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 To learn more, please visit www.pfisd.net

Please be sure you have updated address, phone numbers, emergency contact 
information, directory information, and health information using the online Student 
Verification Form and Health History Form for each of your children. If you do not 
update this information for School Year 2021-22, the school will not have current 
information on your child.
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Return to Learn
School Year 2021-22

We highly recommend that you select your answers using the online student 
verification form provided in Skyward. If you do not have access to the online form, you 
may use this form and return it to your child’s school registrar.

Yes 

No 

    Please answer the following three questions:

1. Does this student who attends PFISD have a dedicated tablet, laptop or desktop
computer that can be used 3-4 hours a day for online learning?

2. Do you have internet access at home that will allow for 3-4 hours of online learning
(do not consider cell phone or hot spot in your answer)?

Yes 

No 

On-Campus Learning (Physically Attending School) 

Virtual Online Learning (Not Physically Attending School)

3. Currently, TEA has only authorized virtual learning for the 2020-21 school year. If
on-campus and virtual learning are offered for School Year 2021-22, which option
are you selecting?

Student Name:_________________________ Student ID: ___________________

Campus Name:_________________________ Student Grade Level: ___________

Parent Name (Print):________________________ Date: ___________

Parent Signature: _________________________________

http://www.pfisd.net/fall2020


Por favor, asegúrese de tener actualizada la dirección, números de teléfono, información de 

contacto de emergencia, información de directorio e información de salud usando el  

formulario de verificación en línea para estudiantes que regresan y el formulario de salud  

para cada uno de sus hijos. Si no actualiza esta información para el Año escolar 2021- 22,  

la escuela no tendrá información actualizada sobre su hijo. 

Si

No 

2 .  ¿Tiene acceso a Internet en su casa que le permita aprender en línea durante 3-4 horas? 

(no considere un teléfono móvil o punto de acceso a Internet en su respuesta) 

Si

No 

Aprendizaje presencial (asistir físicamente a la escuela)  

Aprendizaje virtual (no asistir físicamente a la escuela) 

3 . Actualmente, la Agencia de Educación de Texas sólo ha autorizado el aprendizaje virtual para el 

año escolar 2020-21. Si el aprendizaje presencial y el aprendizaje virtual se of recen para el
año escolar 2021-22, ¿qué opción está eligiendo?

 Regreso al aprendizaje 
Año escolar 2021-22 

Le recomendamos encarecidamente que seleccione la opción de aprendizaje de su hijo utilizando 
el formulario en línea que se proporciona en Skyward. Si no tiene acceso al formulario en 
línea, puede usar este formulario y devolverlo al registrador/a de la escuela de su hijo. 

Nombre del estudiante: __________________ Número de estudiante: _________ 

Nombre de la escuela: ___________________ Nivel de grado escolar: _______ 

Por favor, responda a las siguientes cuatro preguntas: 

1.    ¿Tiene este estudiante que asiste a PFISD una tableta, computadora portátil o de

escritorio que pueda utilizar de 3-4 horas al día para el aprendizaje en línea?

  

Escriba el nombre del padre ________________________  : Fecha :  ___________  

Firma :  _________________________________ 



,   

Xin hãy chắc chắn rằng bạn đã cập nhật địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên lạc khẩn cấp,  
thông tin thư mục,và thông tin y tế bằng cách sử dụng Mẫu Xác Minh Trên Mạng của Học  
Sinh Trở Lại và Mẫu Sức Khỏe (the Online Returning Student Verification Form and Health  
Form ) cho mỗi đứa con. Nếu bạn không cập nhật thông tin này cho năm học 2021-22,  
trường sẽ không có thông tin hiện thời về con của bạn. Đăng Ký Chọn Tùy Chọn P 

 
   

Có   
Không   

2 .  Bạn có truy cập internet ở nhà mà sẽ cho phép 3-4 giờ học trực tuyến 
(không kể điện thoại di động hoặc điểm nóng (tức hot spot) trong câu trả lời)? 
 

Có   
Không   

On-Campus Learning (Thực sự có mặt để học ở trường) 
ning ( Học trực tuyến trên mạng, kh ông thực sự  đến trường) Virtual Online Lear 

3 . Hiện tại, TEA chỉ cho phép học tập trực tuyến cho năm học 2020-21.  Nếu 
             học trực tiếp trong khuôn viên trường hoặc học tập trực tuyến được cung cấp cho   

Năm học 2021-22, Bạn sẽ chọn phương án nào? 

 

Quay Lại Học Tập 

Năm học 2021-22 

Chúng tôi khuyến khích bạn nên chọn học tập của con mình bằng cách sử  
dụng mẫu trực tuyến được cung cấp trong Skyward. Nếu bạn không có truy cập vào  
mẫu trực tuyến, bạn có thể sử dụng mẫu này và gửi lại cho nhân viên phụ trách đăng  
ký ở trường học của con bạn. 

TÊN HỌC SINH ______________ : ___ ____  ID HỌC SINH ___ : __ ______ 

TÊN TRƯ ỜNG  ___________________  : CẤP LỚP _______ : 

Xin vui lòng trả lời bốn câu hỏi sau: 

1.  Học sinh này, theo học ở học khu PFLUGERVILLE (PFISD), có một 
  Máy tính bảng, máy tính xách tay (laptop) hay máy tính để bàn (desktop) có thể 
được ưu tiên sử dụng 3-4 giờ một ngày cho việc  học trực tuyến trên mạng? 

TÊN CHA MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ (CHỮ IN): : _________________  NGÀY :  _____ ___ _   

CHỮ KÝ  _________________________________ : 

http://www.pfisd.net/fall2020



