
Student’s Name __________________________________________________________________ 
Last                                                First                                           Middle 

Date of Birth ________/_______/_________   Grade ______________ ID # _________________________ 
Month          Date           Year 

In our continuing efforts to be as efficient as possible, we are using our Website as the primary vehicle for distributing both the 
2021-2022 Student Handbook and Student Code of Conduct.  These resources can be found on the front page of the district’s 
site, www.pfisd.net.  For those families who do not have Internet access at home or who prefer a hard copy, one can be provided to 
you at no cost.  I understand that the handbook contains information that my child and I may need during the school year and that all 
students will be held accountable for their behavior and will be subject to the disciplinary consequences outlined in the Student 
Code of Conduct.       

An asbestos management plan has been developed for each school and submitted to the Texas Department of State Health 
Services (DSHS) for approval.  This plan was developed by an accredited management planner in order to ensure the plan is in 
compliance with federal asbestos regulations.  A copy of the plan submitted to the DSHS is kept in the District’s administrative office 
and is available for inspection by the EPA, the state, and the public, including teachers, school personnel, employee 
representatives, and parents.       

The District’s integrated pest management program, developed in accordance with the requirements of the Texas Structural Pest 
Control Act and with the assistance of an advisory committee of knowledge person, will govern the District’s use of pesticides, 
herbicides, and other chemical agents for the purpose of controlling pests, rodents, insects, and weeds in and around District 
facilities.  A notification will be posted at the front entrance 48 hours prior to each treatment. 

To prepare students for an increasingly technological society, the district has made an investment in computer technology for 
instructional purposes.  Use of these computer resources is restricted to students working under a teacher’s supervision and for 
approved purposes only.   

Students and their parents should be aware that e-mail using district computers are not private and will be monitored by district staff. 

By signing below I understand, approve and agree to the Parent Permission and Acknowledgements as it pertains to 
Pflugerville ISD policies and procedures. 

_______________________________________________________ ________________________________ 
 Parent/Guardian Signature Date 

 Jan 2021 

 Form 7 Light Green 

Parent Permission and Acknowledgments  
2021-2022

STUDENT HANDBOOK AND CODE OF CONDUCT

ASBESTOS HAZARD COMMUNICATION

PESTICIDE NOTIFICATION

COMPUTER RESOURCES

X



Nombre del estudiante _______________________________________________________________ 
Apellido  Nombre de pila      Segundo nombre 

Fecha de nacimiento______/_____/________  Grado______________  № de matrícula_________________ 
Mes         Día   Año 

MANUAL ESTUDIANTIL Y CÓDIGO DE CONDUCTA 

Como parte de nuestro esfuerzo continuo por ser lo más eficiente posible, usamos nuestro sitio Web como el medio de comunicación 
principal de distribución del Manual Estudiantil y del Código de Conducta de 2021-2022. Puede encontrar un enlace a estos recursos en 
la página principal del Sitio Web del distrito en: www.pfisd.net.  Para aquellas familias que no tienen acceso a Internet en la casa o las 
familias que desean una copia impresa, podemos proporcionársela sin costo. Tengo entendido que el Manual Estudiantil contiene 
información que mi hijo y yo podemos necesitar durante el año escolar y que el distrito hará a todos los estudiantes responsables por 
su comportamiento y estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias especificadas en el Código de Conducta Estudiantil.  

COMUNICACIÓN SOBRE EL RIESGO DE ASBESTO 

Un plan para el manejo de asbestos ha sido desarrollado para cada escuela y ha sido presentado a la División de Servicios de Salud y 
Seguridad del Estado de Texas (Texas Department of State Health Services o DSHS) para su aprobación. Un planificador administrativo 
acreditado desarrolló este plan para asegurar que esté conforme con los reglamentos federales respecto al asbesto. La oficina 
administrativa del distrito mantiene una copia del plan presentado al DSHS y está disponible par la inspección por la Agencia para la 
Protección del Medio Ambiente (Enviromental Protection Agency o EPA), el estado y el público, incluyendo los maestros, el personal 
escolar, los representantes de los empleados y los padres.      

AVISO SOBRE PESTICIDAS 

El programa integrado del distrito para el control de plagas, el cual fue desarrollado de acuerdo con los requisitos de la ley del Estado de 
Texas para el Control de Plagas en las Estructuras (Texas Structural Pest Control Act) y con la ayuda de un comité consultor de 
personas con conocimiento, gobernará el uso de los pesticidas, herbicidas y otros químicos por el distrito para el propósito de controlar 
plagas, roedores, insectos y la maleza adentro y alrededor de las instalaciones del distrito. Se expondrá un aviso en la entrada principal 
cuarenta y ocho (48) horas antes de cada  tratamiento. 

RECURSOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORAS) 

Para preparar a los estudiantes para una sociedad cada vez más tecnológica, el distrito ha invertido en la tecnología informática para 
los propósitos de instrucción. El uso de estos recursos informáticos (computadoras) es limitado a los estudiantes mientras trabajan bajo 
la supervisón de un maestro y sólo para los propósitos aprobados. 

Los estudiantes y sus padres deben estar conscientes de que el uso de las computadoras del distrito para enviar correos electrónicos 
no es privado  y será supervisado por personal del distrito. 

Al firmar abajo yo reconozco que he leído, entiendo y acepto el formulario de permiso de los padres y  acuse de recibo como 
le concierne al Distrito Escolar Independiente de Pflugerville, sus políticas y procedimientos. 

      _______________________________________ 

       Fecha 
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Form 6 Light Green

Parent Permission and Acknowledgments
Permi so de los Padres y Acuse de Recibo 

2021-2022

 X 
________________________________________________________________ 
Firma del padre o tutor 
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   SỔ TAY HỌC SINH VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH 

THÔNG TIN ĐỘC CHẤT ASBESTOS 

THÔNG BÁO VỀ THUỐC SÁT TRÙNG 

  TÀI NGUYÊN MÁY VI TÍNH 

Parent Permission and Acknowledgements 
 Phụ Huynh Ghi Nhận và Cho Phép

2021-2022

Tên Học Sinh 
Họ Tên Chữ Lót 

Ngày Sinh  / /  Lớp Số ID # 
Tháng  Ngày Năm 

Trong nỗ lực tiếp tục tăng thêm hiệu năng, chúng tôi đang xử dụng Website như một phương tiện đầu tiên để phân phối cả Sổ Tay 

Học Sinh và Những Quy Định Ứng Xử 2021-2022. Những điều này có thể đọc ở trang đầu trên mạng www.pfisd.net của học khu.
Đối với những gia đình không có internet ở nhà hoặc muốn có bản in,quý vị sẽ được cung cấp miền phí. Tôi biết rằng sổ tay chứa 
đựng những dữ kiện mà con em tôi và tôi thấy cân trong niên học và tất cả học sinh chịu trách nhiệm về tư cách của chúng và có 
thể bị phạt dựa vào Những Quy Định Ứng Xử của Học Sinh.  

Một chương trình quản lý asbestos được triển khai và đệ trình Sở Dịch Vụ Y Tế Texas (DSHS) để chuản y. Kế hoạch này được phát 

trỉển bởi một nhà kế hoạch được công nhận để bảo đảm theo đúng với quy định asbestos của liên bang. Một bả sao của kế hoạch 

đã được đệ trình DSHS được lưu ở phòng hành chánh Học Khu và sẵn sang cho kiểm tra bởi EPA, bang, và công chúng, bao gồm 

giáo viên, nhân viên trường, đại diện nhân viên và phụ huynh 

. 

Chương trình phối hợp kiểm soát côn trùng của Học Khu, phát triển theo yêu cầu của Texas Structural Pest Control Act và với sự 

giúp đỡ của một ban cố vấn với những chuyên viên, sẽ điều hành việc sử dụng thuốc sát trùng, diệt cỏ, và những hóa chất khác của 

Học Khu với mục đích diệt trùng, chuột bọ, và cỏ dại trong và quanh các cơ quan của Học Khu. Thông báo sẽ được dán lên ở cổng 

tiền 48 giờ trước khi xịt thuốc. 

Để chuẩn bị học sinh thích ứng với xã hội nhiều kỹ thuật cao hơn, học khu đầu tư vào kỹ thuật vi tính cho mục tiêu giảng dạy. 

Việc xử dụng máy vi tính giới hạn cho học sinh làm việc dưới sự giám sát của giáo viên và với lý do được chấp thuận. 

Học sinh và phụ huynh cần biết rằng dùng e-mail bằng máy vi tính của học khu không là riêng tư và bị chuyên viên học khu giám 

sát. 

Ký tên dưới đây tức là tôi đã hiểu, chấp nhận và đồng ý với bản Ghi Nhận và Cho Phép của Phụ Huynh vì nó gắn liền 

với chính sách và thủ tục của Học Khu Pflugerville. 

Phụ Huynh/Bảo Hộ Ký Tên Ngày 
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