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ਅਰਲੀ ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 
ਅਰਲੀ ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਫਰੈਂਚ ਦਾ ਗਹਿਨ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿੈ ਹਿਿੜਾ ਹ ਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਹ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਗਰੇਡ 12 
ਤਿੱ   ਿਾਰੀ ਰਹਿਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਗਰੇਡ JK ਤੋਂ 3 ਹ ਿੱ ਚ  ਲਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਗਤੀਹ ਧੀਆਂ ਫਰੈਂਚ ਹ ਿੱ ਚ ਸਿੰ ਚਾਹਲਤ  ੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਿਨ।  ੋਈ 
ਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਹ ਸ਼ਾ (ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ, ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰ  ਹਸਿੱ ਹਿਆ) 
ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਹ ਿੱ ਚ ਪ੍ੜਹਾਇਆ ਿਾ ਸ ਦਾ ਿੈ। ਗਰੇਡ 4-8 ਹ ਿੱ ਚ, 50% 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੈਂਚ ਹ ਿੱ ਚ ਅਤੇ 50% ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਹ ਿੱ ਚ ਪ੍ੜਹਾਇਆ ਿਾ ੇਗਾ। 
ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

 ੇ ਲ ਸਤਿੰਬਰ 2022 ਲਈ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ  ਿਾਂ 
ਸੀਨੀਅਰ ਕਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ  ਹ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰ ੇਸ਼  ਰਨ  ਾਲੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੀ 
ਅਰਲੀ ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸ਼ਨ  ਾਸਤੇ ਅਪ੍ਲਾਈ  ਰਨ ਲਈ ਯੋਗ 

ਿਨ।  

ਸਤਿੰਬਰ 2023  ਲ ਅਗੇ ਦੇਿਦੇ ਿੋਏ, ਅਰਲੀ ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਹ ਿੱ ਚ 
ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਲਈ ਇ ਿੱਲਾ ਪੁ੍ਆਇਿੰਟ ਿੂਨੀਅਰ ਹ ਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਿੋ ੇਗਾ। 

ਅਰਲੀ ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭ 

ਅਰਲੀ ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹ ਸੇ  ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਪ੍ਛੋ ੜ  ਾਲੇ 
ਹ ਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਫਰੈਂਚ ਹ ਿੱ ਚ ਮੁਿਾਰਤ ਦਾ ਉੱਚ ਸਤਰ ਹ  ਸਤ 
 ਰਨ ਹਦਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ੜਹਨਾ  ਈ ਸਾਰੇ 

ਿੋਰ ਲਾਭ  ੀ ਪੇ੍ਸ਼  ਰਦਾ ਿੈ, ਹਿਸ ਹ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: 
 

✓ ਹ ਸੇ ਿੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹ ਿੱ ਚ ਪ੍ੜਹਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹ ਿੱ ਚ ਹ ਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 
ਿੁਨਰਾਂ ਨੂਿੰ   ਧਾਉਣ ਨੂਿੰ  ਸਾਬਤ  ੀਤਾ ਿੈ। 

✓ ਭਾਸ਼ਾ ਹਸਿੱ ਿਣਾ ਿੋਰ ਬੌਹਧ  ਲਾਭ ਪ੍ੇਸ਼  ਰਦਾ ਿੈ ਹਿ ੇਂ ਹ  ਸੋਚਣ 
ਅਤੇ ਹਸਿੱ ਿਣ ਦੇ ਬਿੁਤ ਹ  ਸਤ ਿੁਨਰ ਹਿਿੜੇ ਹ ਹਦਆਰਥੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ੜਹਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ਹ ਿੱ ਚ ਲਾਗੂ  ਰਦੇ ਿਨ। 

✓ ਇਿੱ  ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾ ਹ ਿੱ ਚ ਮੁਿਾਰਤ ਭਹ ਿੱ ਿ ਹ ਿੱ ਚ ਹ ਹਦਆਰਥੀਆਂ 
 ਾਸਤੇ ਅ ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਾਜੇ ਿੋਲਹਦੀ ਿੈ ਅਤੇ  ਿੱ ਿ  ਿੱ ਿ ਸਹਭਆਚਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਪ੍ਛਾਣਾਂ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਿਾਗਰੂ ਤਾ ਨੂਿੰ   ਧਾਉਂਦੀ ਿੈ। 

✓ ਦੋਭਾਸੀ ਹ ਹਦਆਰਥੀ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰ ਚਾਰ ਦੇ ਮਜਬੂਤ 
ਿੁਨਰ ਹ  ਸਤ  ਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਹਜਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਅਹਤਹਰ ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਹਸਿੱ ਿ ਸ ਦੇ ਿਨ। ਅਰਲੀ ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਕਕਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? 

✓ ਉਨਹ ਾਂ ਪ੍ਹਰ ਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਹਿਿੜ ੇਘਰ ਹ ਿੱਚ 
ਫਰੈਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਦਸੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਲੋਦੇ ਿਨ। 
✓ ਅਸੀਂ ਹਦਰੜਤਾ ਨਾਲ ਮਿੰ ਨਦੇ ਿਾਂ ਹ  ਸਾਰੇ ਹ ਹਦਆਰਥੀ ਦੂਸਰੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਹਸਿੱ ਿਣ ਦੇ  ਾਬਲ ਿਨ ਇਸ  ਰ ੇ ਹਸਿੱ ਿਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹਪ੍ਛੋ ੜਾਂ  ਾਲੇ ਹ ਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹ ਿੱ ਚ ਸ ਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ  ੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। 
✓ ਅਰਲੀ ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਹਰ ਾਰਾਂ ਦੇ 
ਲਈ ਅਨੁ ੂਲ ਿੈ ਹਿਿੜੇ ਫਰੈਂਚ ਹ ਿੱ ਚ ਮੁਿਾਰਤ ਹ  ਸਤ  ਰਨ ਦੇ 
ਮੌ ੇ ਹ ਿੱ ਚ ਰੁਚੀ ਰਿੱ ਿਦੇ ਿਨ। 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਰਲੀ ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐਪ੍ਲੀ ੇਸ਼ਨ 

ਪ੍ਰਹ ਹਰਆ ਬਾਰੇ ਿਾਣ ਾਰੀ ਲਈ, ਹ ਰਪ੍ਾ  ਰ ੇ 
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ਇਸ  ਲੇੇ, ਅਰਲੀ ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 
ਐਪ੍ਲੀ ੇਸ਼ਨ ਹ ਿੰ ਡ ੋਿਰ ਸਾਲ ਨਵਿੰ ਬਰ ਹ ਿੱ ਚ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ। ਹ ਸੇ  ੀ 
ਹਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਾਲ ਲਈ ਐਪ੍ਲੀ ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਿੰਤਮ ਹਮਤੀਆ ਂਬਾਰੇ 
ਿਾਣ ਾਰੀ ਲਈ ਹ ਰਪ੍ਾ  ਰ ੇ ਸਤਿੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹ ਿੱਚ  

 ੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਿੋ। 
 

ਇਿ ਨੋਟ  ਰਨਾ ਮਿਿੱਤ ਪੂ੍ਰਨ ਿੈ ਹ  ਿਾਲਾਂਹ  ਸਾਰੇ ਯੋਗ 
ਸਮੇਂ-ਹਸਰ ਆ ਦੇ ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹ ਿੱਚ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ 
ਗਰਿੰਟੀ ਹਦਿੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ, ਹ ਸੇ ਿਾਸ ਸ ੂਲ ਹ ਿੱਚ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ 

ਦੀ ਗਰਿੰਟੀ ਨਹੀਂ ਿੈ।  
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