வடிய
ீ
ோ (Video) 1
ELBP என்றோல் என்ன?
கோட்சி

கதை

1

கனடோ மற்றும் உங்கள் பிரஞ்சு மமோழி வகுப்பிற்கு வருக! நீங்கள் இங்யக
யநரத்தை மசலவிடும்யபோது, நீங்கள் பிரஞ்சு மமோழித யும், கனடோவில்
வோழ்வது என்ன என்பதையும் கற்றுக்மகோள்வர்கள்.
ீ

2

உங்கள் வகுப்பில், உங்கள் மமோழி எவ்வோறு யமம்படுகிறது என்பதைக்
கோண்பிக்க உங்கள் ப ிற்றுவிப்போளர் யபோர்ட்ஃயபோலிய ோ
அடிப்பதட ிலோன மமோழி மைிப்பீட்தட அல்லது ELBP ப ன்படுத்துகிறோர்.

3

கோலப்யபோக்கில் நீங்கள் பிரரஞ்சு மமோழித க் கற்றுக்மகோள்வர்கள்,
ீ
யமலும் உங்கள் ப ிற்றுவிப்போளரிடமிருந்து நீங்கள் கற்றுக் மகோள்வதுடன்,
யமலும் நீங்கள் ப ிற்சி மபறுவர்கள்.
ீ

4

நீங்கள் கற்றுக்மகோண்டதை நீங்கள் கோட்ட யவண்டும். அதைச் மசய்
உங்களுக்கு உைவ, உங்கள் மசோந்ை யபோர்ட்ஃயபோலிய ோதவப் மபறுவர்கள்.
ீ
உங்கள் ஆசிரி ர் அதை உங்கள் தபண்டர் என்று அதழக்கலோம்.

5

உங்கள் FLS வகுப்பதற ில் நீங்கள் ப ன்படுத்தும் தபண்டர் இது. வகுப்பில்
சந்ைிப்யபோம்! நீங்கள் ELBP ஐப் ப ன்படுத்துகிறீர்கள்

வடிய
ீ
ோ (Video)2
நீங்கள் எப்யபோது ELBP ஐப் ப
கோட்சி

ன்படுத்துகிறீர்கள்?

கதை

1

உங்கள் வகுப்பதற ில், நீங்கள் யகட்பது, யபசுவது, படித்ைல் மற்றும்
எழுதுவதைப் ப ிற்சி மசய்வர்கள்.
ீ
இது உங்கள் பிரஞ்சு மமோழித
யமம்படுத்ை உைவும்.

2

நீங்கள் கற்றுக்மகோண்டவற்தற உங்கள் தபண்டரில் தவப்பீர்கள்.

3

கோலப்யபோக்கில் உங்கள் பிரஞ்சு எவ்வோறு சிறப்போக வருகிறது என்பதைப்
போர்ப்பீர்கள்.

4

நீங்கள் கற்றுக்மகோண்டவற்தற நீங்கள் மைிப்போய்வு மசய் முடியும்,
யமலும் நீங்கள் எதை யமம்படுத்ை யவண்டும், அடுத்து என்ன கற்றுக்மகோள்ள
யவண்டும் என்பதை ைீர்மோனிக்க உங்கள் ப ிற்றுவிப்போளருடன் இதைந்து
பைி ோற்றலோம்

5

கனடோவில் வசிப்பது மற்றும் பிரஞ்சு மமோழித க் கற்றுக்மகோள்வது
பற்றி பல ைகவல்களும் உங்கள் தபண்டரில் உள்ளன.

6

வகுப்பதற

ிலும் வட்டிலும்
ீ
ப

ன்படுத்ை இந்ை தபண்டர் உங்களுதட து.

வடிய
ீ
ோ (Video) 3
ELBP ஐ ஏன் ப ன்படுத்ை யவண்டும்?
கோட்சி

கதை

1

உங்கள் வகுப்பில், நீங்கள் என்ன கற்றுக்மகோள்ள விரும்புகிறீர்கள் என்று
உங்கள் ப ிற்றுவிப்போளர் உங்களிடம் யகட்போர். கனடோவில் உங்கள்
அன்றோட வோழ்க்தக ில் உங்களுக்கு உைவும் ைதலப்புகதள நீங்கள் யைர்வு
மசய் லோம்.

2

கோலப்யபோக்கில் உங்கள் பிரஞ்சு எவ்வோறு சிறப்போக வருகிறது என்பதைப்
போர்ப்பீர்கள்.

3

உங்கள் பிரஞ்சு சிறப்போக வருவைோல், உங்கள் அன்றோட வோழ்க்தக ில்
ஷோப்பிங் மசல்வது யபோன்ற பல விஷ ங்கதள நீங்கள் மசய் முடியும்.

4

இதைப் பற்றி ய ோசித்துப் போருங்கள், பிரரஞ்சு மமோழித க்
கற்றுக்மகோள்வது உங்கள் வோழ்க்தக ில் என்ன மசய் உைவும்?

