
The Panda Post
Captain Jason M. Dahl School
For the month of March 2021

Character Education Theme: Self-Discipline

Upcoming Events:
Every Monday and
Friday at 1:00 p.m. Panda
Hour (same meeting info
for each Panda Hour)
https://fmsd.zoom.us/j/838
87141116?pwd=eHloN2Zk
aWYvRnNuRFdOSDZFM
mt1UT09
Meeting ID: 838 8714
1116
Passcode: Panda
____________________

Thursday March 4 at 5:00
p.m. School Site Council
(SSC)

https://fmsd.zoom.us/j/589
1732808?pwd=a2FmSCtU
SElKTVg2NU4xdm1oM0tv
QT09
Meeting ID: 589 173 2808
Passcode: Dahl
_____________________

Tuesday, March 9, 2021
at 6:00 p.m. Coffee with
the Principal
https://fmsd.zoom.us/j/832
13012018?pwd=VWhHcn
NvMnMwclhYTVB3UVdxV
FNwUT09
Meeting ID:  832 1301
2018 Passcode:  Coffee

Dear Captain Jason M. Dahl Families,
This month we have a new character education theme of self-discipline. One key skill in

attaining self-discipline is making a desired goal a habit. Studies say that it takes at least 21 days
to make a habit. As we continue into the portion of the year in which students take the English
Learner Proficiency Assessments for California (ELPAC) later this month and start the California
Assessment of Student Performance and Progress (CAASPP), I would like to encourage families
to take the time to review your child’s study habits and set goals for the end of the school year.
More information about testing will come in next month’s newsletter and from your child’s teacher.
I know that this year has caused our homes to also be our schools and workplaces and your
support in your child’s education is much appreciated. Thank you for all that you do to help your
child with schooling.

ELPAC Testing: If your child is learning English as a second language, please note that later
this month, Dahl will be administering the ELPAC assessment. This is a test composed of
reading, writing, listening and speaking tests. Your child’s teacher may send you more
information on how ELPAC testing will be conducted.

Lexia: All Dahl students should be completing their weekly Lexia minutes. The Lexia program
helps students with their foundational reading skills. This month, we are having a Lexia March
Madness contest. Students who meet their weekly Lexia minutes (15 minutes for primary grade
students and 20-30 minutes for upper grade students) will be entered into a raffle and winners
will be announced at our Friday Panda Hour. Winners will then be able to pick up their prize from
the front office.
This month is also Read Across America and we are celebrating with a Spirit Week from March

1st - 5th. The flyer will be sent via REMIND. Reading is a great family activity. If you are in need
of new reading materials, Dahl has a little library in front of the school and last December, we
also sent out information on how you can access digital reading books through the San Jose
Public Library.

STEAM Night on March 25th at 6:00 p.m.: In addition to our Monday and Friday Panda Hour at
1:00 p.m., we will also have another great student socialization opportunity. Students are invited
to participate in our STEAM night to do Science, Technology, Engineering, Art and Math
activities involving butterflies.

Sincerely,
M��. Quilantan�
Principal

Contact
Information

Front Office: (408) 363-5650
Office Hours: Monday - Friday from 7:30 a.m. - 4:00 p.m.

Due to the current status of COVID-19 cases in San Jose, we ask that you please call and make an
appointment when you are coming to the front office. Thank you!

Principal: Michelle Quilantang Office: (408) 363-5650 x 5660
E-mail: michelle.quilantang@fmsd.org Cell: (408) 831-0790
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Bản Tin Panda
Trường Captain Jason M. Dahl

Cho Tháng Ba 2021
Chủ Đề Giáo Dục Nhân Vật:  Kỷ Luật Tự Giác

Sự Kiện Sắp Tới:

Mổi Thứ Hai và Thứ Sáu lúc 1:00
p.m. Giờ Panda  (dùng liên kết như
củ cho mỗi giờ Gấu Trúc)
https://fmsd.zoom.us/j/83887141116
?pwd=eHloN2ZkaWYvRnNuRFdOS
DZFMmt1UT09
Mã số: 838 8714 1116
Mật Khẩu: Panda

_____________________

THứ Năm, Tháng Ba 4 lúc 5:00
p.m. Họp Hội Đồng Trường (SSC)
https://fmsd.zoom.us/j/5891732808?
pwd=a2FmSCtUSElKTVg2NU4xdm
1oM0tvQT09
Mã Số : 589 173 2808
Mật Khẩu: Dahl

_____________________

Thứ Ba , Tháng Ba  9, 2021 lúc
6:00 p.m. Càphê với Hiệu Trưởng.l
https://fmsd.zoom.us/j/83213012018
?pwd=VWhHcnNvMnMwclhYTVB3
UVdxVFNwUT09
Mã Số:  832 1301 2018  
Mật Khẩu: Coffee

Kính gửi Gia Đình của Trường  Jason M. Dahl,
Tháng này, chúng ta có một chủ đề giáo dục nhân cách mới về tính tự giác. Một kỹ năng

quan trọng để đạt được kỷ luật bản thân là biến mục tiêu mong muốn thành thói quen. Các
nghiên cứu nói rằng cần ít nhất 21 ngày để tạo thói quen. Khi chúng ta tiếp tục bước sang
giai đoạn của năm mà học sinh tham gia Kỳ thi Đánh giá Năng lực Học viên Anh ngữ của
California (ELPAC) vào cuối tháng này và bắt đầu Đánh giá Thành tích và Tiến bộ của Học
sinh (CAASPP) của California, tôi muốn khuyến khích các gia đình dành thời gian để xem
xét lại thói quen học tập của con bạn và đặt mục tiêu cho cuối năm học. Thông tin thêm về
thử nghiệm sẽ có trong bản tin của tháng tới và từ giáo viên của con bạn. Tôi biết rằng năm
nay đã khiến ngôi nhà của chúng tôi cũng trở thành trường học và nơi làm việc của chúng
tôi và sự hỗ trợ của bạn trong việc giáo dục con mình rất được trân trọng. Cảm ơn bạn vì
tất cả những gì bạn làm để giúp con bạn đến trường.

ELPAC Testing: If your child is learning English as a second language, please note that
later this month, Dahl will be administering the ELPAC assessment. This is a test composed
of reading, writing, listening and speaking tests. Your child’s teacher may send you more
information on how ELPAC testing will be conducted.

Bài Thi Đánh giá Năng lực Học viên Anh ngữ của California ELPAC: Nếu con bạn đang
học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, xin lưu ý rằng vào cuối tháng này, Dahl sẽ thực hiện
bài thi kiểm tra đánh giá ELPAC. Đây là một bài kiểm tra bao gồm các bài kiểm tra đọc, viết,
nghe và nói. Giáo viên của con bạn có thể gửi cho bạn thêm thông tin về cách thức tiến
hành bài thi kiểm tra ELPAC.

Lexia:  Tất cả học sinh Dahl phải hoàn thành số phút Lexia hàng tuần của họ. Chương
trình Lexia giúp học sinh với các kỹ năng đọc cơ bản của họ.Trong tháng này, chúng tôi
đang có một cuộc thi Lexia March Madness. Những học sinh đáp ứng được số phút Lexia
hàng tuần của mình (15 phút đối với học sinh tiểu học và 20-30 phút đối với học sinh lớp
trên) sẽ được tham gia vào cuộc sổ xố và người chiến thắng sẽ được công bố vào Giờ
Gấu trúc Thứ Sáu của chúng tôi. Người chiến thắng sau đó sẽ có thể nhận giải thưởng của
họ từ văn phòng.
Tháng này cũng là Ngày đọc khắp nước Mỹ và chúng tôi đang kỷ niệm Tuần lễ Tinh thần

từ ngày 1 - 5 tháng 3. Tờ thông tin chi tiết sẽ được gửi qua REMIND. Đọc sách là một hoạt
động gia đình tuyệt vời. Nếu bạn cần tài liệu đọc mới, Dahl có một thư viện nhỏ phía trước
trường và tháng 12 năm ngoái, chúng tôi cũng đã gửi thông tin về cách bạn có thể truy cập
sách đọc để đọc trực tuyến  thông qua Thư viện Công cộng San Jose.

Đêm STEAM vào ngày 25 tháng 3 lúc 6:00 chiều: Ngoài Giờ gấu trúc thứ Hai và thứ Sáu
lúc 1:00 chiều, chúng tôi cũng sẽ có một cơ hội xã hội hóa khác cho các em học sinh. Học
sinh được mời tham gia đêm STEAM của chúng tôi để thực hiện các hoạt động Khoa học,
Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán liên quan đến bướm.

Sincerely,
M��. Quilantan�
Principal

Thông Tin Liên Lạc Văn Phòng: (408) 363-5650
Giờ Làm Việc: Thứ Hai - Thứ Sáu từ 7:30 a.m. - 4:00 p.m.

Do tình trạng hiện tại của các trường hợp bịnh COVID-19 ở San Jose, chúng tôi yêu cầu bạn vui
lòng gọi điện và làm hẹn trước khi bạn đến văn phòng. Cảm ơn bạn!

