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Sau khi học sinh đã tham gia Skyward cho Năm học 2022-2023, phụ huynh / người giám hộ sẽ nhận được email 
hướng dẫn cách truy cập Skyward. Nếu phụ huynh không nhận được thông tin truy cập của mình sau một tuần, 
gia đình có thể liên hệ với nhà trường hoặc cổng thông tin trên trang mạng dành cho phụ huynh để biết thông tin 
truy cập. 
 

Gửi email đến: parentportal@pfisd.net 
Dòng Chủ đề = Skyward Family Access Account 

  
Thông tin cũng có thể được tìm thấy tại trang web này: https://www.pfisd.net/skyward 
 

IÊN KẾT ĐỂ TRUY CẬP TÀI KHOẢN SKYWARD CỦA QUÝ VỊ CHỈ CÓ HIỆU LỰC TRONG 24 GIỜ. 
 
Cha mẹ / Người Giám Hộ phải truy cập Skyward để hoàn thành hồ sơ đăng ký cuối cùng của mình. Sau khi phụ 
huynh truy cập trang mạng chính của mình, quý vị sẽ có quyền truy cập vào các biểu mẫu sau: Xác minh học sinh 
Năm 2022-23 và Sức khỏe Học Sinh Năm 2022-23. 
 
Phụ huynh sẽ có thể xác minh rằng thông tin đã được nhập vào Skyward một cách chính xác và hoàn thành các 
mẫu đăng ký trực tuyến còn lại. Biểu mẫu về Sức khỏe là một biểu mẫu riêng biệt. 
 

 
 
Nếu các gia đình cần dịch các biểu mẫu trực tuyến, họ có thể sử dụng ứng dụng thông dịch trên Google. Có thể 
tìm thấy hướng dẫn trên trang web đăng ký PfISD hoặc có thể yêu cầu bản sao hướng dẫn khi đăng ký. 
 
 https://www.pfisd.net/registration 
 
 
XIN VUI LÒNG ĐIỀN VÀO MẪU XÁC NHẬN HỌC SINH QUA TRỰC TUYẾN VÀO NĂM 2022-23 TRỄ NHẤT LÀ NGÀY 

31 THÁNG 5. 
Các cuộc gọi điện thoại và email tự động sẽ gởi ra vào giữa tháng 6 tới các gia đình, những người chưa hoàn 

thành biểu mẫu trực tuyến của họ.  

Khu Học Chánh Pflugerville 
Ghi Danh Cho Những Học Sinh Mới 

Thông Tin Để Truy Cập Skyward Dành Cho Phụ Huynh 

https://www.pfisd.net/skyward
https://www.pfisd.net/registration

