
PfISD	Online	Forms:	Google	Translate	

Parents and guardians may use Google Translate to translate the Skyward Online Returning 
Student Verification Form and Health Form. Families will access these forms by signing in to their 
Family Access Dashboard. 

1. Parents/Guardians will sign in to their Skyward account. The first screen will be the Family
Access Dashboard (Home Page). Any online form available will appear on the Family Access
Dashboard (see red box).

2. After you open the online form, right click and a box will appear. Select “Translate to” (see
red box).



 

 

 

3. After a new box appears, click on the three dots (see red box) and select “Choose Another 
Language”. 

 
 

 

4. Select the desired language and click on the blue “Translate” button. 

 
 

 

5. The page will be translated for you. You must follow these steps for each page of the form. 



                                                                                   
 
Formularios en línea de PfISD: Traductor automático de Google  (Google Translate)  
  

Los padres y tutores pueden usar Google Translate para traducir en Skyward el formulario de 

verificación de estudiantes que regresan y el formulario de salud. Las familias accederán a estos 

formularios iniciando sesión en su Tablero de Acceso Familiar. 

 

 1.Los padres/tutores ingresarán en su cuenta de Skyward. La primera pantalla será el Tablero 

de Acceso Familiar (Página Principal). Todos los formularios disponibles en línea aparecerán 

en el Tablero de Acceso Familiar (ver cuadro rojo). 

  

 

 

 2. Después de abrir el formulario en línea, hará clic con el botón derecho del ratón y aparecerá 

un cuadro. Seleccione "Traducir a" (ver cuadro rojo). 

 

 

3. Aparecerá un cuadro, haga clic en los tres puntos (ver cuadro rojo) y seleccione "Elegir otro 

idioma" (Choose another language). 



 

4. Seleccione el idioma deseado y haga clic en el botón azul llamado "Traducir" (Translate). 

 

 

5. La página será traducida para usted. Debe seguir estos pasos para cada página del formulario. 



PfISD Online Forms: Google Translate   
(Biểu Mẫu Trực Tuyến Học Khu Pflugerville: Dịch Bằng Google) 

  

Phụ huynh và giám hộ có thể sử dụng Google Translate để dịch biểu mẫu Skyward Online 

Returning Student Verification Form (xác minh trực tuyến học sinh cũ) và Health Form (mẫu sức 

khỏe). Các gia đình sẽ truy cập vào các biểu mẫu này bằng cách đăng nhập vào Family Access 

Dashboard (bảng điều khiển truy cập gia đình).  

 

1. Phụ huynh/người giám hộ sẽ đăng nhập vào tài khoản Skyward của mình. Màn hình đầu tiên 

sẽ là “Family Access Dashboard (Home Page)” (bảng điều khiển truy cập gia đình (Trang chủ).  

Tất cả mẫu trực tuyến có sẵn sẽ xuất hiện trên trang Family Access Dashboard (xem hộp màu 

đỏ). 

  

 

 

2. Sau khi mở biểu mẫu trực tuyến, quý vị nhấp chuột phải và một hộp sẽ xuất hiện. Click lên 

“Translate to” (dịch sang - xem hộp màu đỏ). 

 

 

3. Một hộp khác sẽ xuất hiện, nhấp vào ba dấu chấm (xem hộp màu đỏ) và chọn “Choose Another 

Language” (chọn ngôn ngữ khác). 



 

 

4. Chọn ngôn ngữ mình muốn được dịch sang và nhấp vào nút màu xanh                     (dịch). 

 

 

5. Trang sẽ được dịch ra ngôn ngữ của quý vị. Quí vị phải làm theo các bước này cho mỗi trang 

của biểu mẫu. 

Vietnamese 

  Translate 


