
মিডল ফ্রেঞ্চ ইিারশন কাদের জনয?

✔যে সকল পরিবাি বারিতে ফিারস ছািা অন্য যকাতন্া ভাষায় কথা

বতলন্ োতেি জন্যই পরিকল্পন্া কিা হতয়তছ।

✔ইংতিরজ কর্মসূরিি 3য় যেণীি সকল রিক্ষাথীই 4থম যেণীতে
আবতেন্ কিা শুরু কিাি জন্য যোগ্য।

✔আর্িা দৃঢ়ভাতব রবশ্বাস করি যে সকল রিক্ষাথীই অন্য আতিকটি

ভাষা রিখতে সক্ষর্ সুেিাং কর্মসূরিটিতে সকল ধিতন্ি রিক্ষণ িীরে

এবং ভাষা-পটভূরর্ি রিক্ষাথীগ্ণতক স্বাগ্ে জান্াতন্া হয় ও সহায়ো

প্রোন্ কিা হয়।

✔ র্ধযর্ ফিারস রিক্ষা-র্াধযর্ বা রর্ডল যেঞ্চ ইর্ািিন্ কর্মসূরিটি

যসই সকল পরিবাতিি জন্য উপেুক্ত োিা ফিারসতে োতেি েক্ষোি

উন্নরে কিাি সুতোগ্ গ্রহতণ আগ্রহী েতব োিা সম্ভবে আরলম যেঞ্চ

ইর্ািিতন্ি বা যগ্ািাি রেতকি ফিারস রিক্ষা র্াধযর্ রন্বন্ধন্ কিাি

সর্তয়ি পতি টিরডএসরবতে (TDSB) এতসতছন্।
✔ এটি োতেি জন্যও উপেুক্ত োিা যে যকাতন্া কািতণই যহাক ন্া

যকন্, োতেি রিশু রকছুটা বি হওয়াি পতিই যেঞ্চ ইর্ািিতন্ি

সুতোগ্টি রবতবিন্া কিাি আকাঙ্খা প্রকাি কতিন্।

ফ্রেঞ্চ ইিারশন ফ্ররাগ্রাি বা কিমসূমিটির সুমবধাসিূহ

রর্ডল যেঞ্চ ইর্ািিন্ কর্মসূরিটি যেতকাতন্া ভাষা-পটভূরর্ি
রিক্ষাথীগ্ণতক ফিারসতে উচ্চ স্ততিি েক্ষোি রবকাি কিতে যেতব।
রন্ম্নরলরখে রবষয়সরূ্হ সহ এইভাতব অন্য ভাষায় অধযয়ন্ কিা
রিক্ষাথীগ্ণতক অন্যান্য সুরবধাসরূ্হও প্রোন্ কিতব: 
✔ অন্য ভাষায় অধযয়ন্িে রিক্ষাথীগ্তণি প্রধান্ ভাষাতে
েক্ষোসরূ্হ বৃরি কতি বতল প্রর্াণ কতিতছ।
✔ ভাষা রিক্ষণ জ্ঞান্ সম্বন্ধীয় সুরবধাসরূ্হ প্রোন্ কতি যের্ন্
উন্নে র্ান্সম্পন্ন উচ্চ রিন্তাভাবন্া এবং রিক্ষণ সংক্রান্ত েক্ষোসরূ্হ
ো রিক্ষাথীগ্ণ োতেি অধয়যতন্ি সকল যক্ষতে প্রতয়াগ্ কিতে
পাতিন্।
✔ একারধক ভাষাতে েক্ষো ভরবষযতে রিক্ষাথীগ্তণি জন্য
সুতোতগ্ি দ্বািসরূ্হ উনু্মক্ত কতি যেয়।
✔রদ্বভাষী বা বাইরলঙু্গয়াল রিক্ষাথীগ্তণি সার্রগ্রকভাতব
যোগ্াতোগ্ সংক্রান্ত েক্ষোসরূ্হ দৃঢ় তেিী হয় এবং োিা
অতপক্ষাকৃে সহজভাতবই অরেরিক্ত ভাষাসরূ্হ রিতখ রন্তে পাতিন্।

আদবেনপত্র সংক্রান্ত তথ্য:

রর্ডল যেঞ্চ ইর্ািিন্ সংক্রান্ত কর্মসূরি এবং আতবেন্ প্ররক্রয়া সম্পতকম
েতথযি জন্য, অনু্গ্রহ কতি www.tdsb.on.ca/French-এ

োন্।

বেম র্াতন্, রর্ডল যেঞ্চ ইর্ািিন্ কর্মসূরিটিি আতবেন্পতেি সর্য়সীর্া
হতে প্ররে বছতিি জানুয়ামর িাদস। অনু্গ্রহ কতি একটি রন্রেম ষ্ট
বছতিি আতবেন্পতেি সর্য়সীর্াসরূ্হ সম্পরকম ে েতথযি জন্য
যসতেম্বতিি শুরুি রেতক আর্াতেি ওতয়বসাইটটি যেখুন্।

এটি লক্ষয কিা গুরুত্বপূণম যে েরেও সর্য়র্ে আতবেন্ কিা সকল
যোগ্য আতবেন্কািীগ্তণি জন্য কর্মসূরিটিতে স্থান্রন্ণময় বা যেইসতর্ন্ট

রন্রিে েতব রন্রেম ষ্ট সু্কতল স্থান্রন্ণময়টি রন্রিে নয়।

মিডল ফ্রেঞ্চ ইিারশন কী?

