PfISD Family Access to Skyward
(Gia Đình Thuộc Học Khu Pflugerville Truy Cập Skyward)
Phụ huynh chắc đã nhận được một email với tên đăng nhập của mình (username) và gợi ý tạo
mật khẩu (password). Tên người dùng và mật khẩu này sẽ được sử dụng để truy cập tài khoản
Skyward của quý vị. Để truy cập tài khoản của quý vị, xin vui lòng làm theo các hướng dẫn này.
Nếu quý vị cần một tài khoản hoặc có câu hỏi thêm xin vui lòng liên hệ để có trợ giúp từ Skyward
tại parentportal@pfisd.net

1. Vào trang chủ PfISD tại www.pfisd.net
2. Click vào biểu tượng Skyward ở góc trên phía bên phải
của PfISD Home Page.

3. Liên kết Skyward sẽ đưa quý vị đến liên kết đăng nhập
(Login link). Click vào liên kết màu đỏ 'here'.

4. Điền tên người dùng (username) và mật khẩu (password)
quý vị đã tạo ra và click lên
Sign In >

5. Sau khi đăng nhập, quý vị sẽ được dẫn đến Family Access
Dashboard (Home Page).

Từ bất cứ hình ảnh nào ở Family Access, quý vị có thể click lên Home Icon
chủ (Home Page).

để trở lại trang

PfISD Family Access to Skyward
(Gia Đình Thuộc Học Khu Pflugerville Truy Cập Skyward)
Những Biểu Tượng trên Trang Chủ Giải Thích biểu tượng của quý vị

Biểu tượng chỉ định - chọn biểu tượng này để xem danh sách
các bài tập. Ở đây sẽ liệt kê các bài tập sắp tới, thiếu sót, và
đã qua.

Biểu tượng thứ hạng - danh sách điểm trung bình hiện có
theo thời kỳ chấm điểm.

Biểu tượng phiếu điểm - liệt kê điểm học sinh trước đây.
Hiện thời không hoạt động.

Biểu tượng thời biểu – liệt kê các lớp hiện tại của học sinh theo
thời gian .

Biểu tượng lý lịch học sinh - liệt kê thông tin học sinh bao gồm
ID#, thông tin liên hệ của phụ huynh và cấp lớp đang học.

