
Parent Phone Communication
2021-2022 

Dear Parent/Guardian,

In order to contact you via telephone regarding campus and district news and emergencies, along with routine  
attendance calls, we need to receive your permission to call the preferred number associated with your student in their 
registration information.

If we do not receive permission, PfISD will not be able to use the automated voice dialing system to contact you 
for important district and campus updates and information.

I DO authorize the primary and secondary numbers associated with my student to be used in the 
automated calling system. 
I DO NOT authorize the primary and secondary numbers associated with my student to be used in the 
automated calling system. 

I.D. # __________________Grade __________Student Name (print)  
_________________________________________________ 

Parent/Guardian (print)  
_________________________________________________ 

Parent/Guardian Signature 

_______________________________________________ 

Date  _________________
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Parent Phone Communication
Comunicación telefónica con los padres

2021-2022 

Estimado padre o tutor legal:

Con el fin de contactarlo vía telefónica sobre las noticias de la escuela y el distrito, llamadas de rutina sobre la asistencia 
escolar, necesitamos recibir su permiso para llamar al número telefónico principal asociado con su estudiante en su 
información de registro.

Si no recibimos su permiso. PfISD no podrá utilizar el sistema de voz automatizado para contactarlo con 
actualizaciones e información importante de la escuela y el distrito.

Sí autorizo el número principal asociado con mi estudiante para ser utilizado en el sistema 
automatizado de llamadas.

  NO autorizo el número principal asociado con mi estudiante para ser utilizado en el sistema 
autmoatizado de llamadas.

# de matrícula __________________Grado __________Escriba el nombre del estudiante _________________________________________

Nombre del padre/tutor legal ____________________________________________

Firma del padre/tutor legal _______________________________________________ Fecha  _________________
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Parent Phone Communication
Liên Lạc Điện Thoại với Phụ Huynh 

2021-2022

Thưa Phụ Huynh/Bảo Hộ, 

Để có thể liên lạc với quý vị qua điện thoại liên quan đến tin tức về trường và học khu, cùng 

những cuộc gọi thường lệ về việc vắng mặt, chúng tôi yêu cầu sự đồng ý của quý vị để gọi số 

phôn được chọn ghi trong chi tiết ghi danh. 

Nếu chúng tôi không được sự đồng ý , Học Khu Pflugerville sẽ không thể dùng hệ thống gọi tự 

động để liên lạc với quý vị về những cập nhật và thông tin quan trọng của học khu và trường. 

TÔI ĐỒNG Ý để số điện thoại chính và phụ trong hồ sơ của con tôi được dùng cho hệ thống gọi tự động. 

TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý để số phôn chính và phụ trong hồ sơ của con tôi được dùng cho hệ thống gọi tự động. 

Tên Học Sinh (chữ in) _________________________________________________ Số I.D. __________________Lớp __________ 

Phụ Huynh/Giám Hộ (chữ in) ______________________________________________ 

Phụ Huynh/Giám Hộ ký tên _______________________________________________   Ngày _________________ 
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