Lahat sa kanilang pinakamagaling:
Pag-aaral ng French Bilang Pangalawang Wika
2022
May ilang opsyon sa programang pang-edukasyon
ang New Brunswick para suportahan ang mga
estudyanteng nag-aaral ng French.
ENGLISH PRIME
Lalahok ang mga estudyante sa pagtuturo ng
Pre-Intensive, Intensive, at Post-Intensive French
mula Ika-4 hanggang Ika-10 Baitang. Lalahok
ang lahat ng estudyante sa mga karanasan sa
pag-aaral ng wika at kultura ng France sa mga
primaryang baitang (K-3) nang 30 minuto kada
linggo.

FRENCH IMMERSION
(Pagpasok sa Ika-1 Baitang)

LATE FRENCH IMMERSION
(Pagpasok sa Ika-6 na Baitang)

ILANG ORAS ANG INILALAAN
SA PAGTUTURO NG WIKANG
FRENCH?

K-3: FLORA (French Learning Opportunities for Rural
Areas) at mga karanasan sa pag-aaral ng wika at kultura
ng France: 30 minuto kada linggo

INIAALOK BA ANG
PROGRAMA SA LAHAT NG
PAARALAN?
Available sa lahat ng
paaralan
Independent na magagamit
online ng mga estudyante/
pamilya sa:

https://flora.nbed.nb.ca/
Ika-4 na Baitang: 9% kada linggo
Ika-5 Baitang: 60% kada linggo sa unang semestre; 9% kada
linggo sa ikalawang semestre
Ika-6 - Ika-8 Baitang: 12% kada linggo
Ika-9 - Ika-10 Baitang: 10% (isang credit kada taon)
Ika-11 - Ika-12 Baitang: mga opsyonal na elective na kurso
(kasama ang online)

Ika-1 - Ika-2 Baitang: 90%
Ika-3 - Ika-5 Baitang: 80%
Ika-6 - Ika-8 Baitang: 70%
Ika-9 - Ika-10 Baitang: 50%
Ika-11 - Ika-12 Baitang: 25%

ng araw sa paaralan
ng taon sa paaralan

Ika-6 - Ika-8 Baitang: 70% ng araw sa paaralan
Ika-9 - Ika-10 Baitang: 50%
ng taon sa paaralan
Ika-11 - Ika-12 Baitang: 25%

Oo

SINO ANG TINUTURUAN
SA FRENCH?

Natututo ang mga estudyante sa pamamagitan ng
mga digital na module nang may guro. Nakadisenyo
ang mga aktibidad na suportahan ang literasiya at
mga kasanayang nauugnay sa paggamit ng numero.
Maaaring gamitin para suportahan ang Pre-intensive
at Intensive French.

Itinuturo ang French sa pamamagitan ng paraang
nakabatay sa literasiya. Itinuturo ang matematika,
musika at physical education sa English sa Intensive
French block sa Ika-5 Baitang.

Iniaalok ang programa
alinsunod sa Seksyon 6.4 ng
Patakaran 309.

Itinuturo ang karamihan ng mga asignatura (tulad
ng agham, araling panlipunan, at matematika) sa
French alinsunod sa Patakaran 309.

Iniaalok ang programa
alinsunod sa Seksyon 6.4 ng
Patakaran 309.

Itinuturo ang karamihan ng mga asignatura
(tulad ng agham, araling panlipunan,
at matematika) sa French alinsunod sa
Patakaran 309.

MGA ONLINE NA KURSO SA HIGH SCHOOL

May ilang online na kurso sa FSL na mapipili ng mga estudyante sa Ika-11 at Ika-12 Baitang. Para sa mga estudyante sa programang
English Prime, available ang Post-Intensive French 110 at 120. Para sa mga estudyante ng French Immersion o mga estudyante ng
Post-Intensive French, may ilang opsyon sa FSL kung saan kasama ang Coop Education, Intro to Environmental Science, Hospitality
and Tourism, Law, at Writing. Pagkatapos ng PIF sa Ika-10 Baitang, ang mga estudyante ng English Prime na ituturing na nasa
intermediate level ng tauhan ng paaralan ay maaaring sumubok ng anumang kurso sa French.

Mga Madalas Itanong
PAANO KUNG HINDI NAGSASALITA SA FRENCH ANG
MGA MAGULANG?
Hindi inaasahan na marunong dapat magsalita sa French ang
mga magulang ng mga estudyante sa alinmang opsyon sa
programa. Idinisenyo ang lahat ng opsyon sa programa para sa
mga bata na ang pangunanahing wika ay hindi French.

PAANO KO MATUTULUNGAN ANG ANAK KO?
Nakakapagbasa ka para sa iyong anak sa murang edad.
Napapahusay nito ang mga kasanayan sa literasiya para sa pagaaral ng pangunahing wika at karagdagang wika.
Bukod pa rito, makakatulong ang mga magulang sa pamamagitan
ng regular na pakikipag-usap sa mga guro ng kanilang anak.
Mahalaga rin para sa mga magulang na hikayatin ang kanilang
anak na magbasa at sumulat sa English at French at na makinig
sa musika at radyo at manood ng mga programa sa telebisyon na
gumagamit ng French.

