
Middle French Immersion எவருக்காக ?

✔பிரெஞ்சு ர ாழி தவிர்ந்த வவர ாரு ர ாழியை

வீட்டில் வபசும் குடும்பத்தவர்களுக்காக இது

வடிவய க்கப்பட்டிருக்கி து.

✔ தெம் 3இல் ஆங்கிலர ாழிைிலான கல்வித் திட்டத்தில் 

இருக்கும் அயனத்து  ாணவர்களும் தெம் 4இல் இதயன 

ஆெம்பிப்பதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.

✔  ாணவர்கள் அயனவரும் பி ிரதாரு ர ாழியைக்

கற்க வல்லவர்கள் என நாங்கள்உறுதிைாக நம்புகிவ ாம், 

ஆதலால், சகல வித ான கற் ல்முய  ற்றும் ர ாழிப்

பின்னணி உள்ளஅயனத்து  ாணவர்களும்இந்தத்

திட்டத்துக்கு வெவவற்கப்படுகி ார்கள், அத்துடன்

ஆதெவளிக்கப்படுகி ார்கள்.

✔ Middle French Immersion திட்டம், பிரெஞ்சு 

ர ாழிைில் வதர்ச்சி ரபறுவதற்கான வாய்ப்பில் 

ஆர்வமுள்ள குடும்பத்தவர்களுக்கு  ிகவும்

ரபாருத்த ானதாக இருக்கி து, அத்துடன் பிரெஞ்சு 

ர ாழிைிலான ஆெம்பகாலக் கல்விக்கான நுயழவுப்

புள்ளிைின் பின்னர் TDSBக்கு இடம் ா ிைவர்களுக்கும் 

இது ரபாருந்தலாம்.

✔அவர்களுயடை பிள்யள ரகாஞ்சம் வைதானவொக 

இருந்தாலும், ஏதாவது காெணங்களுக்காகப் பிரெஞ்சு 

ர ாழி மூல ான கல்வியைத் ரதாிந்ரதடுக்க

விரும்புபவர்களுக்கும் இது ரபாருத்த ானது.

Middle Immersion Program இன் நன்ய கள்

 ாணவர் எந்த ர ாழியைப் பின்புல ாகக் 

ரகாண்டிருந்தாலும், பிரெஞ்சு ர ாழிைில் அவர்கள் 

உைர்  ட்டத் வதர்ச்சியைப் ரபற்றுக்ரகாள்வதற்கு 

Middle French Immersion program உதவிரசய்கி து. 

இன்ரனாரு ர ாழியைஇந்த வழிைில் படிப்பது 

பின்வருவன உள்ளடங்கலான பல நன்ய கயளயும் 

 ாணவர்களுக்கு வழங்குகி து:

✔ வவர ாரு ர ாழிைிலான கற் ல்  ாணவர்களின் 

முதன்ய  ர ாழிைில் அவர்களின் தி ன்கயள

வ ம்படுத்துவது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கி து.

✔அவர்களின் கற்யகைில் சகல பகுதிகளுக்கும் 

 ாணவர்கள் பிெவைாகிக்கவவண்டிை வ ம்பட்ட

சிந்தயனத் தி ன்  ற்றும் கற் ல் தி ன் வபான்  

அ ிவாற் லுடன் ரதாடர்பான ஏயனை நன்ய கயள 

ர ாழிக் கற்யக வழங்குகி து. 

✔ ஒன்றுக்கு வ ற்பட்ட ர ாழிகளில் இருக்கும்

வதர்ச்சி, எதிர்காலத்தில்  ாணவர்களுக்கு

கியடக்கக்கூடிை வாய்ப்புக்கயள அதிக ாக்குகி து.

✔இருர ாழிகளில் கற்றும்  ாணவர்கள் வலுவான 

ரதாடர்பாடல் தி ன்கயள ஒட்டுர ாத்த ாக

வளர்த்துக் ரகாள்கி ார்கள், அத்துடன்இன்ரனாரு 

ர ாழியையும் அவர்கள்  ிகவும் இலகுவாகக் 

கற்கக்கூடும்.

விண்ணப்பம் பற் ிை தகவல்கள்

Middle French Immersion திட்டம்  ற்றும் 

விண்ணப்பிக்கும்முய  பற் ிை தகவல்களுக்குத் 

தைவுரசய்து பார்யவைிடுங்கள்: www.tdsb.on.ca/French.

ஒவ்ரவாரு ஆண்டும், Middle French Immersion 

திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கும் காலம் தற்வபாது ஜனவாி 

ஆக இருக்கி து. கு ிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான 

விண்ணப்பக் காலக்ரகடு ரதாடர்பான தகவல்களுக்குத்

தைவுரசய்துவயலத்தளத்யத ரசப்ரெம்பர்  ாத 

ஆெம்பத்தில் பார்யவைிடுங்கள். 

தகுதிவாய்ந்த இயணை விண்ணப்பதாெர்கள்

அயனவருக்கும் திட்டத்தில் இடம் வழங்கப்படுவது 

உறுதிரசய்ைப்படும்.இருப்பினும்.கு ிப்பிட்டரதாரு 

பாடசாயலைில் இடம் கியடக்குர னஉத்தெவாதம் 

கியடக்க ாட்டாது.

Middle French Immersion என் ால் என்ன?

Middle French Immersion என்பது பிரெஞ்சு ர ாழியை

ஓர் இெண்டாம் ர ாழிைாகத் தீவிெ ாகக் கற்குர ாரு 

திட்ட ாகும். இந்தத் திட்டம் தெம் 4இல் ஆெம்பிக்கி து. 

