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Once a student has been entered into Skyward for School Year 2021-2022, the parent/guardian will receive an 
email on how to access Skyward. If the parent has not received his/her access information after two weeks, the 
family may contact the campus registrar or the parent portal for access information. 

Send an Email to: parentportal@pfisd.net 
Subject Line = Skyward Family Access Account 

Information may also be found at the following webpage: https://www.pfisd.net/skyward 

THE LINK TO ACCESS YOUR SKYWARD ACCOUNT IS ONLY VALID FOR 24 HOURS. 

Parents/guardians must access Skyward to complete their final registration documents. Once a parent accesses 
their dashboard, he/she will have access to the following forms: Student Verification SY 2021-22 and Student 
Health SY 2021-22. 

Parents will be able to verify that information was entered into Skyward accurately and complete the remaining 
registration forms online. The Health History Form is a separate form. 

If families need the online forms translated, they may use Google translate. Instructions may be found the PfISD 
registration webpage or a copy of the instructions may be requested at registration. 

 https://www.pfisd.net/registration 

PLEASE COMPLETE THE ONLINE STUDENT VERIFICATION FORM SY 2021-22 BY MAY 31ST. 
Automated phone calls and emails will begin mid-June for families, who have not 

completed their online forms. 

Pflugerville Independent School District 
New Student Enrollment 

Skyward Family Access Information 

https://www.pfisd.net/skyward
https://www.pfisd.net/registration
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Una vez que el estudiante ha sido ingresado en Skyward para el año escolar 2021-2022, el padre/tutor recibirá un 
correo electrónico sobre cómo acceder a Skyward. Si el padre no ha recibido su información de acceso después 
de dos semanas, la familia puede ponerse en contacto con el registrador/a del campus o el portal de padres para 
obtener información de acceso. 
 

Enviar correo elctrónico a: parentportal@pfisd.net 
Asunto = Skyward Family Access Account 

  
También puede encontrar información en la siguiente página web: https://www.pfisd.net/skyward 
 

EL ENLACE PARA ACCEDER A SU CUENTA SKYWARD SÓLO ES VÁLIDO DURANTE 24 HORAS 
 
Los padres/tutores deben acceder a Skyward para rellenar los documentos finales de inscripción. Una vez que los 
padres accedan a su tablero, tendrán acceso a los siguientes formularios: Verificación del estudiante SY 2021-22 
y Salud del estudiante SY 2021-22. 
 
Los padres podrán verificar que la información fue ingresada en Skyward correctamente y terminar el resto de los 
formularios de inscripción en línea. El formulario de historial médico es un formulario separado. 
 

 
 
Si las familias necesitan que se traduzcan los formularios en línea, pueden utilizar Google translate. Las 
instrucciones se pueden encontrar la página web de inscripciones PfISD o se puede solicitar una copia de las 
instrucciones en el momento de la inscripción. 
 https://www.pfisd.net/registration 
 
 
POR FAVOR COMPLETE EL FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIANTES EN LÍNEA SY 2021-22 ANTES DEL 

31 DE MAYO. 
Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos automatizados comenzarán a mediados de junio para las 

familias, que no han completado sus formularios en línea.  

Distrito Escolar Independiente de Pflugerville 
Inscripción de nuevos estudiantes 

Información de acceso a Skyward para familias 

https://www.pfisd.net/skyward
https://www.pfisd.net/registration
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Sau khi học sinh đã tham gia Skyward cho Năm học 2021-2022, 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 hai 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 2021-22 và Sức khỏe Học Sinh Năm 2021-22. 
 
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 2021-22 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

