
ينچمڈل  ايمرژن كس كيلئے ہے؟فر

ر فرانسيسی پجوگھرگيا ہے تياركياكيلئےايسے خاندانوں ✔
بان بولتے �يںـ  كے ع�وہ كوئی اور ز

يڈ ✔ يزی پروگرام ميں شامل تمام 3گر يڈ گطلباءكے انگر 4ر
ںـ ا�ل �يدينےكےدرخواستيں كرنےكيلئےميں شروع 

بان دوسری زطلباءكامل ركھتے �يں كہ تمام يقيِن ہم ✔
بانوں كے تمام انسيكھنےكےاسلئےا�ل �يں سيكھنےكے داز اور ز

ر مقدم كيا كی اس پروگرام ميں تائيد اور خيطلباءمنظر والے پِس 

جاتا ہےـ
وزوں ہے مڈل فرانسيسی ايمرژن پروگرام ان خاندانوں كيلئے م✔

بان ميں مہارت پيدا كرنے كے مواقع مي ں دلچسپی جو فرانسيسی ز
ے داخلے كے ركھتے �يں، ليكن شائد ابتدائی فرانسيسی ايمرژن ك

بعد ٹی ڈی ايس بی ميں منتقل ہوگئے ہوںـ
جہ سے، بھی موزوں ہے، جو كسی بھی وكيلئےيہ ان لوگوں ✔

كا موقع نايمرژ، تو فرانسيسی جائےجب ان كا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو 

چا�تے �يںـغوركرناحاصل كرنے پر 

پروگرام كے فوائدايمرژنمڈل 

بان كے پ س منظر مڈل فرانسيسی ايمرژن پروگرام كسی بھی ز
ی درجےك

ٰ
بان ميں اعل ی مہارت پيدا والے طلباء كو فرانسيسی ز

بان ك ا مطالعہ كرنےكی اجازت ديتا ہےـ اس طرح سے دوسری ز
يں طلباء كو بہت سارے ديگر فوائد فراہم كرتا ہے جن م

:مندرجہ ذيل شامل �يں
بان ميں تعليم حاصل كرنا اس بات كا ثب✔ وت ہے دوسری ز

بان ميں طلباء كی ص�حيتوں كو بڑھانا ہے ـكہ غالب ز
بان سيكھنا علمی فوائد ✔ یجيسےكہز

ٰ
ی يافتہ سوچ ترقاعل

طلباءيں مہارتوں كی پيشكش كرتا ہے جنہسيكھنےكیاور 
كرتے �يںـ پرالگواپنی تعليم كے تمام شعبوں 

بانوں ميں مہارت طلباء كيلئے م✔ يادہ ز ستقبل ايك سے ز
ميں دروازےكھول ديتی ہےـ

بانيں جاننے والے ✔ وط مجموعی طور پر مضبطلباءدو ز
يادہ ليتے �يں اور اضافپيداكرمہارتيں كميونيكيشن بانيں ز ی ز

آسانی سے سيكھ سكتے �يںـ

درخواست كی معلومات

يق ك ينچ ايمرژن كے پروگرام اور درخواست كے طر اركے مڈل فر
يں بارے ميں معلومات كيلئے، براِہ كرم م�حظہ كر
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ت كا درخواسكيلئےپروگرام ايمرژناس وقت، مڈل فرانسيسی 
ـ كسی مخصوص سال جنوریوقت �ر سال  كيلئےميں ہے

يخ كے بارے ميں معلومات  براہِ ےكيلئدرخواست كی آخری تار
بانی  يبشروع ميں ستمبركےمہر يںسائٹو ـم�حظہ كر

ں دينے جبكہ تمام وقت پر درخواستيہےكہيہ نوٹ كرنا ضروری 
ے، ضمانت دی جاتی ہداخلےكیوالے ا�ل درخواست گزاروں كو 

نہيںكوئی ضمانتداخلےكیمخصوص اسكول ميں مگركسی
دی جاتیـ

ينچمڈل  كيا ہے؟ايمرژنفر

بان كا پروگرام ايك كامل مڈل فرانسيسی ايمرژن بحيثيت ثانوی ز
يڈ  بان ہےـ يہ پروگرام گر ميں شروع ہوتا ہےـ مڈل 4فرانسيسی ز

يڈ فرانسيسی ايمرژن پروگرام كيلئے انسٹركشن كا ماڈل 5اور 4گر
يڈ انسٹركشن ميں فرانسيسی %100كيلئے  ميں 5اور 4ہےـ گر

يڈ ك�س كی تمام سرگرمياں فرانسيسی ميں كی جاتی �ي 6ںـ گر
ماڈل فرانسيسی ميں %75ميں، فرانسيسی انسٹركشن كا 8سے 

بان اور سائنس كے ع�وہ فر يزی ز انسيسی ہےـ تمام مضامين انگر
بان ميں پڑھائے جائيں گےـ اگر ٹائم ٹيبلنگ كی و جہ سے ضرورت ز

، �يلتھ اور فز(پڑی، تو ايك اسپيشلسٹ مضمون 
ً
يكل مث�

يزی ميں پڑھائے جا سكتے �يںـ) ايجوكيشن انگر
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بان ميں " عام كی ايك انتہائی خوراك' ايمرژن'كسی ز
و ايك طور پر اسے سيكھنےكيلئے اسی خوراك ك

يادہ مؤثر ہوتی يل وقت پر پھي�نے سے ز "  ہےـطو
يش[ ](Weshce, 2002)ء2002، و

ينچ�يں كہ ظا�ركرتےاعداد و شمار  ں ميں پروگراموايمرژنفر
ميں غير نے پڑھائی كی كاركردگیطلباءداخلہ لينے والے 

ھيوں سے والے پروگراموں ميں پڑھنے والے اپنے ساتايمرژن
ـمظا�ركياكا بہتركاركردگی

https://www150 .statcan.gc.ca/n1/daily-
quotidien/0 40 322/dq0 40 322a-eng.htm

يا آئیايفایكينيڈا كے مختلف حصوں كی تحقيقات ميں 
ے كطلباءوالے ايمرژناسكول كے ايليمينٹریآئی ايفايم 

يزی ميں ٹيسٹ  ياضی، سائنس اولئےگئےجب انگر ر تو ر
ہيں منفی اثرات نپركوئیمعاشرتی علوم ميں ان كی كاميابی 

يش، (ـ  پائےگئے )ء2002و

بان كی مہارتيں اكثر  یثانوی ز
ٰ

ہوتی �يں قدر و قيمت والیاعل
توقع ركھتے �يںـ ايمپ�ئرجن كی ممكنہ 

برائن( )ء2017، او

بان ميں طلباءآئی ميں ايف" یاعفرانسيسی ز
ٰ

ل
ل كے اسكوساتھمہارتيں حاصل كرنے كے ساتھ 

ياضی وغيرہ(مواد  ميں) سائنس، معاشرتی علوم، ر
بان ميں اس  يزی ز نے پڑھموادكواسی طرح كے انگر

" ںـكے برابر مہارت حاصل كرتے �يطلباءوالے 
يش، ( )ء2002و

بان بچےكیكسی ہےكہاگرچہ ممكن  مادری ز
بان معاشرتی نہ ہو، بچے كاميابی سے ايك اضاف ی ز

، جبكہ وہ فرانسيسیجيسےكہسيكھ سكتے �يں، 
با يزی بحيثيت ثانوی ز ن بھی ساتھ ہی ساتھ انگر

سيكھ رہے ہوںـ
برائن[ ](O’Brien, 2017)ء 2017، او
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