
APPLY FOR FREE AND REDUCED MEALS TODAY!
Applying for the Free and Reduced Meal Program is easy and fast. Families wishing to receive 
these benefits in the 2021-2022 school year will have to fill out the online application*.
Start the process by following these simple steps:

Go to pfisd.net and click on 
Departments(A) and then on 
Food Services(B).

Select Free and Reduced Meals 
Application(C) from the column on the left.

Choose one of the three application 
languages(D) available. (A new window will 
open, taking you to the beginning of the 
application.) 

Follow the instructions there, starting by 
clicking on the BEGIN APPLICATION 
PROCESS(E) button.

A FEW THINGS TO CONSIDER:

   The help column(F) on the right is available to    
you at all times, and provides information    
corresponding to the screen you are in.

   When prompted, provide your email address.    
This facilitates communication regarding your    
application’s status.

   Take note of the confirmation number given at    
the end of the application. This is the only    
reference you’ll have when tracking the status    of 
your application.

   If you need further assistance, contact:
      Irma Ramirez

             Pflugerville Independent School District
(512)594-0436
irma.ramirez@pfisd.net

1401 W Pecan Street Pflugerville, TX 78660         512-594-0430     www.pfisd.net > Departments > Food Services
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*No longer accepting paper applications.



*No longer accepting paper applications.

¡APLIQUE PARA RECIBIR COMIDAS GRATIS O A PRECIOS
REDUCIDOS!
El proceso de aplicación para el Programa de Comidas Gratuitas o a Precios Reducidos es fácil y 
rápido. Las familias que deseen aplicar para recibir estos beneficios en el ciclo escolar 2021 -2022 
deberán llenar la aplicación en línea*.

Para comenzar el proceso, siga estas instrucciones:

Vaya a pfisd.net y haga clic en 
Departments(A) y en Food Services(B).

Seleccione Free and Reduced Meal 
Application(C) en el lado izquierdo.

Elija la aplicación en uno de los tres 
lenguajes disponibles(D). (Se abrirá una 
nueva ventana, que desplegará el inicio de la 
aplicación.)

Siga las instrucciones en pantalla, 
comenzando en el botón de INICIAR EL 
PROCESO DE SOLICITUD(E).

ALGUNOS PUNTOS A CONSIDERAR:

   La columna de ayuda(F) ubicada en el lado    
derecho está disponible a lo largo de todo el    
proceso con información correspondiente a la    
pantalla en donde se encuentre.

   Cuando se lo indiquen, proporcione un correo    
electrónico, esto facilita la comunicación    
referente al estatus de su solicitud.

   Tome nota del número de confirmación    
proporcionado al final, ya que es la única    
referencia que tendrá para rastrear el estatus    
de su solicitud.

   Si requiere mayor atención, contacte a:
  Irma Ramirez

        Pflugerville Independent School District
(512)594-0436
irma.ramirez@pfisd.net
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LÀM ĐƠN ĐỂ ĐƯỢC BỮA ĂN MIỄN PHÍ VÀ GIẢM GIÁ HÔM NAY! 
Làm đơn để hưởng Chương trình Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá là dễ dàng và nhanh chóng. Những gia 
đình muốn nhận được trợ giúp này trong năm học 2021-2022 phải điền vào đơn đăng ký trực tuyến *. 

 Bắt đầu tiến trình bằng những bước đơn giản sau: 

A 

 Vào pfisd.net y nhắp chuột (click) 
Departments(A) rồi click Food Services(B). 

 Chọn Free and Reduced Meal 
Application(C) từ cột bên trái. 

 Chọn một trong 3 đơn theo sinh ngữ (D) 
có sẵn. (Một khung chữ mới hiện ra đưa bạn 
bắt đầu phần B của đơn.) 

 Làm theo những hướng dẫn ở đó, bắt 
đầu bằng cách clik lên TIẾN TRÌNH LÀM 
ĐƠN BẮT ĐẦU (E). 

VÀI ĐIỀU CẦN QUAN TÂM: 

 Cột xin giúp (F) ở bên phải quý vị có thể dùng 
bất      cứ lúc nào và cung cấp những thông tin 
tương ứng     trên màn hình quý vị đang dùng.    

 Khi được nhắc, cung cấp email (provide email   
address). Điều này tạo điều kiện liên lạc liên quan 

    Đến đơn của quý vị. 

Xin ghi lại confirmation number (số xác nhận) 
ở lúc cuối khi làm đơn. Đây là số duy nhất để quý vị có 
thể dùng để tham khảo tình trạng đơn của mình. 

Nếu quý vị cần giúp đỡ thêm, xin liên lạc: 

Irma Ramirez 
Pflugerville Independent School District 

(512)594-0436
irma.ramirez@pfisd.net

*Không còn nhận đơn bằng giấy tờ nữa. 
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