PAANO KUNG NANGANGAILANGAN NG TULONG
ANG ANAK KO?
Ang Mga Opisyal na Wika ng Canada at New Brunswick ay French
at English. May oportunidad na matuto ng French ang lahat ng
estudyante na nasa anglophone na sektor. Kayang tugunan ng
lahat ng programa ang mga pangangailangan ng mga estudyante.
May iba’t ibang paraan para suportahan ang pagtatagumpay
ng estudyante sa French bilang pangalawang wika. Maaaring
kabilang dito ang paggamit ng Naka-personalize na Plano sa
Pag-aaral, mga pagbabago sa curriculum, mga akomodasyon,
mga kumprehensibong suporta sa pag-aaral, at mahuhusay at
inclusive na kagawian sa silid-aralan.

MATUTUTUNAN BA NG ANAK KO ANG MGA BAGAY
NA NATUTUTUNAN NG MGA BATA SA MGA KLASENG
GUMAGAMIT NG ENGLISH?
Sinusunod ng curriculum ang mga alituntunin ng NB Department
of Education at Early Childhood Development. Iisa ang mga
layuning inaabot ng mga estudyante para sa lahat ng asignatura
anuman ang wikang ginagamit sa pagtuturo.
Para sa higit pang impormasyon o para tingnan ang
PowerPoint at Mga FAQ, bumisita sa:
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/
education/k12/content/anglophone_sector/fsle.html

Mga Level ng Kahusayan sa Pagsasalita

Sukatan ng New Brunswick sa Kahusayan sa Pagsasalita/Karaniwang
Framework ng Sangguniang Sukatan ng Europe
Nakakatulong ang pag-uugali at motibasyon para
maabot ang mga layunin sa wika.

INTERMEDIATE~B1.1
Natutugunan ng estudyante ang mga regular na hinihingi sa pakikipagugnayan at mga limitadong hinihingi sa paaralan/trabaho na may
bokabularyo sa pagsasalita na sapat para sa simpleng pakikipag-usap, na
may kaunting paraphrasing.
Kaya ng estudyante na:
• magbigay ng impormasyon at magpaliwanag na medyo tumpak;
• harapin ang mga mga pinakakaraniwang sitwasyon sa pakikipagugnayan, kabilang ang mga pagpapakilala at kaswal na pakikipag-usap
tungkol sa mga kaganapan sa paaralan at komunidad;
• magbigay ng ilang impormasyon tungkol sa sariling buhay nang
medyo detalyado;
• magbigay ng mga direksyon mula sa isang lugar papunta sa ibang
lugar; at
• magbigay ng mga tumpak na instruction sa larangan kung saan siya
magaling.

Ang level ng French na naaabot ng mga
estudyante sa pagtatapos ng high school
ay nag-iiba-iba ayon sa estudyante, gaya
ng pag-iiba-iba ng performance sa iba
pang larangan.

Pakitandaan: May kaunting paaralan na pipiliing
lumahok sa isang proyekto para pahusayin ang
pagkatuto ng wikang French para sa lahat ng
estudyante. Ang mga modelong ito ay magiging
iba sa impormasyon tungkol sa programa na nasa
pulyetong ito. Ang mga detalye ng programa ay
ibibigay sa mga magulang/tagapag-alaga ng mga
bata na pumapasok sa mga napiling paaralan.

INTERMEDIATE PLUS~B1.2

Natutugunan ng estudyante ang mga kinakailangan sa iba’t ibang
pang-araw-araw na sitwasyon at sitwasyon sa paaralan at trabaho, na
kadalasang nakakapagpamalas ng lubos na pagkamatatas at walang
kahirap-hirap na nakakapagsalita.
Kaya ng estudyante na:
• pag-usapan ang mga partikular na paksang nauugnay sa mga espesyal
na larangan pati na rin ang mga paksang kasalukuyang pumupukaw sa
atensyon ng publiko;
• simulan, ipagpatuloy, at wakasan ang mga pakikipag-usap sa personal
tungkol sa mga pamilyar na paksa na interesante para sa kanya; at
• magkumpara at magbigay ng mga opinyon sa isang pag-uusap.

ADVANCED~B2.1

Kaya ng estudyante na magsalita sa wika nang matatas na may mahusay
na kontrol sa balarila at may sapat na katumpakan sa istruktura at
bokabularyo para epektibong makasali sa karamihan ng mga pormal
na usapan, at sa lahat ng kaswal na usapan, tungkol sa mga praktikal,
panlipunan, at pang-akademiko o propesyonal na paksa.
Kaya ng estudyante na:
• maglarawan nang detalyado at tumpak na magsalaysay;
• tumalakay ng mga malalim na paksa at ideya at ng mga pangyayari; at
• suportahan ang mga opinyon at magbigay ng hypothesis.

Sukatan ng New
Brunswick sa Kahusayan
sa Pagsasalita

Karaniwang Framework
ng Sangguniang
Sukatan ng Europe

