Future
Aces

ਫਿਯੂਚਰ ਏਸੇਜ
ਫਿਲਡੱ ਸ ਕਰੈਕਟਰ

English

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

Punjabi
ਮੈਂ ਸਭ ਲੋ ਕ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਸਕ ਰ ਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਵਵਕਸਤ ਕਰ ਾਂਗ ।

I shall develop my talents and Ability
in order that I may be helpful to
society.

ਮੈਂ ਇਸਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤ ਨੰ ਵਵਕਸਤ
ਕਰ ਾਂਗ ਤ ਾਂ ਵਕ ਮੈਂ ਸਮ ਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕ ਾਂ।

I shall take Action with integrity.

ਮੈਂ ਈਮ ਨਦ ਰੀ ਨ ਲ ਕ ਰਵ ਈ ਕਰ ਾਂਗ ।

I shall Achieve my goal with honest
and sincere effort.
I shall Cooperate with and respect
others by seeking understanding with
all people, regardless of race, gender
or beliefs.

ਮੈਂ ਨੇ ਕਨੀਅਤ ਅਤੇ ਵਨਸ਼ਕਪ੍ਟ ਜਤਨ ਨ ਲ ਆਪ੍ਣੇ ਉਦੇਸ਼
ਨੰ ਹ ਸਲ ਕਰ ਗ
ਾਂ ।
ਮੈਂ ਜ ਤ, ਵਲੰਗ ਜ ਾਂ ਧ ਰਨ ਵ ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵ ਹ ਸਭ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨੰ
ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੰ ਸਵਹਯੋਗ ਵਦਆਾਂਗ ਅਤੇ ਸਨਮ ਨ
ਕਰ ਾਂਗ ।

I shall demonstrate Courage,
standing up for what is right and
speaking out against what is wrong.

ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨ ਲ ਖਡ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ
ਉਸਦੇ ਵਖਲ ਫ ਅਵ ਜ਼ ਉਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਹ ਦੁ ਰੀ ਦ ਵਵਖ ਲ
ਕਰ ਾਂਗ ।

I shall display Confidence in all my
actions without being arrogant.

ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪ੍ਣੇ ਸ ਰੇ ਕੰਮ ਾਂ ਵਵਚ
ਵਵਸ਼ਵ ਸ ਦ ਵਵਖ ਲ ਕਰ ਗ
ਾਂ ।

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

ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕੰਮ ਾਂ ਨੰ ਵਜੰਮੇਵ ਰੀ ਨ ਲ ਕਰ ਕੇ, ਦਵਜਆਾਂ
ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਉਦ ਹਰਨ ਸਥ ਪ੍ਤ ਕਰ ਾਂਗ ।

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

ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਤੇ ਦਵਜਆਾਂ ਲਈ ਮਹਤੱਵਪ੍ਰਨ ਆਦਰਸ਼
ਵਵਕਸਤ ਕਰਕੇ ਸਹ ਨੁ ਭਤੀ ਅਤੇ ਵਵਚ ਰ ਦਰਸ਼ ਵ ਾਂਗ ।

I shall acquire the best Education
within my capability.

ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀ ਯੋਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਸੱਵਖਆ
ਪ੍ਰ ਪ੍ਤ ਕਰ ਾਂਗ ।

I shall be of Service to others.

ਮੈਂ ਦਵਜਆਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰ ਗ
ਾਂ ।

I shall practice good Sportsmanship
in all my decisions, demonstrating

ਮੈਂ ਸਭ ਨ ਲ ਵਨਰਪ੍ੱਖ ਵਵਹ ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ੍ਣੇ ਸ ਰੇ
ਫੈਂਸਵਲਆਾਂ ਵਵਚ ਚੰਗੇ ਵਨਆਾਂਕ ਰੀ ਸੁਭ ਅ ਨੰ ਵਨੱਤ ਵਰਤੋਂ

fair play to all.

ਵਵਚ ਵਲਆਵ ਾਂਗ ।

