
comprometernos más con los residentes de Manchester.
Una de las primeras iniciativas que se ha lanzado de esta estrategia es una novedosa herramienta de compromiso
comunitario llamada Your Voice Matters. El objetivo de esta herramienta es descubrir, probar e implementar nuevas formas
de llegar a los residentes en Manchester, facilitándoles una nueva vía para dar voz a sus opiniones. Esta herramienta
ayudará a poner en contacto a los ciudadanos con sus responsables municipales, y permitirá una participación, comunicación
y transparencia comunitarias bidireccionales. Esta forma de contacto ha evolucionado de acuerdo a los comportamientos de
comunicación actuales. Se puede acceder a la herramienta gratuita en línea desde cualquier dispositivo y en cualquier
momento, está traducida en más de 50 idiomas, y cumple la normativa ADA en cuanto a total accesibilidad online.
En esta fase inicial de lanzamiento, Your Voice Matters se centrará en descubrir en qué temas desean participar los
residentes de Manchester. Esta herramienta también actuará como un recurso de transparencia, proporcionando a los
residentes una visión desde dentro del progreso de los proyectos de la ciudad y oportunidades para compartir información
que ayude a tomar decisiones más precisas y auténticas.
Para participar en Your Voice Matters, los residentes crearán un inicio de sesión personalizado que garantiza acceso
completo para explorar la herramienta de compromiso comunitario. A medida que los residentes exploran las actualizaciones
de los últimos proyectos, los cuestionarios de los proyectos, las encuestas públicas y los foros de la comunidad, tendrán la
oportunidad de compartir sus opiniones, comentarios y preguntas directamente con los responsables de la ciudad.
Para unirse a Your Voice Matters:
4.
5.
6.

Desde un smartphone, un ordenador o una tablet, visite yourvoicemattersmanchesterct.com
Haga clic en «Registro» o en «Iniciar sesión» y complete el formulario de registro.
¡Regístrese en yourvoicemattersmanchesterct.com, y comience a explorar!

##
Si tiene más preguntas, póngase en contacto con Brianna Smith, Responsable de Comunicaciones, en el correo
bsmith@manchesterct.gov.

ম্যানচেস্টার শহর
৪১ সেন্টার েড়ক
ম্যানচেস্টার, সেটি ০৬০৪৫
তাসরখ: ৭/২৭/২০
৭/২৭-এ দ্রুত প্রকাশের জন্য

ন্তু ন্ জন্শ াষ্ঠী সম্পৃক্ততা টু ল (ইউর ভশেস ম্যাটাসস ) চালু
ম্যান্শচস্টার, সসটি - আজ, ম্যানচেস্টাচরর শহর অনলাইন সিসিক একটি জনচ াষ্ঠী েম্পৃক্ততা টু ল আপনার আওয়াজ
গুরুত্ব বহন কচর (ইউর িচয়ে ম্যাটােস ) োলু করার স াষণা সিচয়

সবসত। ম্যানচেস্টাচরর বাসেন্দাচির আরও িালিাচব

শুনচত, সশখচত এবং েম্পৃক্ত করার জনয একটি শক্ত সিসি ততসরর সিচক ম্চনাসনচবশ কচর একটি বৃহত শহর স া াচ া
সকৌশলগুসলর অংশ হচে এই উচিযা টি োলু করা।
এই সকৌশলটি সেচক োলু করা প্রেম্ উচিযা গুসলর ম্চযয একটি হ'ল আপনার আওয়াজ গুরুত্ব বহন কচর (ইউর িচয়ে
ম্যাটােস) নাচম্ পসরসেত এচকবাচর একটি নতু ন জনচ াষ্ঠী েম্পৃক্ততা টু ল। এই টু লটির উচেশয হ'ল ম্যানচেস্টার
বাসেন্দাচির কাচে সপৌৌঁোচনার লচযয তাচির িৃসিিসি প্রকাশ করার জনয তাচির আচরাও েরােসর উপায় েরবরাহ করার
েম্য় নতু ন উপায় আসবষ্কার করা, পরীযা করা এবং প্রচয়া করা। এই টু লটি না সরকচির তাচির স্থানীয় সপৌর
সনতাচির োচে েং ুক্ত করচত এবং সি-ম্ুখী জনচ াষ্ঠীর অংশগ্রহণ, স া াচ া এবং স্বেতার এম্ন পে খুলচত েযম্
করচব া আজচকর েংচ াচ র কাচজর যারার োচে পসরবসতস ত হচয়চে। সবনাম্ূচলযর এই অনলাইন টু লটিচত স সকানও
েম্য় স সকানও সিিাইচে প্রচবশ ম্যতা আচে, ৫০টিরও সবসশ িাষায় অনুবাি করা হচয়চে এবং এটি এসিএ (ADA)
েম্পূণস অনলাইন প্রচবশচ া যতার জনয অনুম্সতপ্রাপ্ত।
এর প্রারসিক প সাচয় আপনার আওয়াজ গুরুত্ব বহন কচর (ইউর িচয়ে ম্যাটােস) ম্যানচেস্টাচরর বাসেন্দারা সকান
সবষয়গুসলচত েম্পৃক্ত হচত োয় তা আসবষ্কার করার সিচক ম্চনাসনচবশ করচব। এই টু লটি ন র প্রকল্পগুসলর অগ্র সত এবং
আরও সনিুস ল ও প্রকৃ ত সেদ্ধান্ত গ্রহচণ েহায়তা কচর প্রসতসিয়া সশয়ার করার েুচ া চক বাসেন্দাচির অিযন্তরীণ অবস্থা
েম্পচকস তেয সিওয়ার জনয স্বে উপায় সহোচবও কাজ করচব।
আপনার আওয়াজ গুরুত্ব বহন কচর (ইউর িচয়ে ম্যাটােস)-এর োচে েম্পৃক্ততার জনয, বাসেন্দারা একটি বযসক্ত ত
ল ইন ততসর করচব া জনচ াষ্ঠী েম্পৃক্ততা টু লটি অনুেন্ধাচন েম্পূণস প্রচবশচ া যতা সিয়। বাসেন্দারা েবসচশষ প্রকল্পগুসল,
প্রকচল্পর প্রচনাির, েবসোযারণ জসরপ এবং জনচ াষ্ঠীর স ারাচম্ হালানা াি তেযগুসল অনুেন্ধান করার োচে োচে তারা
েরােসর শহচরর কম্সকতস াচির োচে ম্তাম্ত, প্রসতসিয়া এবং সজজ্ঞাোগুসল সশয়ার করার েুচ া

পাচবন।

আপনার আওয়াজ গুরুত্ব বহন কচর (ইউর িচয়ে ম্যাটােস)-এ স া িাচনর জনয:
১.
২.
৩.
আপনার

একটি স্মাটসচ ান, কসম্পউটার বা টযাবচলট সনন এবং yourvoicemattersmanchesterct.com পসরিশসণ করুন
"সনবন্ধন করুন" বা "এখনই োইন-আপ করুন"-এ সিক করুন এবং োইন-আপ ম্সটি পূরণ করুন।
yourvoicemattersmanchesterct.com-এ ল ইন করুন এবং অনুেন্ধান শুরু করুন! ##
সি আচরাও সকান প্রন োচক, িয়া কচর bsmith@manchesterct.gov -এ ব্রায়ানা সস্মে, স া াচ া

বযবস্থাপচকর োচে স া াচ া

করুন।

