
ਮਿਡਲ ਫਰੈਂਚ ਇਿਰਸ਼ਨ ਮਿਸਲਈ ਹੈ?

✔ਅਜਿਹੇ ਪਜਿਵਾਿਾਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ

ਘਿ ਜਵਿੱਚ ਫਿੈਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇੇ ਹਨ।

✔ਿਰੇਡ 3 ਅੰਿਿੇਜ਼ੀ ਪਰੋਿਿਾਮ ਜਵਚਲੇ ਸਾਿੇ ਜਵਜੇਆਿਥ਼ੀ

ਿਰੇਡ 4 ਜਵਿੱਚ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਲਈਅਪਲਾਈ ਕਿਨਲਈਯੋਿ

ਹਨ।

✔ਅਸ਼ੀ ਾਂ ਜੇਰੜਤਾ ੇੇ ਨਾਲ ਮੰਨੇੇ ਹਾਾਂ ਜਕ ਸਾਿੇ ਜਵਜੇਆਿਥ਼ੀ

ਇਿੱਕ ਹੋਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਸਿੱਖਣ ੇੇ ਕਾਬਲ ਹਨਇਸ ਲਈਇਸ

ਪਰੋਿਿਾਮ ਜਵਿੱਚ ਜਸਿੱਖਣ ੇ਼ੀਆਾਂ ਸਾਿ਼ੀਆਾਂ ਸ਼ੈਲ਼ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ

ਜਪਛੋਕੜਾਾਂ ੇੇ ਜਵਜੇਆਿਥ਼ੀਆਾਂ ੇਾ ਸਵਾਿਤ ਅਤੇ ਸਮਿਥਨ

ਕ਼ੀਤਾ ਿਾਾਂੇਾ ਹੈ।

✔ ਜਮਡਲ ਫਿੈਂਚ ਇਮਿਸ਼ਨ ਪਰੋਿਿਾਮ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪਜਿਵਾਿਾਾਂ

ਲਈ ਸਹ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਿੈਂਚ ਜਵਿੱਚ ਮੁਹਾਿਤ ਜਵਕਸਤ ਕਿਨ

ੇੇ ਮੌਕੇ ਜਵਿੱਚ ਜੇਲਚਸਪ਼ੀ ਿਿੱਖੇੇ ਹਨ, ਪਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਕ
ਅਿਲ਼ੀ ਫਿੈਂਚ ਇਮਿਸ਼ਨ ਪਰਵੇਸ਼ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅੇ

ਟ਼ੀਡ਼ੀਐਸਬ਼ੀ ਜਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ।

✔ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਵ਼ੀ ਸਹ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਜਕਸੇ ਵ਼ੀ ਕਾਿਨ
ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿੈਂਚ ਇਮਿਸ਼ਨ ਅਵਸਿ ਬਾਿੇ ਜਵਚਾਿ

ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰੇੇ ਹਨ ਿੇੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ੇਾ ਬਿੱਚਾ ਥੋੜ੍ਾ ਵਿੱਡਾ ਹੋ ਜਿਆ

ਹੈ।

ਮਿਡਲਇਿਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਦੇ ਲਾਭ

ਜਮਡਲਇਮਿਸ਼ਨ ਪਰੋਿਿਾਮ ਜਕਸੇ ਵ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ੇੇ ਜਪਛੋਕੜ

ਵਾਲੇ ਜਵਜੇਆਿਥ਼ੀਆਾਂ ਨੰੂ ਫਿੈਂਚ ਜਵਿੱਚ ਉਿੱਚੇ ਸਤਿ ੇ਼ੀ

ਮੁਹਾਿਤ ਜਵਕਸਤ ਕਿਨ ਜੇੰੇਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਿ ਨਾਲ

ਕੋਈ ਹੋਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਨਾ ਜਵਜੇਆਿਥ਼ੀਆਾਂ ਲਈਇੰਨ੍ਾਾਂ

ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਿੇ ਹੋਿ ਲਾਭ ਵ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਿੇਾ ਹੈ: 
✔ ਜਕਸੇ ਹੋਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵਿੱਚ ਪੜ੍ਨ ਨੇ ਪਰਮੁਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵਿੱਚ

ਜਵਜੇਆਿਥ਼ੀਆਾਂ ੇੇ ਹਨੁਿਾਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕ਼ੀਤਾ

ਹੈ।

✔ ਭਾਸ਼ਾ ਜਸਿੱਖਣਾ ਹੋਿ ਬੌਜਧਕ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ ਕਿੇਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ

ਜਕ ਜਚੰਤਨ ਅਤੇ ਜਸਿੱਖਣ ੇੇ ਬਹਤੁ ਜਜਆੇਾ ਜਵਕਸਤ

ਹਨੁਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਜੇਆਿਥ਼ੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ੇ਼ੀ ਪੜ੍ਾਈ ੇੇ ਸਾਿੇ

ਖੇਤਿਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਵਿਤੇੇ ਹਨ।

✔ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵਿੱਚ ਮੁਹਾਿਤ ਭਜਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ

ਜਵਜੇਆਿਥ਼ੀਆਾਂ ੇੇ ਲਈਅਵਸਿਾਾਂ ੇੇ ੇਿਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ੇ਼ੀ

ਹੈ।

✔ ੇੋਭਾਸ਼਼ੀ ਜਵਜੇਆਿਥ਼ੀ ਸਮੁਿੱਚੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸੰਚਾਿ ੇੇ
ਮਜਬੂਤ ਹਨੁਿ ਜਵਕਸਤ ਕਿੇੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਕ

ਅਜਤਜਿਕਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਿੱਧ ਆਸਾਨ਼ੀ ੇੇ ਨਾਲ ਜਸਿੱਖਣ।

ਐਪ੍ਲੀਿੇਸ਼ਨ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਜਮਡਲ ਫਿੈਂਚਇਮਿਸ਼ਨ ਪਰੋਿਿਾਮਅਤੇ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨ

ਪਰਜਕਜਿਆਬਾਿੇ ਿਾਣਕਾਿ਼ੀ ਲਈ, ਜਕਿਪਾ ਕਿਕੇ
www.tdsb.on.ca/French'ਤੇ ਿਾਓ।

ਮੌਿੂੇਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਜਮਡਲ ਫਿੈਂਚਇਮਿਸ਼ਨ ਪਰੋਿਿਾਮਵਾਸਤੇ

ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਵੰਡੋ ਹਿ ਸਾਲ ੇ਼ੀ ਜਨਵਰੀ ਜਵਿੱਚ ਹੈ।

ਜਕਸੇ ਵ਼ੀ ਜ ਿੇੱਤੇ ਿਏ ਸਾਲਲਈਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨੇ਼ੀਆਾਂ

ਆਖਿ਼ੀ ਤਿ਼ੀਕਾਾਂ ਬਾਿੇ ਿਾਣਕਿ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਜਕਿਪਾ ਕਿਕੇ

ਸਤੰਬਿ ੇ਼ੀ ਸ਼ੁਿਆੂਤ ਜਵਿੱਚ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ੇੇਖੋ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਿਨਾ ਮਹਿੱਤਵਪਿੂਨਹੈ ਜਕ ਿੇਜਕ ਸਾਿੇ ਯੋਿ

ਸਮੇਂ ਜਸਿ ਅਪਲਾਈਕਿਨ ਵਾਲੇ ਐਪਲ਼ੀਕੈਂਟਾਾਂ ਲਈ

ਪਰੋਿਿਾਮ ਜਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ੇੇ ਲਈਿਿੰਟ਼ੀ ਜ ਿੇੱਤ਼ੀ ਿਾਾਂੇ਼ੀ ਹੈ, 
ਜਕਸੇ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਜਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ੇ਼ੀ ਿਿੰਟ਼ੀਨਹੀ ੀਂ ਜ ਿੇੱਤ਼ੀ

ਿਾਾਂੇ਼ੀ ਹੈ।

ਮਿਡਲ ਫਰੈਂਚ ਇਿਰਸ਼ਨ ਿੀ ਹੈ?