5

உங்கள் தபண்டர் மூலம் நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் வந்ைீர்கள் என்பதைக்
கோைலோம்.

வ�ேயா
�
4
ப�ெரஞ்� ெமாழிய�ல் சான்�கள்
இந்த வ�ேயாவ�ல்
�
சான்�கைள வழங்�ம் நபர்கள் ப�ெரஞ்�
ெமாழிையக் கற்கிறார்கள். ப�ெய�த்தலில் சில ப�திகள் அதிக
ெதள��க்காக தி�த்தப்பட்�ள்ளன.

�ரல்வழி: வ�ப்ப�ல் ELBP ஐப் பயன்ப�த்�வ� ப�ெரஞ்� ெமாழிையக் கற்க
உத�ம். கற்றவர்கள�ல் சிலர் என்ன ெசால்ல ேவண்�ம் என்� ேகட்ேபாம்.
�ரல்வழி: உங்கள் ேபார்ட்ஃேபாலிேயாைவ எப்ேபா�
பயன்ப�த்�கிற�ர்கள்?
வ�ப்ப�ல் எல்லா ேநரத்தி�ம் என� ேபார்ட்ஃேபாலிேயாைவப்
பயன்ப�த்�கிேறன்.
வ�ப்ப��ம் வட்��ம்
�
ஒவ்ெவா� நா�ம்.
வ�ப்ப�ல் நான் ெசய்த பண�கைள ச�பார்க்க.
எல்லா ேநர�ம். உதாரணமாக, ஒ�வ�க்� ேவைல ேதட உதவ.
என� �றிப்�கைள ப�சீலிக்க.
என� ெமாழி அளைவ நான் ச�பார்க்க ேவண்�ய��க்�ம் ேபா�.
என� �றிப்�கள் மற்�ம் ஆவணங்கைள ஒ�ங்கைமக்க வ��ம்�ம்ேபா�.
�ரல்வழி: உங் கள் ேபார்ட்ஃேபாலிேயாவ�ல் எ ன்ன ைவத்தி�க்கிற ர்
� கள் ?

என� ேபார்ட்ஃேபாலிேயாவ�ல் ஒ� �றிப்� �த்தகம்

ைவத்தி�க்கிேறன்.

ேம�ம் அைனத்� நிரல் பண� தாள்கள். இலக்கண பய�ற்சிகள்,
ெசால்லகராதி பய�ற்சிகள்.

என� �றிப்�கைள ேபார்ட்ஃேபாலிேயாவ�ல் ைவத்தி�க்கிேறன்.
�திய கன�யர்க�க்� பய�ள்ள திறன்கள் �றித்த ப���கள் உள்ளன.
என� ேவைலைய�ம் என� வட்�ப்பாடத்ைத�ம்
�
அதில்
ைவத்தி�க்கிேறன்.

�ரல்வழி: உங் கள் ேபார்ட்ஃேபாலிேயா உங் க� க்� எ வ்வா�
உத�கிற� ?
என்ைனப் ெபா�த்தவைர, என� ேபார்ட்ஃேபாலிேயா ஒ� ைகேய�
ேபான்ற�.

மதிப்பாய்� ெசய்வதற்�ம் ப�ப்பதற்�ம் இ� எள��.
கனடாைவப் பற்றி நிைறய வ�ஷயங்கைளக் கற்�க்ெகாள்ள என�
ேபார்ட்ஃேபாலிேயா எனக்� உத�கிற�.
இ� அைமப்�, மதிப்ப�� மற்�ம் ப�ெரஞ்� ெமாழிையக் கற்க எனக்�
உத�கிற�.
என� ேபார்ட்ஃேபாலிேயா ஒ�ங்கைமக்கப்பட்� �திய வ�ஷயங்கைளக்
கற்�க்ெகாள்ள எனக்� உத�கிற�.

என� ேபார்ட்ஃேபாலிேயா எனக்� நிைறய உத�கிற�.
வாய்ஸ்ஓவர்: உங் கள் ேபார்ட்ஃேபாலிேயாைவ ஏ ன் பயன்ப�த்த
வ��ம்�கிற ர்
� கள் ?
ேபார்ட்ஃேபாலிேயா நன்� ஒ�ங்கைமக்கப்பட்��ப்பதால் நான்
வ��ம்�கிேறன்.
என� ேபார்ட்ஃேபாலிேயாைவப் பயன்ப�த்த வ��ம்�கிேறன், ஏெனன�ல்
இ� ப�ெரஞ்� ெமாழிையக் கற்�க்ெகாள்ள உத�கிற�.

என� ேபார்ட்ஃேபாலிேயாைவ நான் வ��ம்�கிேறன், ஏெனன�ல் இ� எனக்�
நிைறய உத�கிற�.
�ரல்வழி: இந்த கற்பவர்க�க்� ELBP உதவ�யாக இ�ந்த�. ELBP
உங்க�க்�ம் எவ்வா� உதவ ���ம் என்பைதப் பா�ங்கள். வ�ைரவ�ல்
சந்திப்ேபாம்!

