
Google Apps for Education - Parent Notification - Section 1 of 2 

Pflugerville ISD believes that electronic communication and collaboration enables 21st Century learning, 

promotes positive digital citizens and equips students with skills necessary for success now and in their 

future. In August 2013, Pflugerville ISD established a Google Apps for Education Domain and 

generated Google Apps accounts for all students. The Google Apps for Education tool set for students 

includes Drive (Docs, Presentation, Forms, Spreadsheet and Drawing), Calendar and Gmail. 

1. A Google Apps for Education student account will be created for all students.

2. All students will receive access to Google Drive (online documents), Calendar and a

Gmail account (student email).

3. The District provides the opportunity for parent(s)/guardian(s) to restrict Google Apps access.

If you do not want your student to have access to Google Apps while at school, please submit

a written request to your child’s campus administration.

Student Responsible Use Guidelines (RUG) - Parent Notification - Section 2 of 2 

1. The Student Responsible Use Guidelines (RUG) for Technology clearly defines for me and my child, the

expectations for Technology use in Pflugerville ISD. The Student Responsible Use Guidelines (RUG) is

available in the Student Handbook and on the PfISD web site at this location. Parent Tab>PfISD

Document Library>Responsible Use Guidelines

2. A student who knowingly violates any portion of the Responsible Use Guidelines (RUG) will be subject

to suspension of access and/or revocation of privileges on the District’s Computer/Network/Interne t

systems and will be subject to disciplinary action in accordance with the Board-approved Discipline

Management Plan and Student Code of Conduct.

3. Pflugerville ISD provides online resources to enrich, extend and promote rigor in daily instruction. These

online resources require access to the Internet.

4. The District ensures filtered internet access in compliance with COPA/CIPA regulations.

5. In keeping with Pflugerville ISD’s priority on student safety, each campus provides students an annual

review of District Internet Safety Policies, the Student Responsible Use Guidelines, appropriate online

behavior, and cyber bully awareness.

6. The District provides the opportunity for parent(s)/guardian(s) to restrict Internet access.

If you do not want your student to have access to the Internet while at school, please submit a

written request to your child’s campus administration.
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  Google Apps para la educación – notificación a los padres - sección 1 de 2 

Pflugerville ISD considera que la colaboración y comunicación electrónica permite el aprendizaje del siglo 

XXI, promueve ciudadanos digitales positivos y prepara a los estudiantes con las habilidades necesarias 

para el éxito ahora y en su futuro. En agosto de 2013, Pflugerville ISD estableció un dominio de Google 

Apps para la educación y cuentas generales de Google Apps para todos los estudiantes. El conjunto de 

herramientas de Google Apps para la educación para estudiantes incluye Drive (Documentos, presentación, 

formularios, hojas de cálculo y dibujo), calendario y Gmail. 

1. Se creará una cuenta de estudiante de Google Apps para la educación para todos los estudiantes.

2. Todos los estudiantes recibirán acceso a Google Drive (documentos en línea), calendario y una

cuenta de Gmail (correo electrónico de estudiante).

3. El distrito provee la oportunidad para que los padres / tutor legal puedan restringir el acceso a Google

Apps.

Si no desea que su estudiante tenga acceso a Google Apps en la escuela, por favor, envíe una

solicitud por escrito a la administración de la escuela de su hijo.

Directrices del uso responsable del estudiante (por sus siglas en inglés RUG) – notificación a los padres - 

sección 2 de 2 

1. Las directrices del uso responsable del estudiante (RUG) para la tecnología me define claramente a mí y a mi 
hijo, sobre las expectativas del uso de tecnología en Pflugerville ISD. Las directrices del uso responsable del 
estudiante (RUG) está disponible en el Manual del Estudiante y en la página web del PfISD en este lugar. 
Pestaña para padres> Biblioteca de documentos de PfISD> Uso responsable de las directrices.

2. Un estudiante que conscientemente viole cualquier porción de las directrices del uso responsable del estudiante 
(RUG) estará sujeto a la suspensión del acceso o la revocación de los privilegios en los sistemas de 
computadora/red/Internet del distrito y será sujeto a acción disciplinaria según el Plan de manejo aprobado por 

la Junta Directiva y el Código de Conducta Estudiantil.