ਜਮਡਲ ਫਿੈਂਚ ਇਮਿਸ਼ਨ ੇਸੂਿ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ੇ਼ੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਫਿੈਂਚ ੇਾ

ਇੰਟੇਨਜਸਵ ਪਰੋਿਿਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਿਿਾਮ ਿਰੇਡ 4 ਜਵਿੱਚ ਸ਼ੁਿੂ
ਹੁੰੇਾ ਹੈ। ਜਮਡਲ ਫਿੈਂਚ ਇਮਿਸ਼ਨ ਪਰੋਿਿਾਮ ੇੇ ਲਈ

ਜਸਖਲਾਈ ੇਾ ਮਾਡਲ ਿਰੇਡ 4 ਅਤੇ 5 ਲਈ 100% ਫਿੈਂਚ
ਜਸਖਲਾਈ ਹੈ।ਿਰੇਡ 4 ਅਤੇ 5 ਜਵਿੱਚ ਸਾਿ਼ੀਆਾਂ ਿਤ਼ੀਜਵਧ਼ੀਆਾਂ

ਫਿੈਂਚ ਜਵਿੱਚ ਸੰਚਾਜਲਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ ਿਾਾਂੇ਼ੀਆਾਂ ਹਨ। ਿਰੇਡ 6 ਤੋਂ
8 ਜਵਿੱਚ,  ਫਿੈਂਚ ਜਸਖਲਾਈ ੇਾ ਮਾਡਲ 75% ਫਿੈਂਚ ਹੈ।
ਅੰਿਿੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ੇੇ ਅਪਵਾੇ ੇੇ ਨਾਲ ਸਾਿੇ

ਜਵਸ਼ੇ ਫਿੈਂਚ ਜਵਿੱਚ ਪੜ੍ਾਏ ਿਾਣਿੇ। ਿੇ ਟਾਈਮਟੇਬਜਲੰਿ

ਕਿਕੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਇਿੱਕ ਸਪੈਸ਼ਜਲਸਟ ਪਰੋਿਿਾਮ
(ਉਹਾੇਿਣ ਲਈ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿ਼ੀਿਕ ਜਸਿੱਜਖਆ) 

ਅੰਿਿੇਜ਼ੀ ਜਵਿੱਚ ਪੜ੍ਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇਾ ਹੈ।

Middle French Immersion

www.tdsb.on.ca/French

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


“ਇਿੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵਿੱਚ 'ਇਮਿਸ਼ਨ' ੇ਼ੀ ਇਿੱਕ
ਇਨਟੇਨਜਸਵ ਖੁਿਾਕਆਮਤੌਿ 'ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ

ਜਸਿੱਖਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਜਵਿੱਚ ਫੈਲ਼ੀ ਹੋਈ ਸਮਾਨ

ਖੁਿਾਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲ਼ੀ ਹੁੰੇ਼ੀ ਹੈ।” 
(ਵੈਸ਼ੇ (Weshce), 2002)

ਅੰਕਜੜਆਾਂ ਨੇ ੇਿਸਾਇਆ ਜਕ ਫਿੈਂਚ-ਇਮਿਸ਼ਨ ਜਵਿੱਚ
ੇਾਖਲ ਬਿੱਜਚਆਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਨ (reading) ੇੇ ਪਰੇਿਸ਼ਨ
ਜਵਿੱਚ ਿੈਿ-ਇਮਿਸ਼ਨ ਪਰੋਿਿਾਮਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ੇੇ
ਹਾਣ਼ੀਆਾਂ ਤੋਂ ਜਬਹਤਿ ਪਰੇਿਸ਼ਨ ਕ਼ੀਤਾ।

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-
quotidien/040322/dq040322a-eng.htm

ਕੈਨੇਡਾ ੇੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਜਹਿੱਜਸਆਾਂ ਤੋਂ ਅਜਧਐਨਾਾਂ ਨੇ ਅੰਿਿੇਜ਼ੀ

ਜਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕ਼ੀਤੇ ਿਾਣ ਤੇ EFI ਿਾਾਂ MFI ਐਲ਼ੀਮੈਂਟਿ਼ੀ
ਸਕੂਲ ਇਮਿਸ਼ਨ ਜਵਜੇਆਿਥ਼ੀਆਾਂ ਲਈਿਜਣਤ, 
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਡ਼ੀਜ ਪਰਾਪਤ਼ੀਆਾਂ ਜਵਿੱਚ ਕੋਈ

ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵ ਨਹ਼ੀ ਾਂੇੇਖੇ।

(ਵੈਸ਼ੇ (Wesche), 2002)

ੇਸੂਿ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਹਨੁਿਾਾਂ ੇ਼ੀ ਅਕਸਿ ਸਭੰਾਵ਼ੀ
ਿੋਜਿਾਿੇਾਤਾਵਾਾਂ ੇਆੁਿਾ ਵਿੱਧ ਕੇਿ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਿਾਾਂੇ਼ੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ੇ਼ੀ ਉਮ਼ੀੇ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਿਾਾਂੇ਼ੀ ਹੈ।

(ਓਬਿਾਇੰਨ (O’Brien), 2017)

“ਐਫਆਈ (FI) ਜਵਚਲੇ ਜਵਜੇਆਿਥ਼ੀ ਫਿੈਂਚ

ਜਵਿੱਚ ਉਨਿੱ ਤ ਮੁਹਾਿਤ ੇੇ ਨਾਲ ਹ਼ੀ ਸਕੂਲ਼ੀ

ਸਮਿੱਿਿ਼ੀ (ਸਾਇੰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਡ਼ੀਜ, ਿਜਣਤ, 
ਆਜੇ) ੇ਼ੀ ਮੁਹਾਿਤ ਪਰਾਪਤ ਕਿੇੇ ਹਨ, ਇਸ
ਸਮਿੱਿਿ਼ੀ ਨੰੂ ਅੰਿਿੇਜ਼ੀ ਜਵਿੱਚ ਪੜ੍ ਿਹੇ ਜਮਲੇੇ

ਿੁਲੇੇ ਜਵਜੇਆਿਥ਼ੀਆਾਂ ੇੇ ਬਿਾਬਿ।” (ਵੈਸ਼ੇ
(Wesche), 2002)

ਹਾਲਾਾਂਜਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਕ ਬਿੱਚੇ ੇ਼ੀ ਪਜਹਲ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿੱਚੇ ਇਿੱਕੋ ਸਮੇਂ
ਅੰਿਿੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ੇਸੂਿ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ੇ਼ੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਜਸਖਿੱਣ

ੇੌਿਾਨ, ਸਫਲਤਾਪੂਿਕਇਿੱਕ ਹੋਿ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ
ਜਕ ਫਿੈਂਚ, ਜਸਿੱਖ ਸਕੇੇ ਹਨ। (ਓਬਿਾਇੰਨ

(O’Brien), 2017)
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50% ਪਰੋਿਿਾਮ ੇ਼ੀ 80% ਫਿੈਂਚ ਪਰੋਿਿਾਮ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਅਜਧਐਨ ਜਵਿੱਚ ੇੇਜਖਆ ਜਿਆ ਜਕ ਿਜਣਤ

ਨੰੂ ਫਿੈਂਚ ਜਵਿੱਚ ਪੜ੍ਾ ਤੇ ਫਿੈਂਚ ਇਮਿਸ਼ਨ ਪਰੋਿਿਾਮ ਜਵਿੱਚ ਫਿੈਂਚ ੇ਼ੀ ਤ਼ੀਬਿਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਮਜਬੂਤ ਢੰਿ ਨਾਲ

ਿਜਣਤ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਪਰਾਪਤ਼ੀ 'ਤੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵ ਨਾਲ ਿੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਬੂਿਨੋ-ਟਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਿ਼ੀਡਿ
(Bournot-Trites & Reader), 2001)
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