রর্ডল যেঞ্চ ইর্ািিন্ একটি রন্রবি যেঞ্চ এজ এযা যসতকন্ড লযাঙু্গতয়জ
কর্মসূরি। এই কর্মসূরিটি 4থম যেণীতে শুরু হয়। রর্ডল যেঞ্চ ইর্ািিন্
কর্মসূরিি রিক্ষাোন্ র্তডলটি 4থম এবং 5র্ যেণীি জন্য 100% 
ফিারস রিক্ষাোন্ বা যেঞ্চ ইন্স্ট্রাকিতন্। 4থম এবং 5র্ যেণীতে

ক্লাতিি সকল কর্মকাণ্ড ফিারসতে পরিিালন্া কিা হয়। 6ষ্ঠ যথতক 8র্
যেণীতে ফিারস রিক্ষাোন্ র্তডলটি 75% ফিারসতে। ইংতিরজ ভাষা
এবং রবজ্ঞান্ বযরেতিতক সকল রবষয়ই ফিারসতে যিখাতন্া হতব। একটি
রবতিষজ্ঞ সংক্রান্ত রবষয় (উোহিণস্বরূপ, স্বাস্থয এবং িািীরিক রবষয়ক
রিক্ষা) ইংতিরজতে যিখাতন্া হতে পাতি, সর্য়রন্রূপণ োরলকাি বা

টাইর্তটবতলি স্বাতথম ো প্রতয়াজন্ হতল।

Middle French Immersion Brochure

http://www.tdsb.on.ca/French
http://www.tdsb.on.ca/French


“যকান্ও ভাষা যিখাি জন্য যসই ভাষাতে রন্রবি র্াোয়
'রন্র্জ্জন্' বা 'ইর্ািিন্' সাধািণে যসই একই র্াো েীর্ম
সর্য় ধতি গ্রহণ কিাি যিতয় আতিা যবিী কােমকি।” 
(ওতয়িতস, 2002 - Weshce, 2002)

উপাত্ত যেরখতয়তছ যে যেঞ্চ ইর্ািিন্ কর্মসূরিসরূ্তহ যে সকল
রিক্ষাথীতক রন্বন্ধন্ কিা হতয়তছ োিা পঠন্ সংক্রান্ত কৃরেতত্বি
যক্ষতে োতেি সর্র্ন্াগ্ণ োিা ন্ন্-ইর্ািিন্ ন্য় এর্ন্
কর্মসূরিসরূ্তহ িতয়তছন্ োতেি যিতয় যবিী কৃরেত্ব প্রেিমন্

কতিতছন্।
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-

quotidien/040322/dq040322a-eng.htm

কান্াডাি রবরভন্ন এলাকাি গ্তবষণাসরূ্হ প্রাথরর্ক এফআই (FI) বা
এর্এফআই (MFI) রিক্ষা-র্াধযর্ সু্কতলি রিক্ষাথীগ্তণি গ্রণে, 
রবজ্ঞান্, সার্ারজক রিক্ষণসরূ্তহ যকাতন্া যন্রেবািক প্রভাব খুুঁতজ

পায়রন্, েখন্ ইংতিরজতে পিীক্ষা কিা হতয়তছ।
(ওতয়িতস, 2002 - Weshce, 2002)

রদ্বেীয় ভাষা সংক্রান্ত েক্ষোসরূ্হ প্রায়িই রন্তয়াগ্কেম াগ্ণ দ্বািা
অেযন্ত রূ্লযবান্ বতল গ্ন্য এবং প্রেযািা কিা হয়।

(ও’ব্রাতয়ন্, 2017 - O’Brien, 2017)

“এফআই - (FI) এ ফিারসতে রিক্ষাথীগ্ণ উন্নে েক্ষো
এবং সু্কতলি রবষয়বস্তুতে (রবজ্ঞান্, সর্াজ রিক্ষণসরূ্হ, 
গ্রণে, ইেযারে) যে েক্ষো অজম ন্ কিতছন্ োিা

একইধিতন্ি রিক্ষাথীগ্ণ োিা ইংতিরজতে এই রবষয়বস্তু
অধযয়ন্ কিতছন্ োতেি সর্েূলয।” (ওতয়িতস, 2002 

- Weshce, 2002)

একটি রিশুি র্ােৃভাষা োি সার্ারজক ভাষা ন্াও হতে
পাতি, েবুও রিশুিা সফলভাতবই একটি অরেরিক্ত ভাষা
রিখতে পাতি, যের্ন্ ফিারস, েখন্ োিা একই সর্তয়
রদ্বেীয় ভাষা রহতসতব ইংতিরজ রিখতছ। (ও’ব্রাতয়ন্, 

2017 - O’Brien, 2017)
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