Future Aces

فیوچر ایسس

Builds Character

بلڈس کریکٹر

English
I shall develop a positive Attitude toward all
people and toward my work.
I shall develop my talents and Ability in order that I
may be helpful to society.
I shall take Action with integrity.
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.
I shall demonstrate Courage, standing up for what
is right and speaking out against what is wrong.
I shall display Confidence in all my actions without
being arrogant.
I shall set a good Example to others, taking
responsibility for my actions.
I shall show Empathy and consideration by
advancing the values that are important to me and
others.
I shall acquire the best Education within my
capability.
I shall be of Service to others.
I shall practice good Sportsmanship in all my
decisions, demonstrating fair play to all.

Urdu

میں تمام لوگوں اور اپنے کام کی جانب مثبت رویہ میں
بڑھوتری کرونگا
میں سماجی بھالئی کی اپنی قابلیت اور صالحیت میں
بڑھوتری کرونگا
میں سالمیت کے ساتھ عمل کرونگا
میں اپنے حدفوں کو ایمانداری اور پرخلوص جہد کے ساتھ
حاصل کرونگا
 جنس یا عقیدہ پر غورکیے بغیرسبھی لوگوں کے،میں نسل
ساتھ سمجھوتہ کرکے دوسرے لوگوں سے عزت کے ساتھ
معاونت کرونگا
، کے خالف بولنے اور جو صحیح ہے،میں جوغلط ہے
 کا جرات مندانہ مظاہرہ کرونگا،کے لیے آواز اٹھانے
میں اپنے عملوں کا بغیر تکبّر کے پر اعتماد مظاہرہ
کرونگا
 دوسروں کے،میں اپنے عملوں کے لیے ذمہ داری لے کر
-لیے بہتر نمونہ پیش کرونگا
میں اپنے اور دوسروں کی ضروری قدر کی جانب پیش
-قدمی کرکے ہمدردی اور فکر ظاہر کرونگا
-میں اپنی قابلیت کے مطابق بہتریں تعلیم حاصل کرونگا
-میں دوسروں کا خدمت گار بنوں گا
میں اپنے تمام فیصلوں میں سبھی کے لیے منصفانہ
-مظاہرہ کرتےہوئے اچھی منصف مزاجی پرعمل کرونگا

