
મિડલ ફે્રન્ચ ઇિર્સન કોના િાટે છે?

✔ જે પરિવાિો ઘિે ફે્રન્ચ રિવાયની બીજી ભાષા બોલે છે, 

તેઓ માટે િચના કિવામાાં આવેલ છે.

✔ ધોિણ 3 અાંગ્રજેી પ્રોગ્રામના બધા રવદ્યાર્થીઓ ધોિણ

4 માાં પ્રાિાંભ કિવા અિજી કિવા પાત્ર છે. 

✔ અમે ભાિપૂવવક માનીએ છીએ કે તમામ રવદ્યાર્થીઓ

બીજી ભાષા શીખવા માટે િક્ષમ હોય છે તરે્થી તમામ

રશક્ષણ શૈલીઓ અને ભાષાની પૃષ્ઠભૂરમઓના

રવદ્યાર્થીઓને પ્રોગ્રામમાાં આવકાિવામાાં અને િમર્થવન

આપવામાાં આવે છે.

✔ રમડલ ફે્રન્ચ ઇમિવન પ્રોગ્રામ એવા પરિવાિો માટે

યોગ્ય છે કે જઓે ફે્રન્ચમાાં રનપુણતા રવકિાવવાની

તકમાાં િિ ધિાવે છે, પિાંતુ પ્રાિાંરભક ફે્રન્ચ ઇમિવન એન્ટર ી

પોઇન્ટ પછી કદાચ TDSBમાાં આવ્યા હોય.

✔ તે એમને માટે પણ યોગ્ય છે, જ ેપોતાનુાં બાળક મોટુાં  

ર્થાય ત્યાિ,ે ગમે તે કાિણિિ, ફે્રન્ચ ઇમિવનની તક 

રવચાિણામાાં લેવા માાંગતા હોય.

મિડલ ઇિર્સન પ્રોગ્રાિના ફાયદાઓ

રમડલ ફે્રન્ચ ઇમિવન પ્રોગ્રામ કોઈપણ ભાષાની

પૃષ્ઠભૂરમના રવદ્યાર્થીઓને ફે્રન્ચમાાં ઉચ્ચ સ્તિની

રનપુણતા રવકરિત કિવાની માંજૂિી આપે છે. આ

િીતે બીજી ભાષાના અભ્યાિર્થી રવદ્યાર્થીઓને 

ર્થતા અન્ય ઘણા ફાયદાઓમાાં આ પણ િામલે છે:
✔ બીજી ભાષામાાં અભ્યાિ કિવાર્થી મુખ્ય

ભાષામાાં રવદ્યાર્થીઓની કુશળતા વધતી 

હોવાનુાં િારબત ર્થયુાં છે.

✔ ભાષાનુાં રશક્ષણ અન્ય જ્ઞાનાત્મક લાભો પ્રદાન

કિે છે જમે કે ઉચ્ચ રવકરિત રવચાિિિણી અને

શીખવાની કુશળતાઓ જે રવદ્યાર્થીઓ તેમના

અભ્યાિનાાં તમામ ક્ષેત્રો પિ લાગુ કિે છે.

✔એક કિતાાં વધાિે ભાષામાાં રનપુણતા

રવદ્યાર્થીઓને ભરવષ્યની તકનાાં દ્વાિ ખોલી

આપે છે.

✔રદ્વભાષી રવદ્યાર્થીઓ વાતચીતની પ્રબળ

કુશળતાઓ રવકિાવે છે અને વધુ ભાષાઓ

િિળતાર્થી શીખી શકે છે.

અરજીની િામિતી
રમડલ ફ્રેંચ ઇમિવન પ્રોગ્રામ અને અિજી 

કિવાની પ્રરિયા રવશેની મારહતી માટે, કૃપા

કિીને www.tdsb.on.ca/French ની મુલાકાત 

લો.

રમડલ ફે્રન્ચ ઇમિવન પ્રોગ્રામ માટેની અિજીની બાિી 

હાલમાાં, દિ વષે જાન્યુઆરીમાાં હોય છે. કોઇપણ 

વષવ માટે અિજીની િમયિીમા રવશે મારહતી માટે 

કૃપા કિી િપ્ટેમ્બિની શરૂઆતમાાં વેબિાઇટ 

જુઓ.

એ નોાંધવુાં અગત્યનુાં છે કે િમયિિ નોાંધાયેલા તમામ 

લાયક અિજદાિોને પ્રોગ્રામમાાં જગ્યા મળવાની 

ખાતિી હોય છે, 

પણ કોઈ ખાિ શાળામાાં જગ્યા આપવાની બાાંહેધિી 

આપવામાાં આવતી નથી.

મિડલ ફે્રન્ચ ઇિર્સન શુું છે?

