
Gujarati

અ�યાર� ધોરણ 1 ���ચ ઇમસ�ન માટ� અર� કરવાનો સમય છે!

કોર ���ચ �ો�ામ તમામ િવ�ાથ�ઓન ે���ચ શીખવાની તક �રૂ� પાડ� છે. કોર ���ચ માટ� કોઈ અર� કરવાની
જ�ર નથી.

���ચ ઇમસ�ન કાય��મ:

વોટર� ૂ�રજન �ડ����ટ ��લૂ બોડ� ���ચ ઇમસ�ન નામનો વકૈ��પક ���ચ �ો�ામ પણ ઑફર કર� છે. આ �ો�ામ
ધોરણ 1 મા ંશ� થાય છે. ���ચ ઇમસ�ન કાય��મ િવશ ેવ� ુ�ણવા માટ�, અમાર� વબેસાઇટની �લુાકાત લો:
www.wrdsb.ca/french/french-programs.

���ચ ઇમસ�ન માટ� અર� કરવાની �િતમ તાર�ખ 31 ���આુર�, 2022 છે. �ૃપા કર�ન ેઆ વબેસાઇટ પર
અર� કરો: https://frenchimmersion.wrdsb.ca/

ધોરણ 1 ���ચ ઇમસ�ન માટ� કોણ અર� કરવા પા� છે?

2016 મા ંજ�મલેા તમામ બાળકોન ેઅર� કરવા આમ�ંણ આપવામાં આ��ુ ંછે.

�ુ ં���ચ ઇમસ�ન માટ� ક�વી ર�ત ેઅર� કર� શ�ંુ?

તમે frenchimmersion.wrdsb.ca. પર ઓનલાઈન અર� કર� શકો છો. ���ચ ઇમસ�ન કાય��મમા ં�થાન માટ�
િવ�ાથ�ઓની આડ�અવળે પસદંગી કરવામા ંઆવશ.ે બધા િવ�ાથ�ઓ કાય��મમા ં�વશે મળેવશ ેનહ�. 31
���આુર� �ધુી અર�ઓ �વીકારવામા ંઆવશ.ે (તબ�ો 1). અમ ેધોરણ  1 વષ�ના 20મા શાળા-�દવસ �ધુી
અર�ઓ �વીકારવા�ુ ંચા� ુરાખીએ છ�એ (તબ�ો 2). જો તમન ેમદદની જ�ર હોય, તો 519-570-0003
એ��ટ��શન 4419 પર ફોન અથવા frenchprograms@wrdsb.ca. પર ઇમઇેલ કરો.

અમને �ાર� ખબર પડશ ેક� અમારા બાળકન ે���ચ ઇમસ�ન કાય��મમા ં�કૂવામા ંઆ��ુ ંછે?

જો બાળકન ેધોરણ  1 માટ� ���ચ ઇમસ�નમા ં�કૂવામા ંઆ��ુ ંહોય તો પ�રવારોન ેમાચ�ની શ�આતમા ં��ૂચત
કરવામા ંઆવ ેછે. એકવાર તમા�ંુ બાળક �ો�ામમા ં�વશે કરશ,ે એટલ ેતમન ેએક �લ�ક સાથનેો ઇમઇેલ
મોકલવામા ંઆવશ.ે ત ે�વીકારવા માટ� તમાર� 2 અઠવા�ડયાની �દર �લ�ક પર ��લક કર�ુ ંઆવ�યક છે. જો
તમારા બાળકન ેશાળાઓ બદલવાની જ�ર હોય તો તમાર� િવ�ાથ�ની ન�ધણી �ણૂ� કરવી અથવા પપેરવક�
�ા�સફર કર�ુ ંઆવ�યક છે. જો તમા�ંુ બાળક કાય��મમા ંદાખલ ન થાય તો રાહ જોવાની યાદ� હોય છે.
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���ચ કાય��મો િવશ ેવ� ુમા�હતી �ાથંી મેળવવી

1. ���ચ કાય��મો િવશ ેસામા�ય મા�હતી: www.wrdsb.ca/french/french-programs
2. ધોરણ 1 ���ચ ઇમસ�ન માટ� ક�વી ર�ત ેઅર� કરવી: www.wrdsb.ca/french/grade-1-application/
3. ���ચ ઇમસ�ન ધરાવતી શાળાઓ: www.wrdsb.ca/french/schools
4. વારંવાર �છૂાતા ��ો (FAQ): www.wrdsb.ca/french/faq

જો તમ ેતમાર� ભાષામા ંવ��ુ�અલ મા�હતી સ�મા ંહાજર� આપવા માગંતા હો, તો �ૃપા કર�ન ેનીચે�ુ ંફોમ� ભરો.
સ� િવશનેી મા�હતી સાથ ેકોઈ તમારો સપંક�  કરશ.ે

િવ�ડયો: https://youtu.be/4iyG-ilw98Q (video)
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