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Ano ang Maagang Immersion sa Pranses? 

Ang Maagang Immersion sa Pranses ay isang 
masinsinang programa sa Pranses bilang Ikalawang 

Wika na nagsisimula sa Kindergarten at 
nagpapatuloy hanggang sa Grado 12. 

Lahat ng mga aktibidad ng klase sa Grado JK 
hanggang 3 ay isinasagawa sa Pranses. Ang isang 
espesyalistang paksa (hal. Kalusugan at Pampisikal 
na Edukasyon) ay maaaring ituro sa Ingles. Sa mga 
Grado 4-8, ang programa ay ituturo ng 50% sa Pranses 
at 50% sa Ingles. 

Sino ang maaaring mag-apply? 

Para sa Setyembre 2022 lamang, ang mga bata 
na papasok sa Junior Kindergarten o 

Senior Kindergarten ay karapat-dapat na mag- 
apply para sa Maagang Immersion sa Pranses. 

Sa pagtanaw nang maaga sa Setyembre 2023, ang 
tanging punto ng pasukan para sa Maagang 

Immersion sa Pranses ay ang Junior Kindergarten. 

Mga Benepisyo ng Maagang Immersion sa Pranses na Programa 

Ang Maagang Immersion sa Pranses na programa ay 
nagpapahintulot sa mga mag-aaral ng anumang 

background ng wika na makabuo ng isang mataas na 
antas ng kasanayan sa Pranses. 

Ang pag-aaral ng ibang wika sa ganitong paraan ay nag-
aalok ng maraming ibang mga benepisyo sa mga mag-

aaral kabilang: 
 

 Ang pag-aaral ng ibang wika ay napatunayan na 
nagpapabuti ng kakayahan ng mga mag-aaral sa 
pangunahing wika. 

 Ang pag-aaral ng wika ay nag-aalok ng iba pang mga 
benepisyong nagbibigay-malay tulad ng mataas na 
napaunlad na mga kasanayan sa pag-iisip at pag-aaral na 
ina-apply ng mga mag-aaral sa lahat ng mga lugar ng 
kanilang mga pag-aaral. 

 Ang kahusayan sa higit sa isang wika ay nagbubukas 
ng pagkakataon sa mga mag-aaral at nagpapaunlad ng 
kamalayan sa iba-ibang mga kultura at mga 
pagkakakilanlan. 

 Ang mga bilingguwal na mag-aaral ay nakakabuo ng 
malakas na mga kasanayan sa komunikasyon sa 

pangkalahatan at maaaring mas madaling matuto ng 
mga karagdagang wika . 

Para Kanino ang Maagang Immersion sa Pranses? 

 Dinisenyo para sa mga pamilya na nagsasalita ng 
isang wika maliban sa Pranses sa bahay. 

 Kami ay lubos na naniniwala na lahat ng mga mag-
aaral ay may kakayahan na matuto ng ibang wika kaya 
ang mga mag-aaral mula sa lahat ng mga estilo ng pag-
aaral at background ng wika ay malugod na 
tinatanggap at suportado sa programa. 

 Ang Maagang Immersion sa Pranses na programa 
ay nababagay sa lahat ng mga pamilya na interesado 
sa pagkakataong bumuo ng kasanayan sa Pranses.  

Impormasyon sa Aplikasyon 

Para sa impormasyon sa Maagang Immersion sa 
Pranses na programa at proseso ng aplikasyon, 

pakibisita ang www.tdsb.on.ca/French. 
 

Sa kasalukuyan, ang pagbubukas ng aplikasyon para sa 
Maagang Immersion sa Pranses na programa ay sa 

Nobyembre ng bawat taon. Mangyaring sumangguni 
sa website sa maagang bahagi ng Setyembre para sa 
impormasyon sa mga huling araw ng aplikasyon para 

sa isang ibinigay na taon. 
 

Mahalagang tandan na habang ang paglalagay sa 
programa ay garantisado sa lahat ng mga karapat-
dapat na nasa-oras na aplikante, ang paglalagay sa 

isang partikular na paaralan ay  HINDI  

garantisado. 

https://www.tdsb.on.ca/french

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

