
 
 

Join the District Academic Advisory Council (DAAC) 
 

Pflugerville ISD seeks PfISD staff, business and community leaders, as well as parents, to join the DAAC, which meets 
approximately 4-5 times a year (during the school year) to advise and help plan for the improvement of student performance. 
 
To receive additional information or to join DAAC, please contact the front office of your nearest PfISD campus. More 
information can also be found at http://www.pfisd.net/Page/142. The first meeting is September 18 at 4:30 p.m. at PfISD’s 
administration building. 
 
 
Pflugerville ISD busca líderes empresariales y comunitarios, así como los padres, para incorporar al DAAC, que se reúne 
aproximadamente 4-5 veces al año (durante el año escolar) para asesorar y ayudar a planificar para mejorar el rendimiento 
de los estudiantes. 
  
Para recibir información adicional o para unirse a DAAC, por favor, póngase en contacto con la oficina de su escuela PfISD 
más cercano. Más información también se puede encontrar en http://www.pfisd.net/Page/142. La primera reunión es el 18 de 
septiembre a las 4:30 p.m. en el edificio administrativo PfISD. 
 
 
Tham Gia Hội Đồng Tư Vấn Học Thuật Học Khu (DAAC) 
Học Khu Pflugerville đang tìm kiếm những lãnh đạo doanh nghiệp và cộng đồng, cũng như các phụ huynh, để mời tham gia DAAC, theo 
đó sẽ họp khoảng chừng 4-5 lần mỗi năm (trong niên học) để tư vấn và giúp vào chương trình nhằm cải thiện việc học của học sinh. 
 
Để có thêm chi tiết hoặc để tham gia vào DAAC, xin liên lạc văn phòng chính của trường gần nhất thuộc học khu Pflugerville. Nhiều chi tiết 
nữa cũng có thể được tìm thấy trên trang mạng http://www.pfisd.net/Page/142. Phiên họp đầu tiên được tổ chức ngày 18 tháng Chín, lúc 
4:30 chiều, ở tòa nhà hành chánh của Học Khu Pflugerville (PfISD’s administration building). 
 
 

OR… 

Join the Campus Academic Advisory Council (CAAC) 
 

Pflugerville ISD seeks PfISD staff, business and community leaders, as well as parents, to join the CAAC, which meets 
approximately 4-5 times a year (during the school year) to create the Campus Improvement Plan as well as have input on 
teacher professional development and the school budget. 
 
To receive additional information or to join CAAC, please contact the front office of your nearest PfISD campus. More 
information can also be found at http://www.pfisd.net/Page/774.  
 
 
Pflugerville ISD busca líderes empresariales y comunitarios, así como los padres, para incorporar al CAAC, que se reúne 
aproximadamente 4-5 veces al año (durante el año escolar) para crear un plan de mejoramiento del campus y como 
contribución al desarrollo professional para nuestros maestros y el presupuesto de la escuela. 
  
Para recibir información adicional o para unirse a CAAC, por favor, póngase en contacto con la oficina de su escuela PfISD 
más cercano. Más información también se puede encontrar en http://www.pfisd.net/Page/774.  
 
 
Tham Gia Hội Đồng Tư Vấn Học Thuật Trường Học (CAAC) 
Học Khu Pflugerville đang tìm kiếm những lãnh đạo doanh nghiệp và cộng đồng, cũng như các phụ huynh, để mời tham gia CAAC, theo 
đó sẽ họp khoảng chừng 4-5 lần mỗi năm (trong niên học) để tư vấn và giúp vào chương trình nhằm cải thiện việc học của học sinh. 
 
Để có thêm chi tiết hoặc để tham gia vào CAAC, xin liên lạc văn phòng chính của trường gần nhất thuộc học khu Pflugerville. Nhiều chi tiết 
nữa cũng có thể được tìm thấy trên trang mạng http://www.pfisd.net/Page/774.  


