
Keep up with news from the district and your child’s campus. 
Follow us on social media.

Access your child’s grades and attendance data 
through the Skyward system. For more information 
visit www.pfisd.net/skyward.

Parents are automatically subscribed to the Peachjar 
digital flyer system upon registration. Look for  
digital flyers from your child’s campus and  
community partners in your email inbox.

Visit www.pfisd.net/connect for more ways to 
connect with your child’s campus.

Text YES to 68453 to register for text messages 
from PfISD. Only phone numbers tied to a student’s 
registration information can receive texts. For more 
information, visit www.pfisd.net/text.

@pfisdvid/pfisd @pflugervilleisd@pisd

Stay Connected



Manténgase al día con las noticias del distrito y de la escuela 
de su hijo. Síganos en las redes sociales.

Visite www.pfisd.net/connect para más 
formas de concectarse con la escuela de su 
hijo.

Los padres se suscriben automáticamente al 
sistema de folletos digitales de Peachjar al 
registrarse. Busque los folletos digitales de la 
escuela de su hijo y de los miembros de la 
comunidad en su buzón de correo electrónico.

Acceda a las calificaciones de su hijo y a los datos 
de asistencia a través del sistema Skyward. Para 
más información visite www.pfisd.net/skyward.

Envíe por texto la palabra YES al 68453 para registrarse 
en los mensajes de texto de PfISD. Sólo los números de 
teléfono vinculados a la información de registro de un 
estudiante pueden recibir textos. Para obtener más 
información, visite www.pfisd.net/text.

@pfisdvid/pfisd @pflugervilleisd@pisd

Manténgase informado



Stay Connected 
         (Giữ Liên Lạc) 

 
 
 
 
 

Cập nhật các tin tức từ  học khu và trường của con em.   

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

@pisd /pfisd @pflugervilleisd @pfisdvid  
 

 

Phụ huynh được tự động đưa vào hệ thống thông báo 
kỹ thuật số Peachjar (Peachjar digital flyer system) khi 
ghi danh. Hãy xem thông báo bằng hình từ trường và 
cộng đồng thân hữu trong email của quý vị.  

 
 
 

Để xem thông tin về điểm và sự đi học đều của con 
em xin vào hệ thống Skywards. Để có thêm chi tiết, 
xin ghé www.pfisd.net/skyward.   

 

 

Đánh chữ YES vào 68453 để được nhận tin nhắn từ 
PfISD. Chỉ những số phôn trong hồ sơ ghi danh của 
học sinh có thể nhận tin nhắn. Để có thêm chi tiết, xin 
ghé www.pfisd.net/text. 
 

 
Ghé www.pfisd.net/ connect để biết thêm cách liên lạc với trường 
của con em quý vị. 

http://www.pfisd.net/skyward
http://www.pfisd.net/text
http://www.pfisd.net/%20connect



