Future Aces

Άσσοι του μέλλοντος

Builds Character

Αναπτύσσει τον χαρακτήρα

English

Greek

I will develop a positive Attitude toward all Θα αναπτύξω θετική Στάση προς όλους και προς
την εργασία μου.
people and toward my work.
I will develop my talents and Ability in
order that I may be helpful to society.

Θα αναπτύξω τα ταλέντα και την Ικανότητά μου
ώστε να μπορώ να είμαι χρήσιμος στην κοινωνία.

I will take Action with integrity.

Θα αναλάβω Δράση με αξιοπρέπεια.

I will Achieve my goal with honest and
sincere effort.

Θα Επιτύχω τον στόχο μου με έντιμη και
ανυπόκριτη προσπάθεια.

I will Cooperate with and respect others by Θα Συνεργαστώ και θα σέβομαι τους άλλους
επιδιώκοντας την κατανόηση με όλους τους
seeking understanding with all people,
ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο ή τα
regardless of race, gender or beliefs.
πιστεύω.
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.

Θα επιδεικνύω Ανδρεία, αγωνιζόμενος για το
δίκαιο και μιλώντας άφοβα κατά του αδίκου.

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

Θα δίνω το καλό Παράδειγμα προς τους άλλους,
αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις πράξεις μου.

Θα επιδεικνύω Αυτοπεποίθηση σε όλες μου τις
ενέργειες χωρίς να είμαι αλαζόνας.

I will show Empathy and consideration by Θα επιδεικνύω Κατανόηση και ευαισθησία
advancing the values that are important to προωθώντας τις αξίες που είναι σημαντικές για
μένα και τους άλλους.
me and others.
I will acquire the best Education within my Θα αποκτήσω την καλύτερη Εκπαίδευση εντός
των δυνατοτήτων μου.
capability.

I will be of Service to others.

Θα Εξυπηρετώ τους άλλους.

I will practice good Sportsmanship in all my Θα διαθέτω Πνεύμα ευγενούς άμιλλας σε όλες

decisions, demonstrating fair play to all.

μου τις αποφάσεις, επιδεικνύοντας τίμια
μεταχείριση προς όλους..

