
	 	 	
	

Pflugerville	ISD	Administration	Building:	1401	W.	Pecan	St.,	Pflugerville,	TX	78660	
cte@pfisd.net	

 
Weiss High School 

October 5, 2020 
 
 
To parents/guardians: 
 
As we prepare for Phase 3 of the Return to Learn plan please consider the following information 
regarding the career and technical education (CTE) course in which your student is currently enrolled. 
The CTE courses listed below require specialized equipment, direct supervision of hands-on activities, 
and/or specific materials and technology and are identified as “On-campus Required.”  
 
Agricultural Mechanics/Metal Technologies* 
Agricultural Structures Design and Fabrication 

Firefighter I (Fire Academy) * 
Practicum in Health Science-EMT* 

*switching to PBR may prevent a student from earning the aligned industry-based certification 
 
Virtual Learners: 
Virtual students may participate in on-campus learning activities by:  
 
-reporting to the scheduled class on campus 
 
District transportation will not be provided for students who enroll in virtual learning. Students will 
provide their own transportation to/from campus or worksites for courses with on-campus requirements. 
 
Virtual learners unable to participate in CTE courses with on-campus requirements may transition to the 
virtual, asynchronous Project-based Research (PBR) CTE course to continue with program related 
learning. Students participating in the PBR course complete an independent research project related to 
their program of study with the assistance of their teacher and an industry mentor. Please refer to the 
PfISD/Departments/Counseling/Graduation Plans and Course Guides website, click the “20-21 HS 
Course Guide,” for more information about the PBR course. Students can discuss other virtual course 
options with their school counselor. 
 
On-campus Learners: 
On-campus learners will participate in the CTE course with on-campus requirements during the regularly 
scheduled class time. On-campus learners who change to the virtual setting during the 3rd or 4th nine 
weeks, and will not participate in the on-campus requirements, will be moved to the virtual Project-based 
Research (PBR) course. 
 
Any student who moves to the PBR course will remain in that course for the duration of the school year.  
 
Please contact your counselor to discuss your student’s learning plan and review potential impact to 
endorsement attainment that may result from a CTE course change. 
 
Regards, 
 
 
The Weiss Administration Team  
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Weiss High School 

5 de octubre de 2020 
  
A los padres / tutores: 
  
Mientras	nos	preparamos	para	la	Fase	3	del	plan	Volver	a	aprender,	considere	la	siguiente	información	
con	respecto	al	curso	de	educación	técnica	y	profesional	(CTE)	en	el	que	su	estudiante	
está	inscrito	actualmente	.	Los	cursos	CTE	que	se	enumeran	a	continuación	requieren	equipo	
especializado,	supervisión	directa	de	actividades	prácticas	y	/	o	materiales	y	tecnología	específicos	y	se	
identifican	como	"Requeridos	en	el	campus".	
 
Mecánica agrícola / Tecnologías del metal*                    Bombero I ( Academia de Bomberos ) * 
Diseño y Fabricación de Estructuras Agrícolas             Práctica en Ciencias de la Salud-EMT * 

 
* el cambio a PBR puede evitar que un estudiante obtenga la certificación alineada basada en la industria 

  
Estudiantes virtuales: 
Los estudiantes virtuales pueden participar en actividades de aprendizaje en el campus mediante: 
  
-reportarse a la clase programada en el campus 
  
No se proporcionará transporte del distrito a los estudiantes que se inscriban en el aprendizaje virtual. Los 
estudiantes proporcionarán su propio transporte hacia y desde el campus o lugares de trabajo para cursos 
con requisitos en el campus. 
  
Los estudiantes virtuales que no pueden participar en los cursos CTE con requisitos en el campus pueden 
hacer la transición al curso CTE virtual y asincrónico de investigación basada en proyectos (PBR) para 
continuar con el aprendizaje relacionado con el programa. Los estudiantes que participan en 
el curso PBR completan un proyecto de investigación independiente relacionado con su programa de 
estudio con la ayuda de su maestro y un mentor de la industria. Consulte el sitio web de PfISD / 
Departments / Counseling / Graduation Plans and Course Guides, haga clic en “20-21 HS Course Guide” 
para obtener más información sobre el curso PBR. Los estudiantes pueden discutir otras opciones de 
cursos virtuales con su consejero escolar. 
  