3. Pflugerville ISD proporciona recursos en línea para enriquecer, extender y promover el rigor en la instrucción 
diaria. Estos recursos en línea requieren acceso a Internet.

4. El distrito asegura un internet filtrado respetando las normas de COPA/CIPA.

5. De acuerdo con la prioridad de Pflugerville ISD sobre la seguridad de los estudiantes, cada escuela provee a los 
estudiantes una revisión anual de las políticas de seguridad de Internet del distrito, las directrices sobre la 
responsabilidad del estudiante, el comportamiento apropiado en línea y la conciencia en el acoso cibernético 
(cyber bully).

6. El distrito provee la oportunidad para que los padres / tutor legal puedan restringir el acceso a Internet. 
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 Si no desea que su estudiante tenga acceso a Internet mientras está en la escuela, por favor presente una solicitu
 por escrito a la administración de la escuela de su hijo.
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Ứng Dụng Google cho Giáo Dục – Thông Báo Phụ Huynh – Phần 1 của 2 

Học Khu Pflugerville ISD tin rằng thông tin và cộng tác điện tử tạo năng động trong việc học của Thế Kỷ 

21, tác động tích cực các công dân thời kỹ thuật số và trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để 

thành công trong hiện tại và tương lai. Vào tháng Tám 2013, Học Khu Pflugerville đã thực hiện một Ứng 

Dụng Google cho Giáo Dục (The Google Apps for Education) và tạo tài khoản Ứng Dụng Google (Google 

Apps accounts) cho tất cả học sinh. Các công cụ Google Apps for Education cho học sinh bao gồm Drive 

(Docs, Presentation, Forms, Spreadsheet và Drawing), Lịch và Gmail. 

1. Tài khoản Google Apps for Education sẽ được lập cho tất cả học sinh.

2. Tất cả học sinh sẽ được nhận để vào Google Drive (tư liệu trên mạng), Lịch và một tài khoản

Gmail (Gmail account) dành cho học sinh.

3. Học Khu tạo cơ hội để phụ huynh/bảo hộ hạn chế truy cập Ứng Dụng Google.

Nếu quý vị không muốn con em truy cập Google Apps khi ở trường, xin gởi một yêu cầu bằng

văn bản đến bộ phận hành chánh của trường.

Hướng Dẫn Học Sinh Trách Nhiệm Xử Dụng (RUG) – Thông Báo Phụ Huynh - Phần 2 của 2 

1. Hướng Dẫn Học Sinh Trách Nhiệm Xử Dụng (RUG) cho Công Nghệ xác định rõ cho tôi và con

tôi, những yêu cầu về xử dụng Công Nghệ ở Học Khu Pflugerville.

2. Học sinh nào đã biết nhưng vẫn vi phạm Hướng Dẫn Học Sinh Trách Nhiệm Xử Dụng (RUG) sẽ bị
tạm ngưng và/hoặc truất quyền truy cập vào Hệ Thống Vi Tính/Mạng Lưới/Mạng Toàn Cầu
(Computer/Network/Internet) của Học Khu và sẽ bị kỷ luật theo Chương Trình Board-approved
Discipline Management và Student Code of Conduct.

3. Học Khu Pflugerville cung cấp nguồn trên mạng để làm phong phú, mở rộng và tăng cường việc

giảng dạy hàng ngày. Để có những nguồn trên mạng này cần phải truy cập internet.

4. Học Khu đoan chắc sàng lọc việc truy cập phù hợp với Quy Định COPA/CIPA.

5. Để ưu tiên cho an toàn của học sinh Học Khu Pflugerville, hàng năm mỗi trường cung cấp cho học

sinh bản nhận định Quy Định An Toàn Mạng, Hướng Dẫn Học Sinh Trách Nhiệm Xử Dụng, cư xử
đúng trên mạng, và cảnh báo ức hiếp trên mạng.

6. Học Khu tạo cơ hội để phụ huynh/bảo hộ hạn chế học sinh vào Internet.

Nếu quý vị không muốn con em vào Internet khi ở trường, xin gởi một yêu cầu bằng văn bản

đến bộ phận hành chánh của trường.
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