Future Aces

پیروزمندان آینده

Builds Character

نکات شخصیت سازی

English
I will develop a positive Attitude toward all people
and toward my work.

Farsi

I will develop my talents and Ability in order that I
may be helpful to society.
I will take Action with integrity.
I will Achieve my goal with honest and sincere
effort.

I will Cooperate with and respect others by seeking
understanding with all people, regardless of race,
gender or beliefs.
I will demonstrate Courage, standing up for what
is right and speaking out against what is wrong.
I will display Confidence in all my actions without
being arrogant.

نسبت به تمامی افراد و مسائل مربوط به کار
٠برخورد و رفتار مثبتی ارائه خواهم کرد
استعدادها و تواناییهای خود را پرورش خواهم داد
٠تا بتوانم کمکی برای جامعه باشم
٠با تمام وجود دست به کار خواهم شد
با تالشی درست و صادقانه به اهداف خود خواهم
٠رسید

بدون توجه به٬بااحترام کامل وسعی در درک افراد
 باایشان همکاری خواهم٬ جنسیت یا عقاید آنان٬نژاد
٠نمود
 برایآنچه حق٠از خود شهامت نشان خواهم داد
است ایستادگی خواهم کرد و در مقابل ناحق زبان
٠خواهم گشود
بدون هیچ تکبریاعتماد را در تمامی اعمال خود
٠نشان خواهم داد

I will set a good Example to others, taking
responsibility for my actions.

برای دیگران سرمشق خوبی خواهم بود و کسی جز
٠من مسئول اعمال من نیست

I will show Empathy and consideration by
advancing the values that are important to me and
others.

در پیشبرد ارزشهایی که برای من و دیگران اهمیت
٠دارند یکدلی و توجه تمام نشان خواهم داد

I will acquire the best Education within my
capability.

بهترین تحصیالتی را که در توانم باشد کسب خواهم
٠کرد

I will be of Service to others.

٠در خدمت دیگران خواهم بود

I will practice good Sportsmanship in all my
decisions, demonstrating fair play to all.

با٬ جوانمردی را در تمام تصمیمات خوداعمال کرده
٠همگان به درستی و انصاف رفتار خواهم کرد

