
فوف لمن يُوّجه برنامج االنغماس في اللغة الفرنسية للص

المتوسطة؟

رنسية هو برنامج مصمم للعائالت التي تتحدث لغةً غير الف✔

.في المنزل
جليزية يحق لجميع طالب الصف الثالث في برنامج اللغة اإلن✔

.التقديم للبدء في الصف الرابع
لغة أخرى نؤمن بشدة بتوفُّر القدرة لدى جميع الطالب لتعلم✔

اللغوية لذا نرحب بالطالب من جميع أساليب التعلّم والخلفيات

.وندعمهم في هذا البرنامج
وف يناسب برنامج االنغماس في اللغة الفرنسية للصف✔

غة المتوسطة العائالت المهتمة بتنمية كفاءة لغوية في الل

س الفرنسية، ولكن قد يكون طالبهم انتقلوا إلى مجلس مدار

ي اللغة منطقة تورنتو بعد مرحلة االلتحاق ببرنامج االنغماس ف

.الفرنسية للمرحلة المبكرة
كما أنه يناسب العائالت التي ترغب، ألي سبب كان، ✔

كبر طفلهم باستغالل فرصة االنغماس في اللغة الفرنسية عندما ي

.  قليالً 

ف فوائد برنامج االنغماس في اللغة الفرنسية للصفو

المتوسطة

من أي يتيح برنامج االنغماس في اللغة الفرنسية للطالب

غة خلفية لغوية اكتساب مستوًى عاٍل من الكفاءة بالل

ير من تقّدم دراسة لغة أخرى بهذه الطريقة الكث. الفرنسية

:  الفوائد األخرى مثل
اللغة ثبت أن الدراسة بلغة أخرى تقّوي مهارات الطالب ب✔

.المهيمنة
المتقدم إلى يمنح تعلّم اللغة فوائد معرفية أخرى كالتفكير✔

ميع حد كبير ومهارات التعلّم التي يطبّقها الطالب في ج

.  مجاالت دراستهم
قبلية يفتح إتقان أكثر من لغة واحدة أبواب الفرص المست✔

.  للطالب
وية بشكل يكتسب الطالب ثنائيو اللغة مهاراِت تَواصٍل ق✔

.برعام، وقد يتمكنون من تعلّم لغات إضافية بسهولة أك

معلومات الطلب

للحصول على معلومات حول برنامج االنغماس في اللغة 

ى زيارة الفرنسية للصفوف المتوسطة وعملية التقديم، يُرج

.www.tdsb.on.ca/Frenchالموقع اإللكتروني 

س في اللغة في الوقت الحالي، تقع فترة التقديم لبرنامج االنغما

من لثانيكانون ا/ينايرالفرنسية للصفوف المتوسطة في شهر 

ة شهر يُرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني في بداي. كل عام

هائية أيلول للحصول على معلومات حول المواعيد الن/سبتمبر

.  للتقديم في سنة معينة

من المهم مالحظة أنه في حين أن التنسيب إلى البرنامج 

إال أن مضمون لجميع المؤهلين المتقدمين في الفترة المحددة،

ً ليسالتنسيب إلى مدرسة معينة  .  مضمونا

ما هو االنغماس في اللغة الفرنسية للصفوف المتوسطة؟

رنامج االنغماس في اللغة الفرنسية للصفوف المتوسطة هو ب

من الصف يبدأ هذا البرنامج. مكثف لتعليم الفرنسية كلغة ثانية

ي اللغة يستخدم نموذج التدريس في برنامج االنغماس ف. الرابع

% 100بة الفرنسية للصفوف المتوسطة اللغةَ الفرنسية بنس
ة في إذ تُمارس جميع األنشطة الصفي. للصف الرابع والخامس

أما من الصف.  الصفين الرابع والخامس باللغة الفرنسية

للغةَ السادس إلى الصف الثامن، فيستخدم نموذُج التدريس ا

ة تُدّرس جميع المواد باللغة الفرنسي%.75الفرنسية بنسبة 

مواد قد تُدّرس ال.  باستثناء مادة اللغة اإلنجليزية والعلوم

نجليزية، إن باللغة اإل( كالتربية الصحية والبدنية)االختصاصية 

.استدعى األمر للتوفيق بين الجداول
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امةً في لغٍة ما ع" االنغماس"الجرعة المكثّفة من "

ن كانت أشدُّ تأثيراً في تعلمها من الجرعة نفسها إ

".  موّزعة على فترة أطول
(Wesche ،2002ويش)

غماس تُظهر البيانات أن الطالب المسجلين في برامج االن

نظرائهم في اللغة الفرنسية تفوقوا في أدائهم بالقراءة على

.المسجلين في البرامج األخرى
https://www150n/ac.cg.nactats.1yliad/-

/neiditouq040322qd/040322a-eng.htm

وجدت الدراسات الصادرة عن أجزاء مختلفة في كندا أنه

ية في ال يوجد تأثيرات سلبية على طالب المدارس االبتدائ

ة برامج االنغماس في اللغة الفرنسية سواء في المرحل

لوم المبكرة أو المتوسطة في أدائهم في الرياضيات أو الع

. زيةأو الدراسات االجتماعية عند اختبارهم باللغة اإلنجلي
(Wesche ،2002ويش)

ير غالباً ما يقّدر أصحاب األعمال المحتملين بشكل كب

.التمتع بمهارات في لغة ثانية ويتوقعونها
(O'Brien2017، أوبراين)

ي يحقق الطالب المسجلون في برامج االنغماس ف"

ة اللغة الفرنسية كفاءة لغوية متقدمة في اللغ

الفرنسية باإلضافة إلى تمكنهم من المناهج 

العلوم، الدراسات االجتماعية، )المدرسية 

ين بشكل مماثل للطالب الدارس( الرياضيات، الخ

ويش، Wesche". )لهذه المناهج باللغة اإلنجليزية

2002)

ةً على الرغم من كون لغة الطفل األولى ليست لغ

افية، مجتمعية، إال أن الطفل يستطيع تعلم لغة إض

لم فيه كالفرنسية، بنجاح في الوقت ذاته الذي يتع

(2017، أوبراينO'Brien. )اإلنجليزية كلغة ثانية
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