Estudiantes en el campus: 
Los estudiantes en el campus participarán en el curso CTE con requisitos en el campus durante el horario 
de clases programado regularmente. Los estudiantes en el campus que el cambio a la configuración virtual 
durante la 3 ª o 4 ª nueve semanas, excepto y no participará en los requisitos en el campus, se moverán a lo 
virtual Investigación basado en proyectos (PBR), por supuesto. 
  
Cualquier estudiante que se mueva al curso de PBR permanecerá en ese curso durante el año escolar. 
  
Comuníquese con su consejero para discutir el plan de aprendizaje de su estudiante y revisar el impacto 
potencial en el logro de la aprobación que puede resultar de un cambio de curso CTE. 
  
Saludos, 
  
  
El equipo de administración de Weiss 
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Weiss High School 

Ngày 5 tháng 10 năm 2020 
   
Đối với cha mẹ / người giám hộ: 
  
Khi chúng tôi chuẩn bị cho Giai đoạn 3 của kế hoạch Quay lại Học hỏi, vui lòng xem xét thông tin sau về 
khóa học giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật (CTE) mà sinh viên của bạn hiện đang theo học. Các khóa học 
CTE được liệt kê dưới đây yêu cầu thiết bị chuyên dụng, giám sát trực tiếp các hoạt động thực hành và / 
hoặc vật liệu và công nghệ cụ thể và được xác định là “Yêu cầu trong khuôn viên trường.” 
 
Cơ khí nông nghiệp / Công nghệ kim loại*                          Lính cứu hỏa I ( Học viện cứu hỏa ) * 
Thiết kế và Chế tạo Công trình Nông nghiệp                   Thực hành Khoa học Sức khỏe-EMT * 

 
* chuyển sang PBR có thể ngăn sinh viên đạt được chứng chỉ dựa trên ngành phù hợp 

  
Người học ảo: 
Sinh viên ảo có thể tham gia vào các hoạt động học tập trong khuôn viên trường bằng cách: 
  
-báo cáo cho lớp học đã lên lịch trong khuôn viên trường 
  
Học khu sẽ không cung cấp phương tiện di chuyển cho học sinh đăng ký học ảo. Sinh viên sẽ tự cung cấp 
phương tiện di chuyển đến / từ khuôn viên trường hoặc địa điểm làm việc cho các khóa học có yêu cầu 
trong khuôn viên trường. 
  
Người học ảo không thể tham gia các khóa học CTE với các yêu cầu trong khuôn viên trường có thể 
chuyển sang khóa học CTE dựa trên dự án (PBR) ảo, không đồng bộ để tiếp tục học liên quan đến chương 
trình. Sinh viên tham gia khóa học PBR hoàn thành một dự án nghiên cứu độc lập liên quan đến chương 
trình học của họ với sự hỗ trợ của giáo viên của họ và một cố vấn trong ngành. Vui lòng tham khảo trang 
web PfISD / Phòng ban / Tư vấn / Kế hoạch Tốt nghiệp và Hướng dẫn Khóa học, nhấp vào “Hướng dẫn 
Khóa học 20-21 HS”, để biết thêm thông tin về khóa học PBR. Học sinh có thể thảo luận về các lựa chọn 
khóa học ảo khác với cố vấn trường học của họ. 
  
Người học trong khuôn viên trường: 
Những người học trong khuôn viên trường sẽ tham gia vào khóa học CTE với các yêu cầu trong khuôn 
viên trường trong thời gian học theo lịch trình thường xuyên. Trong khuôn viên trường học viên thay đổi 
các thiết lập ảo trong 3 thứ hoặc 4 thứ chín tuần, và sẽ không tham gia vào các yêu cầu trong khuôn viên 
trường, sẽ được chuyển đến ảo Dự án dựa trên nghiên cứu (PBR) khóa học. 
  
Bất kỳ học sinh nào chuyển sang khóa học PBR sẽ vẫn tham gia khóa học đó trong suốt năm học. 
  
Vui lòng liên hệ với cố vấn của bạn để thảo luận về kế hoạch học tập của học sinh của bạn và xem xét tác 
động tiềm ẩn đến việc đạt được chứng nhận có thể do thay đổi khóa học CTE. 
  
Trân trọng, 
  
  
Nhóm quản trị Weiss 
 


