ਬੈਲ ਿੰ ਗਹੈਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਦਲਿਸ਼ਟੀ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਲ ਿੰ ਗਹੈਮ ਕਲਮਊਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਲਹਕ ਰੂਪ ਲ ਿੱ ਚ ਬਿੱ ਲਚਆਂ ਿਾ
ਸਿੰ ਤੋਸ਼ਜਿਕ ਬਣਾਉਣ

ਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ| ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਲ ਕਾਸ, ਆਪਣੀ ਕਲਮਊਲਿਟੀ

ਈ ਯੋਗਦਾਿ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਜਿੰ ਦਗੀ

ਾਭਕਾਰੀ ਤੇ

ਈ ਸਮਰਿੱ ਥ ਬਣਾ ਾਂਗੇ|

ਟੀਚਾ
ਅਸੀਂ ਸਮੂਲਹਕ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਕ ਸਾਡੇ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਲਤਕਾਰ ਤੇ ਦੇਖਭਾ
ਸਖਸ਼ੀਅਤ, ਲਸਖਿੱ ਣ

ਮੂ

ਈ ਜਿੂਿ ਅਤੇ ਲਜਿੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲਭਿੰ ਿ ਚੋਣਾਂ

ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਲ ਆਪਕ ਪਧਿੱ ਰ ਤੇ ਸਫ

ਈ ਲ ਲਦਿੱ ਅਕ ਤੇ ਲਕਿੱ ਤੇ ਦੀਆਂ ਲ ਸ਼ਾ

ਲਵਸ਼ਵਾਸ

•

ਹਿੱ ਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ

ਹੋਣ

ਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਾਂ ਤੋਂ ਗੈੈ੍ਜੂਏਟ ਹੋਣ| ਸਾਰੇ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲ ਿੱ ਚ ਖਾਸ, ਮਜਬੂਤ

ਈ ਲਤਆਰ ਹੋਣਗੇ|

ਤੁਸੀਂ ਲਜਿੰ ਦਗੀ ਭਰ ਲਸਿੱ ਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਉਚ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਲਜਦਿੰ ਗੀ

ਈ

ਜਰੂਰੀ ਹੈ,

•

ਸਾਿੂਿੰ ਯਕੀਿ ਹੈ ਲਕ:

•

ਸਾਰੇ ਬਿੱ ਲਚਆਂ ਿੂਿੰ ਲਪਆਰ ਲਮ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

•

ਪੂਰਿ ਬਿੱ ਚਾ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਿ ਹੈ,

•

ਸਾਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਉਚ ਪਧਿੱ ਰ ਤੇ ਲਸਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਿ,

•

ਮੁਢ ੀ ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਤੇ ਲ ਕਾਸ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,

•

ਰਲਹਮ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੂਿੰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ,

•

ਬਲਚਿੱ ਆਂ ਿੂਿੰ ਲਸਖਾਉਣ

•

ਲਭਿੰ ਿਤਾ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤ ਕਲਮਊਲਿਟੀ ਿੂਿੰ ਧਾਉਂਦੀ ਹੈ,

•

ਅਤੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਲਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਜਆਦਾ ਤਰਿੱ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ|

ਈ ਸ -ੈ ਅਕਸ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਪਹੁਿੰ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,

ਨਤੀਜੇ — ਅਸੀਂ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲ ਕਾਸ ਅਤੇ ਗੈੈ੍ਜੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਜਹੜੇ:
(ਲਗਆਨ)

ਿਾਸ ਿਣਨੀਤੀ —ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਾਸ

•

ਪਾਠਕ ਅਤੇ ੇ ਖਕ,

•

ਸਾਇਿੰ ਸਦਾਿ ਅਤੇ ਗਲਣਤਕਾਰ,

•

ਇਲਤਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਗ ੋ ਬ

•

ਕ ਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ,

ਕਰਾਂਗੇ:

ਬਿਾਬਿੀ, ਲ ਿੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂ ੀਅਤ

ਲਚਿੰ ਤਕ,

ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਲਭਿੰ ਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂ ੀਅਤ ਤੇ

•

ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਬੁ ਾਰੇ,

•

ਤਕਿਾ ੌ ਜੀ ਅਤੇ ਸੂਚਿਾ ਦੇ ਮਾਹਰ

ਅਧਾਲਰਤ ਸਿੰ ਗਠਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜਾਤੀ
ਬਰਾਬਰੀ, ਲ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲਜਿਸੀ ਰੁਝਾਿ,
ਸਮਾਲਜਕ-ਆਰਲਥਕ ਸਟੇਟਸ, ਯੋਗਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ
ਨਵਾਂਪਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀ ੀ ਕਿਨ

(ਚਲਿਿੱ ਤਿ)

ਮਜਬੂਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ

ਈ ਲਤਆਿ

ਹਰ ਲਦਿ, ਹਰੇਕ ਕ ਾਸ ਰੂਮ ਲ ਿੱ ਚ ਉੱਚ ਪਧਿੱ ਰ ਦੇ
ਲਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਾ

ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਧਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ

•

ਜਰੂਰਤਾਂ ਿੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿ

ਆਗੂ, ਯੋਗਦਾਿ ਅਤੇ ਟੀਮ ਾ ੀ ਭਾ ਿਾ

•

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਲਜਿੰ ਮੇ ਾਰ ਕਾਮੇਂ

•

ਆਤਮਲ ਸ਼ ਾਸੀ ਜੋ

ਈ ਤਬਦੀ ੀਆਂ

ਲਤਆਰ ਅਤੇ ਿ ੇਂ ਢਿੰ ਗ ਅਪਣਾਉਣ

ਈ

ਸਾਡੇ ਾਅਲਦਆਂ ਿੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿ

•

ਸਲਤਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਰਲਹਮਲਦ

•

ਇਮਾਿਦਾਰ ਅਤੇ ਚਿੰ ਗੀ ਿੀਅਤ ਾ ੇ ਿੈਲਤਕ

ਇਿਸਾਿ,

ਲਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ
ਿੂਿੰ ਪਾ ਣ

ਿਾਗਲਰਕ,

ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੀ ਇਕ ਪਹਿੰ ਚ
ਸਾਡੇ ਸਕੂ

(ਕਾਿਵਾਈ)

ਇਕ ਡੇ ਸਕੂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਅਿੰ ਗ ਹਿ। ਸਭ

ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਿੂਿੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ

ਤਿੰ ਦਰੁਸਤ, ਫੁਰਤੀ ੇ ਲ ਅਕਤੀ,

•

ਅ ੋ ਚਿਾਤਮਕ ਲਚਿੰ ਤਕ, ਮੁਸ਼ਕ

•

ਪ੍ਭਾ ਸ਼ਾ ੀ ਸਿੰ ਚਾਰੀ,

•

ਆਲ ਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਚਿਾਤਮਕ ਅਤੇ

•

ਲ ਆਪਕ ਸਿੰ ਸਾਰ ਿਾ
ਕਲਮਉਲਿਟੀ ਮੈਂਬਰ|

ਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ

ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਿੰ ਡ ਿੂਿੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

•

ਹਿੱ

ਗਾਤਾਰ ਚਿੱ

ਕਰਿ ਾ ੇ ,

ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੂਰਿ ਲ ਕਲਸਤ

ਹੋ ਲਰਹਾ ਹੈ|

ਈ ਪ੍ਮਾਲਣਕ

ਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਿ ੀਂ ਸਾਂਝੀ ਾ ਤਾ
ਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਿਾ

ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਲ ਚਾਰ

ਲਮ ਕੇ ਕਿੰ ਮ

ਗਾਤਾਰ ਜਾਣਿ

ਸਰਰਗਰਮ ਰਲਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ।

ਰਹੀ

ੀਡਰਲਸ਼ਿੱ ਪ ਅਤੇ

ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਲ ਕਾਸ ਦੇ

ਸਲਹਯੋਗ ਿਾ

ਲਵਲਦਆਿਥੀ, ਪਲਿਵਾਿ ਅਤੇ ਾਈਚਾਿੇ ਦਾ ਲਿਸ਼ਤਾ

ਿੂਿੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ,

ਉੱਚ ਪਧਿੱ ਰ ਦੀ ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਲਮ

ਹੈ| ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਭਾ ਸ਼ਾ ੀ

ਈ ਪੇੈ੍ਲਰਤ ਕਰਦੇ

ਹਾਂ।

ਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਵਧੀਆ ਲਸਿੱ ਲਿਆ

ਸਲਭਆਚਾਰ ਤੇ ਹੋ ੇਗਾ।

ਈ
ਮਿੱ ਢ ੀ ਲਸਿੱ ਲਿਆ
ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਤ ਮੁਢ ੀ ਲਸਲਖਆ ਲ ਿੱ ਚ ਲਿ ੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਲਕਉਂਲਕ ਇਸ ਲ ਚ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ
ਿੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਬ

ਫਾਇਦਾ ਹੈ|

ਈ