Middle French Immersion திட்டத்திற்கான  ாதிாிக்

கற்பித்தல் 4ம்  ற்றும் 5 ஆம் தெங்களில் 100% பிரெஞ்சு 

ர ாழிைிலான அ ிவுறுத்தலாக இருக்கி து.  தெங்கள் 4

 ற்றும் 5 இல் நிகழும் வகுப்புச் ரசைற்பாடுகள் ைாவும் 

பிரெஞ்சு ர ாழிைிவலவை நடத்தப்படுகின் ன. பிரெஞ்சு 

ர ாழிைிலானஅ ிவுறுத்தலின்  ாதிாி தெங்கள் 6 முதல் 

8 வயெ, 75% பிரெஞ்சு ர ாழிைில்அய ந்திருக்கி து. 

ஆங்கில ர ாழி  ற்றும் விஞ்ஞானம் தவிர்ந்த பாடங்கள் 

அயனத்தும் பிரெஞ்சு ர ாழிைில் கற்பிக்கப்படுகின் ன. 

வநெசூசியக அய ப்பதில் ஏதும் பிெச்சியனகள்

இருப்பின், சி ப்புப் பாடங்கள் (உ+ம். சுகாதாெம்  ற்றும் 

உடற்கல்வி) ஆங்கிலத்தில் கற்பிக்கப்படக்கூடும்.

Middle French Immersion

www.tdsb.on.ca/French

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


“கற் யலப் ரபாறுத்தளவில், ஒரு 

ர ாழிமூல ான “தீவிெக் கற் ல்" அவத

அளயவ நீண்ட காலத்திற்குப் பெவலாகக்

கற்பதிலும் பார்க்க ரபாதுவில்  ிகவும் 

வியனத்தி ன் வாய்ந்ததாக இருக்கி து.” 

(Weshce, 2002)

பிரெஞ்சு ர ாழிைிலான கற் ல் திட்டங்களில் 

வசர்ந்திருக்கும்  ாணவர்களின் வாசிப்புத் தி ன் 

அந்தத் திட்டத்தில் இல்லாத அவர்களின் சகாக்கயள 

விடச் சி ப்பாக இருப்பயதத் தெவுகள் 

காட்டுகின் ன.
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-

quotidien/040322/dq040322a-eng.htm

கனடாவின் ரவவ்வவறு பகுதிகளிலிருந்தும் 

வ ற்ரகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள், ஆங்கில ர ாழிைில் 

பாீட்சிக்கப்பட்டவபாதும், EFI அல்லது MFI ஆெம்பப் 

பாடசாயலகளில் கணிதம், விஞ்ஞானம்  ற்றும் 

சமூகவிைல் பாடங்கயள பிரெஞ்சு ர ாழிைில் 

பைின்   ாணவர்களின் அயடவுகளில் 

எதிர் ய ைான வியளவுகள் எதுவு ிருக்கவில்யல

என்பயதக் கண்ட ிந்திருக்கின் ன.
(Wesche, 2002)

சாத்திை ான வவயலவழங்குநர்கள் இெண்டாம் 

ர ாழி ரதாிந்திருப்பயதப் ரபரும்பாலும்

ரபறு தி ிக்கரதனக் கருதுவதுடன் அப்படித் 

ரதாிந்திருக்கவவண்டுர னவும் 

எதிர்பார்க்கின் ார்கள். 

(O’Brien, 2017)

"FI இல் உள்ள  ாணவர்கள் பிரெஞ்சு 

ர ாழிைில் வ ம்பட்ட வதர்ச்சியைப்

ரபற்றுக்ரகாள்ளும் அவதவவயளைில், இவத 

உள்ளடக்கத்யத ஆங்கிலத்தில் படிக்கும் 

 ாணவர்களுக்கு ச  ான வதர்ச்சியையும்

(விஞ்ஞானம், சமூகவிைல், கணிதம் 

வபான் யவ) ரபற்றுக்ரகாள்கி ார்கள்.“

(Wesche, 2002)

ஒரு பிள்யளைின் முதல் ர ாழி, சமூகாீதிைான 

ஒரு ர ாழிைாக இருக்காவிட்டாலும்கூட,

ஆங்கிலத்யத ஓர் இெண்டாம் ர ாழிைாகக்

கற்கும் அவதவவயளைில், பிரெஞ்சு ர ாழி

வபான்  இன்ரனாரு வ லதிக ர ாழியையும் 

அவொல் ரவற் ிகெ ாகக் கற்றுக்ரகாள்ள 

முடியும். (O’Brien, 2017)
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50% பிரெஞ்சு ர ாழிைிலான கல்வித் திட்டத்யத 80 வீத ான திட்டத்துடன் ஒப்பிடும் ஆய்ரவான்று, பிரெஞ்சு 

ர ாழிைிலான கற்பித்தல் திட்டத்தில், கணிதத்யதப் பிரெஞ்சு ர ாழிைில் கற்பிப்பதன் மூலம் பிரெஞ்சு ர ாழிக் 

கல்விைின் தீவிெத்யத அதிகாிப்பது கணித்திலானஅயடவுகளில் வநர் ய ைான பாதிப்யப ஏற்படுத்துவதுடன் 

வலுவாகத் ரதாடர்புயடைது என்பயதக் கண்ட ிந்துள்ளது. (Bournot-Trites & Reader, 2001) 

What does the research say?
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