பிரெஞ்சு

இன்றே பதிவு
செய் யுங் கள் !

கற்றுக்

514 864-9191
(மாண்ட் ரியல் பகுதி)

1 (க்877
864-9191
யூபெக் தவிர பிற இடங் கில் ,

க�ொண்டு:

கட் டணமில் லா அழைப் பு)

www.LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca

சிறந்த வேலையைப்
பெறுங் கள்

உங் கள் அண்டை
வீட்டுக்காரர்கள் , பார்மசிஸ்ட் ,
மளிக்கைக்காரருடன்
உரையாடுங் கள்

E-1000-TA (2016-08)

உங் கள் குழந்தைகளின்
ஆசிரியர்களுடன்
த�ொடர்புக�ொள் ளுங் கள்

புலம்
பெயர்பவர்களுக் கான
இலவச பிரெஞ்சு
வகுப் புகள்

இலவச பிரெஞ் சு
க�ோர்ஸ்கள்

உங் களுக்குப்
ப�ொருத்தமான
க�ோர்ஸை
தேர்நதெ
் டுங் கள்
பிரெஞ் சு கற்றுக�்கொள் வ து
பலனளிக்கக்கூடியது
மற்றும் உங் களால்
முடியும் ! பிரத்யேகமாக
வடிவமைக்கப் பட் ட
எமது புர�ோகிராம் களை
பயன்படுத்திக்
க�ொள் ளுங் கள் .

முழு நேர வகுப் பறை
க�ோர்ஸ்கள்
>
>
>
>

பகல் நேர வகுப் புகள்
உங் களுக்கு அருகாமையில்
வாரத்திற்கு 30 மணிநேரங் கள்
நிலைகள் : த�ொடக்க நிலை மற்றும்
இடைநிலை

குறிப் பிட் ட நிபந்தனைகளின் கீழ் பங் கேற்பு, குழந்தை
பராமரிப் பு மற்றும் ப�ோக்குவரத்து அலவன்ஸ்கள்
வழங் கப் படும் *

பகுதிநேர வகுப் பறை
க�ோர்ஸ்கள்
>
>
>
>

பகல் நேர அல் லது மாலைநேர வகுப் புகள்
வாரநாட்கள் அல் லது வாரயிறுதி நாட்கள்
உங் களுக்கு அருகாமையில்
வாரத்திற்கு: 12, 9, 6, அல் லது
4 மணிநேரங் களை
தேர்நதெ
் டுத்துக�்கொள் ளலாம்
> நிலைகள் : த�ொடக்க நிலை மற்றும்
இடைநிலை
குறிப் பிட் ட நிபந்தனைகளின் கீழ் குழந்தை பராமரிப் பு
அலவன்ஸ்கள் வழங் கப் படும் *

ஆன்லைன்:
> ஒரு வாரத்திற்கு 7 நாட்கள்
> பயிற்சியாளருடன் அல் லது
பயிற்சியாளர் இல் லாமல்
> நிலைகள் : த�ொடக்க நிலை மற்றும்
அட்வான்ஸ்ட் நிலை
பின் வரும் துறைகளில் பிரத்யேக
த�ொகுதிகள் :
– உடல் நலம் மற்றும் நர்ஸிங்
– பொறியியல் மற்றும் பயன்பாட் டு
அறிவியல்
– நிர்வாகம் , சட் டம் மற்றும் வணிகம்

பிரத்யேக வகுப் பறை
க�ோர்ஸ்கள்
> வாரத்திற்கு 4 முதல் 6 மணிநேரங் கள்
> நிலைகள் : இடைநிலை மற்றும்
அட்வான்ஸ்ட் நிலை
பின் வரும் துறைகளில் பிரத்யேக
த�ொகுதிகள் :
– உடல் நலம் மற்றும் நர்ஸிங்
– பொறியியல் மற்றும் பயன்பாட் டு
அறிவியல்
– நிர்வாகம் , சட் டம் மற்றும் வணிகம்
குறிப் பிட் ட நிபந்தனைகளின் கீழ் குழந்தை
பராமரிப் பு அலவன்ஸ்கள் வழங் கப் படும் *

அசல் உரை பிரெஞ் சில்

*நிபந்தனை விவரங் களுக்கு:
www.LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca

