ਰੇਸੋਿਲਊਸਨ
ਸਿਹਯੋਗ ਮਾਨਤਾ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਰਾ ਟਰੀ ਮੁਿਹੰ ਮ ਦੇ ਲਈ
ਸ ਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾ ਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਏਡੂਕੇ ਨ
ਰੇਸੋਿਲਊਸਨ ਨ ਬਰ
ਜਦਿਕ, ਸ ਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾ ਟੀ ਆਿਫਸ ਆਫ਼ ਏਡੂਕੇ ਨ, ਨ ਨਲ ਐਸੋਸੀਏ ਨ ਫਾਰ ਬਾਈ-ਿਲੰਗਲ ਏਡੂਕੇ ਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੁੜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਮੁਿਹੰ ਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਰਾ ਟਰੀ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਦਿਕ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ, ਮ
 ੇਰੀ ਪਛਾਣ ਮੁਿਹੰ ਮ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇਕ ਆਦ ਪੂਰਣ ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਿਵੱ ਚ ਕਰੇ; ਅ
 ਤੇ
ਜਦਿਕ, ਮੁਿਹੰ ਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਪਸੰ ਗ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ ਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏਸੀ ਕਾਰਵਾਹੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤ ਜੋ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਆਦ ਪੂਰਣ ਤੇ ਸੰ ਮਿਲਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇਨ ਦੀ
ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਠੀਕ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪਣ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨਾਮ
ਦੇ ਿਪਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਣਨ ; ਅਤੇ
ਜਦਿਕ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅ
 ਤੇ ਪ
 ਿਰਵਾਰ ਦਾ ਆ
 ਦਰ  ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਅ
 ਤੇ ਉ
 ਨ ਨ
 ਾਲ ਜ
 ੁੜਨ, ਸ
 ਕੂਲ ਿ ਵਖੇ ਿ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਸਬੰ ਧਤ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਿਵ ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ
ਕਰਨ, ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਵਦੇਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ- ਿਸੱ ਿਖਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਗਲੋ ਬਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾ ਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ; ਅ
 ਤੇ
ਜਦਿਕ, ਉਥੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤ ਬਾਰਵ ਗੇਡ ਤਕ 108,367 ਤ ਵੱਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 58 ਭਾ ਾਵ
ਬੋਲੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਨ, ਜੋ ਸ ਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾ ਟੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 39 ਫੀਸਦੀ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ; ਅ
 ਤੇ
ਜਦਿਕ ਸ ਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾ ਟੀ ਆਿਫਸ ਆਫ਼ ਏਡੂਕੇ ਨ ਇਹ ਮੰ ਨਦੀ ਹੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਮੁਿਹੰ ਮ ਹੁਨਰ ਅਤੇ
ਜਦਿਕ,
ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੂੰ ਪੇਿਰਤ ਕਾਰਨ ਦੀ ਠਸ ਬੁਿਨਆਦ ਰਖਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋ ਬਲ ਿਸਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ
ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗੀ.
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 ੇ ਸ ਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾ ਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਏਡੂਕੇ ਨ ਅਤੇ ਕਾ ਟੀ
ਸੁਪਰੀਇਨਟਨਡੇ ਟ ਆਫ਼ ਕੂ ਸ ਮੇਰੇ ਨਾਮ, ਮੇ
ਮਰ
ੇ ੀ ਪਛਾਣ ਮੁਿਹੰ ਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਦੇ ਨ .
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