રમડલ ફે્રન્ચ ઇમિવન એ ફે્રન્ચને બીજી ભાષા

તિીકે શીખવાનો િઘન કાયવિમ છે. આ

કાયવિમ ધોિણ 4માાં શરૂ ર્થાય છે. રમડલ ફે્રન્ચ

ઇમિવન માટે ફે્રન્ચ રશક્ષણ-મોડેલમાાં ધોિણ 4 

અને 5 માટે રશક્ષણનુાં માધ્યમ 100%  ફે્રન્ચ 

હોય છે. ધોિણ 4 અને 5માાં તમામ વગવ 

પ્રવૃરિઓનુાં િાંચાલન ફે્રન્ચમાાં ર્થાય છે. ધોિણ 6 

ર્થી 8 માાં ફે્રન્ચ રશક્ષણનુાં મોડેલ 75% ફે્રન્ચ 

માધ્યમમાાં હોય છે. અાંગે્રજી અને રવજ્ઞાનને બાદ

કિતાાં તમામ રવષયો ફે્રન્ચમાાં શીખવવામાાં 

આવશે. જો િમયપત્રકને કાિણે જરૂિી હોય તો 

ખાિ રવષય (દા.ત. આિોગ્ય અને શાિીરિક 

રશક્ષણ) અાંગે્રજીમાાં શીખવવામાાં આવી શકે છે.

Middle French Immersion

www.tdsb.on.ca/French

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


"એક ભાષા શીખવા માટે 'તલ્લીનતા'ની 

િઘન માત્રા, એ િામાન્ય િીતે લાાંબા 

િમય િુધી ફેલાતી િમાન માત્રા કિતાાં, 

વધુ અિિકાિક હોય છે." 

(Weshce, 2002)

આાંકડા દશાવવે છે કે જ ે રવદ્યાર્થીઓ

ફે્રન્ચ-ઇમિવન પ્રોગ્રામમાાં નોાંધાયેલા હોય છે તેઓ,

વાાંચન પ્રદશવનમાાં, ઇમિવન ન કિવાના કાયવિમોના

તેમના િમકક્ષોર્થી આગળ નીકળી જતા હોય છે. 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-

quotidien/040322/dq040322a-eng.htm

કેનેડાના રવરવધ રવસ્તાિોના અભ્યાિ પિર્થી 

જોવામાાં આવ્યુાં છે કે અાંગ્રજેીમાાં પિીક્ષા લેવામાાં આવે

ત્યાિ ે ગરણત, રવજ્ઞાન અને િમાજ શાસ્ત્રના

અભ્યાિની િફળતામાાં પ્રાર્થરમક શાળાના EFI 

અર્થવા MFI ઇમિવન રવદ્યાર્થીઓ પિ કોઈ

નકાિાત્મક અિિ જોવા મળી નર્થી.

(Wesche,2002)

િાંભરવત િોજગાિદાતાઓ દ્વાિા બીજી

ભાષાની કુશળતા ઘણી વાિ

ખુબ મૂલ્યવાન અને અપેરક્ષત હોય છે.

(O’Brien, 2017)

“FI માાં રવદ્યાર્થીઓ ફે્રન્ચમાાં ઉચ્ચતમ

કુશળતા તેમજ આ િામગ્રીનો

અાંગ્રજેીમાાં અભ્યાિ કિતા િમાન

રવદ્યાર્થીઓને િમકક્ષ, શાળાની

િામગ્રી (રવજ્ઞાન, િમાજ શાસ્ત્ર,

ગરણત વગેિ)ેની, રનપુણતા હાાંિલ

કિે છે." (Wesche, 2002)

જો કે બાળકની પ્રર્થમ ભાષા

િામારજક ભાષા ન હોવા છતાાં, 

બાળકો એક જ િમયે બીજી ભાષા

તિીકે અાંગ્રજેી શીખતી વખતે, ફે્રન્ચ 

જવેી વધાિાની ભાષા િફળતાપૂવવક 

શીખી શકે છે.

(O’Brien, 2017)
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એક અધ્યયનમાાં 50% પ્રોગ્રામની તુલના 80% ફે્રન્ચ પ્રોગ્રામ િાર્થે કિતાાં જાણવા મળયુાં છે કે ફે્રન્ચ ઇમિવન 

કાયવિમમાાં ફે્રન્ચની તીવ્રતા વધાિીને ગરણતનુાં રશક્ષણ ફે્રન્ચમાાં આપવામાાં આવે તો એ ગરણતની િફળતા 

પિ િકાિાત્મક અિિ િાર્થે મજબૂત િીતે િાંકળાય છે. (Bournot-Trites & Reader, 2001) 

What does the research say?
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