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Học sớm chương trình song ngữ Anh Pháp là gì? 

Học sớm song ngữ Anh Pháp là một chương trình 
học chuyên sâu tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ 
nhì bắt đầu từ Mẫu Giáo và tiếp tục suốt cho đến 

Lớp 12. 
Tất cả sinh hoạt tại lớp từ Mẫu Giáo Bé đến lớp 3 

được giảng dạy bằng tiếng Pháp. Một môn học 
chuyên ngành (ví dụ Giáo dục Sức Khỏe và Thể 
Chất) có thể được dạy bằng tiếng Anh. Từ lớp 4 
đến lớp 8, chương trình sẽ được dạy 50% bằng 
tiếng Pháp và 50% bằng tiếng Anh. 

Ai có thể nộp đơn xin học? 

Chỉ tháng Chín năm 2022, trẻ em nào sẽ vào 
Mẫu Giáo Bé (SK) hay Mẫu Giáo Lớn (JK) 

mới đủ điều kiện để nộp đơn cho việc học sớm 
chương trình song ngữ Anh Pháp. 

Bắt đầu từ tháng Chín năm 2023, đầu vào cho việc 
sớm học chương trình song ngữ Anh Pháp sẽ là Mẫu 

Giáo Bé. 

Các lợi ích của việc theo học sớm chương trình 

song ngữ Anh Pháp là gì 

Việc học sớm chương trình song ngữ Anh Pháp 
cho phép học sinh thuộc bất cứ thành phần ngôn 
ngữ nào đều phát triển được một mức độ thông 

thạo cao tiếng Pháp. 
Học một ngôn ngữ khác theo hình thức này cũng 

cống hiến nhiều điều lợi khác cho học sinh bao gồm: 

 

 Việc học một ngôn ngữ khác đã chứng minh sự 
nâng cao các kỹ năng của học sinh trong ngôn ngữ 
chính. 

 Học ngôn ngữ cống hiến các lợi ích khác về mặt 
nhận thức chẳng hạn như phát triển khả năng suy 
nghĩ và các kỹ năng học hỏi ở mức cao mà học 
sinh có thể áp dụng vào tất cả các lĩnh vực của việc 
học. 

 Thông thạo nhiều hơn một ngôn ngữ mở ra 
nhiều cánh cửa cơ hội cho học sinh trong tương lai 
và giao dục sự nhận biết các nền văn hóa và bản 
sắc khác nhau. 

 Học sinh biết song ngữ nói chung phát triển 

các kỹ năng giao tiếp và có thể học thêm các 

ngôn ngữ khác một cách dễ dàng hơn. 
Việc học sớm chương trình song ngữ Anh Pháp là 

dành cho những học sinh nào? 

 Được thiết kế dành cho các gia đình nào nói 
một ngôn ngữ khác hơn tiếng Pháp tại nhà. 

 Chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng tất cả học sinh 
đều có khả năng học một ngôn ngữ khác vì vậy học 
sinh học theo mọi hình thức và có xuất xứ ngôn ngữ 
khác nhau đều được hoan nghênh và hỗ trợ trong 
chương trình. 

 Việc học sớm chương trình song ngữ Anh Pháp 
thích hợp cho tất cả các gia đình nào muốn có cơ 

hội trau dồi sự thông thạo Pháp ngữ. 

Thông Tin Nộp Đơn 

Để biết thông tin về việc theo học sớm chương trình 
song ngữ Anh Pháp và tiến trình nộp đơn, xin viếng 

www.tdsb.on.ca/French. 

 
Hiện thời, khoảng thời gian để nộp đơn cho việc 

theo học sớm chương trình song ngữ Anh Pháp là 
vào tháng Mười Một của mỗi năm. Xin tham khảo 
trang mạng vào đầu tháng Chín để biết thông tin về 

hạn chót nộp đơn cho một năm cụ thể. 

 
Điều quan trọng cần lưu ý, tuy việc xếp chỗ vào 
chương trình được bảo đảm cho tất cả những ai 
nộp đơn đúng hạn và hội đủ điều kiện, việc xếp 
chỗ vào một trường cụ thể thì KHÔNG được 

bảo đảm. 

www.tdsb.on.ca/french

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

