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 আর্লি ফ্রেঞ্চ ইমারশন েী?  
আর্লি ফ্রেঞ্চ ইমারশন একটি র্নর্িড় ফ্রেঞ্চ এজ এযা 

ফ্রেককন্ড লযাঙ্গকুেজ কমিেরূ্ি যা র্কন্ডারগাকটি কন শুরু হে 
এিং 12শ ফ্রেণী পযিন্ত িলকে থাকক। জরু্নের 

র্কন্ডারগাকটি ন [কজকক (JK)] ফ্রথকক 3ে ফ্রেণী পযিন্ত 
ক্লাকশর েকল কমিকাণ্ড ফরার্েকে পর্রিালনা করা হে। 
একটি র্িকশষজ্ঞ েংক্রান্ত র্িষে (উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্য 
এিং শারীর্রক র্িষেক র্শক্ষা) ইংকরর্জকে ফ্রশখাকনা হকে 
পাকর। 4থি ফ্রথকক 8ম ফ্রেণী পযিন্ত, কমিেূর্িটি 50% 
ফরার্েকে এিং 50% ইংকরর্জকে ফ্রশখাকনা হকি। 

োরা আগেিন েরগে পারগেন? 
ফ্রকিলমাত্র 2022 োকলর ফ্রেকেম্বকরর জনয, ফ্রয েকল 

র্শশু জরু্নয়র র্েন্ডার াগটি ন ো র্ির্নয়র 
র্েন্ডার াগটি গন এ প্রকিশ করকি োরাই আর্লি ফ্রেঞ্চ 
ইমারশন-এ আকিদন করার জনয ফ্রযাগয হকিন। 

2023 োকলর ফ্রেকেম্বর ফ্রথকক আর্লি ফ্রেঞ্চ ইমারশন-
এর প্রকিশ করার েমেটি হকি ফ্রকিলমাত্র জরু্নের 

র্কন্ডারগাকটি ন। 

আর্লি ফ্রেঞ্চ ইমারশন ফ্ররাগ্রাম ো েমিিূর্িটির 
িুর্েধ্ািমূহ 

আর্লি ফ্রেঞ্চ ইমারশন কমিেূর্িটি ফ্রযককাকনা ভাষা-পটভূর্ম 
েম্পন্ন র্শক্ষাথীগণকক ফরার্েকে উচ্চ স্তকরর দক্ষোর র্িকাশ 
করকে ফ্রদকি। র্নম্নর্লর্খে র্িষেেমূহ েহ অনয ভাষাে 
অধ্যেন করা র্শক্ষাথীগণকক অনযানয েরু্িধ্ােমহূও প্রদান 
করকি: 

 
✓ অনয ভাষাে অধ্যেনরে র্শক্ষাথীগকণর প্রধ্ান ভাষাকে 
দক্ষোেমূহ িরৃ্ি ককর িকল প্রমাণ ককরকে।  
✓ ভাষা র্শক্ষণ জ্ঞান েম্বন্ধীে েুর্িধ্ােমূহ প্রদান ককর 
ফ্রযমন উন্নে মানেম্পন উচ্চ র্িন্তাভািনা এিং র্শক্ষণ 
েংক্রান্ত দক্ষোেমহূ যা র্শক্ষাথীগণ োকদর অধ্যেকনর 
েকল ফ্রক্ষকত্র প্রকোগ করকে পাকরন। 
✓ একার্ধ্ক ভাষাকে দক্ষো ভর্িষযকে র্শক্ষাথীগকণর জনয 
েুকযাকগর দ্বারেমূহ উনু্মক্ত ককর ফ্রদকি এিং োকদর 
র্ির্ভন্ন েংসৃ্কর্ে এিং পর্রিে েম্পককি  েকিেনো গকড় 
েুলকি। 
✓ র্দ্বভাষী িা িাইর্লঙ্গেুাল র্শক্ষাথীগকণর ফ্রযাগাকযাগ 
েংক্রান্ত দক্ষোেমহূ োমগ্রীকভাকি শর্ক্তশালী হে 
এিং অর্ের্রক্ত ভাষােমহূও েহকজ র্শখকে পারকিন 
িকল অনুমান করা যাে।  

আর্লি ফ্রেঞ্চ ইমারশনটি োগির জনয? 
 ✓ ফ্রয েকল পর্রিার িার্ড়কে ফরার্ে োড়া অনয 

ফ্রকাকনা ভাষাে কথা িকলন োকদর জনযই পর্রকল্পনা 
করা হকেকে। 
✓ আমরা দঢ়ৃভাকি র্িশ্বাে কর্র ফ্রয েকল র্শক্ষাথীই অনয 
আকরকটি ভাষা র্শখকে েক্ষম েুেরাং কমিেূর্িটিকে েকল 
ধ্রকনর র্শক্ষণ রীর্ে এিং ভাষা-পটভূর্ম েম্পন্ন 
র্শক্ষাথীগণকক স্বাগে জানাকনা হে ও েহােো প্রদান করা 
হে। 
✓ আর্লি ফ্রেঞ্চ ইমারশন কমিেূর্িটি ফ্রেই েকল পর্রিাকরর 
জনয উপযকু্ত যারা ফরার্েকে োকদর দক্ষোর উন্নর্ে করার 
েুকযাগ গ্রহকণ আগ্রহী। 

আগেিনপত্র িংক্রান্ত েথ্য: 
আর্লি ফ্রেঞ্চ ইমারশন েংক্রান্ত কমিেূর্ি এিং আকিদন 

প্রর্ক্রো েম্পককি  েকথযর জনয, অনগু্রহ ককর 
www.tdsb.on.ca/French -এ যান। 

 
িেি মাকন, আর্লি ফ্রেঞ্চ ইমারশন কমিেূর্িটির 

আকিদনপকত্রর েমেেীমা হকে প্রর্ে িেকরর নগেম্বর 
মাকে। অনুগ্রহ ককর একটি র্নর্দিষ্ট িেকরর 

আকিদনপকত্রর েমেেীমােমূহ েম্পর্কি ে েকথযর জনয 
ফ্রেকেম্বকরর শুরুর র্দকক আমাকদর ওকেিোইটটি ফ্রদখুন। 

 
এটি লক্ষয করা গুরুত্বপূণি ফ্রয যর্দও েমেমে 

আকিদন করা েকল ফ্রযাগয আকিদনকারীগকণর জনয  
কমিেূর্িটিকে স্থ্ানর্নণিে িা ফ্রেইেকমন্ট র্নর্িে েকি 

র্নর্দিষ্ট সু্ককল স্থ্ানর্নণিেটি র্নর্িে নয়। 
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