
New and District Media
The Pflugerville ISD Community Relations Department and campuses regularly invite the news media to publicize student, school, and district  
accomplishments and events. Additionally, the Community Relations department frequently post photos, videos and stories on district web and 
social media platforms to promote PfISD schools.  

State and federal laws do not require the school district to obtain the permission of parents or guardians prior to a child being photographed, 
videotaped, or interviewed for the following reasons:
• News media coverage
• Publicity related to participation in co-curricular or extracurricular activities
• Instructional or staff development purposes; or for
• Safety or disciplinary reasons

Students are automatically opted-in for news media and district media coverage. Parents must opt-out. 

I do not wish for PfISD community relations to include positive news about my child in district or news media. I’m choosing to opt-out.
 Yes

Directory and Yearbook
Certain information about students is considered directory information and subject to Open Records Requests, unless the parent or guardian 
objects to the release of the directory information about the student. If you do not want Pflugerville ISD to disclose directory information from your 
child’s education records, you must notify the district by completing this form.

Pflugerville ISD has designated the following information as directory information:

Pflugerville ISD may disclose directory information from my child’s education records
Yes  No

Pflugerville ISD may include my child’s name and photo in the yearbook
Yes  No

Student Name (print)    _______________________________________________ I.D. # __________________Grade __________

Parent/Guardian (print) _______________________________________________ 

Parent/Guardian Signature _______________________________________________ Date  _________________
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• Student’s name
• Address
• Telephone listing
• E-mail address
• Photograph
• Date and place of birth

• Major field of study
• Degrees, honors, and awards received
• Dates of attendance
• Grade level
• Most recent school previously attended

• Participation in officially recognized activities
and sports

• Weight and height, if a member of an
athletic team

• Enrollment status



• Cobertura de los medios de comunicación
• Publicidad relacionada con la participación en actividades curriculares o extracurriculares
• Con fines de instrucción o de desarrollo del personal; o para
• Razones de seguridad o de disciplina

Los estudiantes son automáticamente elegidos para la cobertura de los medios de comunicación y del distrito. Los padres deben optar por no 
participar. 
No deseo que relaciones comunitarias de PfISD incluyan noticias positivas sobre mi hijo en el distrito o en los medios de comunicación. Elijo la opción de no participar.   
Sí

Directorio y anuario
Cierta información sobre los estudiantes se considera información de directorio y está sujeta a solicitudes de registros abiertos, a menos que el 
padre o tutor se oponga a la divulgación de la información de directorio sobre el estudiante. Si usted no quiere que el Distrito Escolar 
Independiente de Pflugerville revele información de directorio de los registros de educación de su hijo, debe notificar al distrito mediante este 
formulario.

Pflugerville ha designado la siguiente información como información de directorio:

Pflugerville ISD puede revelar información de los registros educativos de mi hijo.     
Sí  No

Pflugerville ISD puede incluir el nombre y la foto de mi hijo en el anuario.
Sí  No

Escriba el nombre del estudiante ___________________________________________ # de matrícula________________Grado __________

Escriba el nombre del padre/tutor legal_______________________________________________ 

Firma del padre/tutor legal _______________________________________________ Fecha _______________
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Noticias y medios de comunicación del distrito
El Departamento de Relaciones Comunitarias del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville y las escuelas invitan regularmente a los 
medios de comunicación para dar a conocer los logros y eventos de los estudiantes, la escuela y el distrito. Además, el departamento de 
Relaciones Comunitarias frecuentemente publica fotos, videos e historias en la web del distrito y en las plataformas de redes sociales para 
promover las escuelas de PfISD.    
Las leyes estatales y federales no exigen que el distrito escolar obtenga el permiso de los padres o tutores antes de que se fotografíe, grabe 
en vídeo o entreviste a un niño por las siguientes razones:
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• Nombre del estudiante
• Dirección
• Lista de teléfonos
• Correo electrónico
• Fotografía
• Fecha y lugar de nacimiento

• Principal campo de estudio
• Títulos, honores y premios recibidos
• Fechas de asistencia
• Nivel de grado escolar
• La escuela más reciente a la que

asistió anteriormente

• Participación en actividades y deportes
reconocidos oficialmente

• El peso y la altura si es miembro de un
equipo atlético

• Estado de matrícula
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Tin Tức và Môi Trường Học Khu 

Pflugerville ISD Community Relation Department (Phòng Liên Lạc Cộng Đồng Học Khu Pflugerville) và nhà trường thường mời 
các cơ quan truyền thông công bố các sự việc và thành tựu của học sinh, trường, và Học Khu.  Thêm vào đó, Phòng Liên Lạc 
Cộng Đồng thường đăng hình ảnh, phim ảnh và các câu chuyện trên trang mạng học khu và các diễn đàn môi trường xã hội để 
đề bạt các trường của Học Khu Pflugerville.  

Luật của bang và liên bang không đòi học khu phải có đồng ý của phụ huynh hoặc giám hộ trước khi học sinh được chụp hình, 
thâu hình, hoặc phỏng vấn vì những lý do sau:: 

• Cung cấp tin tức;

• Liên hệ công khai vào những hoạt động cùng học trình hay phụ trội của học trình

• Với mục tiêu giáo dục hoặc phát triển của ban giảng huấn; hoặc vì

• Những lý do an toàn và kỷ luật.

Học sinh được tự động đưa vào tin tức và thông tin của học khu.  Nếu không muốn, phụ huynh phải chọn không tham gia. 

       Tôi không muốn PfISD Community Relations nêu những thông tin tích cực về con tôi ở học khu hoặc môi trường 
       thông tin.  Tôi chọn được rút ra.   Đúng 

Danh Bạ Hướng Dẫn và Lưu Niệm Năm 

Một số thông tin về học sinh được coi là hạng mục thông tin và đối tượng của Yêu Cầu Công Khai Thành Tích , trừ khi phụ 

huynh và giám hộ phản đối tiết lộ thông tin chỉ dẫn về học sinh. Nếu quý vị không muốn Học Khu Pflugerville tiết lộ hạng mục 

thông tin từ hồ sơ học tập của học sinh, quý vị phải thông báo cho Học Khu bằng cách điền mẫu này. 

Học Khu Pflugerville coi những thông tin sau đây là hạng mục thông tin: 

• Tên học sinh

• Địa chỉ

• Số phôn

• Địa chỉ email

• Hình ảnh

• Ngày và nơi sanh

• Ngành học chính 
• Bằng cấp, bảng danh dự, bằng khen 
• Những ngày có đi học 
• Cấp lớp 
• Trường mới học trước đây

• Tham gia vào các hoạt động và thể

thao được chính thức công nhận

• Cân nặng và chiều cao, nếu là

thành viên của đội thể thao

• Tình trạng ghi danh

 Học Khu Pflugerville có thể tiết lộ hạng mục thông tin từ hồ sơ giáo dục của con tôi: 

Được          Không 

Học Khu Pflugerville có thể đưa tên và hình con tôi vào cuốn lưu niệm hàng năm: 

        Được          Không 

     Tên Học Sinh (chữ in)             Số I.D.  Lớp 

     Phụ Huynh/Giám Hộ (chữ in)         

     Chữ Ký của Phụ Huynh/Giám Hộ Ngày 
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