
Early French Immersion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.tdsb.on.ca/French 

Early French Immersion என்றால் என்ன? 

Early French Immersion என்பது, பாலர் வகுப்பில் ஆரம்பித்து 12ம் 

தரம்வரர பிரரஞ் ர ாழிரை ஓர் இரண்டாம் ர ாழிைாகத் ரதாடர்ந்து 

தீவிர ாகக் கற்கும் ஒரு திட்ட ாகும். 

பாலர் வகுப்பு முதல் 3ம் தரம் வரரைிலான வகுப்புச் 

ரெைற்பாடுகள் அரனத்தும் பிரரஞ் ர ாழிைில் 

நடத்தப்படுகின்றன. விசெட பாடம் ஒன்று (உ+ம். 

ஆசராக்கிைம்  ற்றும் உடற்கல்வி) ஆங்கிலத்தில் 

கற்பிக்கப்படக்கூடும். இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், 4ம் தரம் முதல் 

8ம் தரம் வரரைிலான பாடங்களில் 50 ெதவீத ானரவ பிரரஞ் 

ர ாழிைிலும் 50 ெதவீத ானரவ ஆங்கில ர ாழிைிலும் 

கற்பிக்கப்படும் 

ைார் விண்ணப்பிக்கலாம்? 

2022 ரெப்ரரம்பாில், Junior Kindergarten க்கு அல்லது 

Senior Kindergarten க்குச் ரெல்லவிருக்கும் அரனவருக்கும் 

Early French Immersionக்கு விண்ணப்பிக்கும் தகுதியுள்ளது.  

ரெப்ரரம்பர் 2023 முதல், Junior Kindergartenக்குச் 

ரெல்லவிருப்பவர்களுக்கு  ட்டுச  Early French Immersionக்கு 

விண்ணப்பிக்கும் தகுதிைிருக்கும்.   

 

Early Immersion Program இன் நன்ர கள் 

Early French Immersion திட்டம், ெகல வரகைான ர ாழிப் 

பின்னணிரகாண்ட  ாணவர்களும் பிரரஞ் ர ாழிைில் 

உைர்  ட்டத் சதர்ச்ெிரை விருத்திரெய்வதற்கு 

உதவிரெய்கிறது. 

இந்த வழிைில் சவரறாரு ர ாழிரைக் கற்பது 

பின்வருவன உள்ளடங்கலான பல நன்ர கரளயும் 

 ாணவர்களுக்கு வழங்குகிறது: 

✓ அதிக சதர்ச்ெியுள்ள ர ாழிைில்  ாணவர்களுக்கு இருக்கும் 

திறன்கரள சவரறாரு ர ாழிைில் கற்பது ச ம்படுத்துவது 

நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ கற்ரக ரதாடர்பான அரனத்து விடைங்களுக்கும்  ாணவர்கள் 

பிரசைாகிக்கின்ற  ிகவும் விருத்திைரடந்த ெிந்திக்கும் திறன் 

 ற்றும் கற்றல் திறன் சபான்ற பிற அறிவாற்றல் நன்ர கரள 

ர ாழி கற்றல் வழங்குகிறது. 

✓ ஒன்றுக்கு ச ற்பட்ட ர ாழிகளில் சதர்ச்ெி,  ாணவர்களின் 

எதிர்காலத்துக்கான வாய்ப்புக்களுக்கு வழிவகுப்பதுடன், 

பல்சவறு கலாொரங்கள்  ற்றும் அரடைாளங்கரளப் பற்றிை 

விழிப்புணர்ரவ வளர்க்கிறது. 

✓ ஒட்டுர ாத்த ாக வலுவான ரதாடர்பாடல் திறன்கரள 

இருர ாழி ரதாிந்த  ாணவர்கள் வளர்த்துக்ரகாள்கிறார்கள்,  

ச லதிக ர ாழிகரளயும் அவர்கள் எளிதாகக் கற்கக்கூடும். 

Early French Immersion எவருக்கானது? 

✓ பிரரஞ் ர ாழி தவிர்ந்த சவறு ஒரு ர ாழிரை வீட்டில் 

சபசும் குடும்பத்தவர்களுக்ரகன வடிவர க்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ அரனத்து  ாணவர்களும் சவரறாரு ர ாழிரைக் கற்க 

வல்லவர்கள் என்பரத நாங்கள் உறுதிைாக நம்புகிசறாம், 

எனசவ ெகலவித ான கற்றல் பாணிகள்  ற்றும் ர ாழிப் 

பின்னணிகரளக் ரகாண்ட  ாணவர்கள் அரனவரும் இந்தத் 

திட்டத்துக்கு வரசவற்கப்படுகிறார்கள், அத்துடன் இதில் 

ஆதாிக்கப்படுகிறார்கள். 

✓ பிரரஞ் ர ாழிைில் சதர்ச்ெி ரபறுவதற்கான வாய்ப்பில் 

ஆர்வமுள்ள அரனத்து குடும்பத்தவர்களுக்கும் Early French 

Immersion திட்டம் ரபாருத்த ானது.  

விண்ணப்பம் பற்றிை தகவல்கள் 

Early French Immersion திட்டம்  ற்றும் விண்ணப்பச் 

ரெைல்முரற பற்றிை தகவல்களுக்குத் தைவுரெய்து 

www.tdsb.on.ca/French ஐப் பார்ரவைிடுங்கள். 

 

Early French Immersion திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கும் காலம் 

தற்சபாது ஒவ்ரவாரு ஆண்டினதும் நவம்பர்  ாத ாக உள்ளது.  

குறிப்பிட்ட ஆண்டு ஒன்றுக்கான விண்ணப்பக் காலக்ரகடு 

ரதாடர்பான தகவல்களுக்கு ரெப்ரரம்பர்  ாதத்தின் 

ஆரம்பத்தில் தைவுரெய்து வரலத்தளத்ரதப் பார்ரவைிடுங்கள். 

 

தகுதிவாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் அரனவருக்கும் 

திட்டத்தில் இடம்வழங்கப்படுவது உறுதிரெய்ைப்படும் 

அசதசவரளைில், குறித்தரதாரு பாடொரலைில் 

இடம்கிரடப்பதற்கான உத்தரவாதம் கிரடைாது 

என்பரதக் கவனத்திரலடுப்பது முக்கிை ாகும். 
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