Hiệu Trưởng: Michelle Quilantang Văn Phòng: (408) 363-5650 ext 5660
E-mail: michelle.quilantang@fmsd.org Diện Thoại Di Động: (408) 831-0790
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El Panda Publica
Escuela  Captain Jason M. Dahl
Para el mes de marzo de 2021

Tema de Educación de Carácter: Autodisciplina
Próximos Eventos:
Cada lunes y viernes a la
1:00 p.m. Hora del Panda
(misma información de
reunión para cada Hora del
Panda)
https://fmsd.zoom.us/j/838871
41116?pwd=eHloN2ZkaWYvR
nNuRFdOSDZFMmt1UT09
ID de Reunión: 838 8714
1116
Contraseña: Panda

_____________________

jueves, 4 de marzo a las
5:00 p.m. Consejo Escolar
(SSC)

https://fmsd.zoom.us/j/589173
2808?pwd=a2FmSCtUSElKT
Vg2NU4xdm1oM0tvQT09
ID de Reunión: 589 173 2808
Contraseña: Dahl

_____________________

martes, 9 de marzo de 2021
a las 6:00 p.m. Café con la
Directora
https://fmsd.zoom.us/j/832130
12018?pwd=VWhHcnNvMnM
wclhYTVB3UVdxVFNwUT09
ID de Reunión:  832 1301
2018 Contraseña:  Coffee

Estimadas Familias de Captain Jason M. Dahl,
Este mes tenemos un nuevo tema de educación del carácter: la autodisciplina. Una habilidad

clave para lograr la autodisciplina es convertir una meta deseada en un hábito. Los estudios dicen
que se necesitan al menos 21 días para crear un hábito. A medida que continuamos en la parte
del año en la que los estudiantes toman las Evaluaciones de Dominio del Inglés para California
(ELPAC) a finales de este mes y comienzan la Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil
de California (CAASPP), me gustaría animar a las familias a tomar el tiempo para revisar los
hábitos de estudio de su hijo/a y establecer metas para el final del año escolar. Más información
sobre las pruebas vendrá en el boletín del próximo mes y de la maestra de su hijo. Sé que este
año ha hecho que nuestros hogares sean también nuestras escuelas y lugares de trabajo y su
apoyo en la educación de su hijo es muy apreciado. Gracias por todo lo que hacen para ayudar a
sus hijos en la escuela.

Pruebas de ELPAC: Si su hijo/a está aprendiendo inglés como segundo idioma, tenga en cuenta
que a finales de este mes, Dahl administrará la evaluación ELPAC. Se trata de un examen
compuesto por pruebas de lectura, escritura, comprensión y expresión oral. El profesor de su
hijo/a podrá enviarle más información sobre cómo se realizará la prueba ELPAC.

Lexia: Todos los estudiantes de Dahl deben completar sus minutos semanales de Lexia. El
programa Lexia ayuda a los estudiantes con sus habilidades de lectura fundamentales. Este mes,
tenemos un concurso de Lexia Locura de Marzo. Los estudiantes que cumplan con sus minutos
semanales de Lexia (15 minutos para los estudiantes de niveles primarios y 20-30 minutos para
los estudiantes de niveles altos) entrarán en un sorteo y los ganadores se anunciarán en nuestra
Hora Panda de los viernes. Los ganadores podrán recoger su premio en la oficina.

Este mes también es Read Across America y lo celebramos con una Semana del Espíritu del 1
al 5 de marzo. El volante será enviado vía REMIND. La lectura es una gran actividad familiar. Si
necesitan nuevos materiales de lectura, Dahl tiene una pequeña biblioteca frente a la escuela y el
pasado mes de diciembre, también enviamos información sobre cómo pueden acceder a libros de
lectura digital a través de la Biblioteca Pública de San José.

Noche de STEAM el 25 de marzo a las 6:00 p.m.: Además de nuestra Hora Panda de los lunes
y viernes a la 1:00 p.m., también tendremos otra gran oportunidad de socialización para los
estudiantes. Los estudiantes están invitados a participar en nuestra noche de STEAM para hacer
actividades de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas que involucran mariposas.

Sinceramente,
M��. Quilantan�
Directora

Información de
Contacto

Oficina: (408) 363-5650
Horas de Oficina: lunes - viernes de 7:30 a.m. - 4:00 p.m.

Debido al estado actual de los casos de COVID-19 en San José, le pedimos que por favor llame
y haga una cita cuando venga a la oficina principal. Gracias.

Directora: Michelle Quilantang Oficina: (408) 363-5650 x 5660
Correo-E: michelle.quilantang@fmsd.org Móvil: (408) 831-0790
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