
 
 

ਰੇਸੋਿਲਊਸ�ਨ  
ਸਿਹਯੋਗ ਮਾਨਤਾ 

ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਰਾ�ਟਰੀ ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਲਈ 
 

ਸ�ਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਏਡੂਕੇ�ਨ  
ਰੇਸੋਿਲਊਸ�ਨ ਨ�ਬਰ 

 
ਜਦਿਕ ਜਦਿਕ , ਸ�ਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਆਿਫਸ ਆਫ਼ ਏਡੂਕੇ�ਨ, ਨ� �ਨਲ ਐਸੋਸੀਏ�ਨ ਫਾਰ ਬਾਈ-ਿਲੰਗ�ਲ ਏਡੂਕੇ�ਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜੁੜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾ�ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ  ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ
 
ਜਦਿਕ ਜਦਿਕ ,  ਮੇਰੇ ਨਾਮ , ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਮੁਿਹੰਮ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇਕ ਆਦ�ਪੂਰਣ ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ 
ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਿਵੱਚ ਕਰੇ ; ਅਤੇ 
 
ਜਦਿਕ ਜਦਿਕ ,  ਮੁਿਹੰਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਪ�ਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ� ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏਸੀ ਕਾਰਵਾਹੀਆਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤ� ਜੋ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਦ�ਪੂਰਣ ਤੇ ਸੰਮਿਲਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇਨ� � ਦੀ 
ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਠੀਕ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ�ਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨਾਮ� 
ਦੇ ਿਪਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਣਨ  ; ਅਤ ੇ
 
ਜਦਿਕ ਜਦਿਕ ,  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹ ੈ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ  ਅਤੇ  ਪਿਰਵਾਰ� ਦਾ  ਆਦਰ  �ਲਾਘਾ  ਕਰਨ  ਅਤੇ  ਉਨ� �  ਨਾਲ  ਜੁੜਨ , ਸਕੂਲ  ਿਵਖੇ   ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ  
ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਭਾਵਨਾ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਿਵ�ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ, ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ , ਵਦੇਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁ- ਿਸੱਿਖਅਤ  ਹੋਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ , ਅਤੇ ਸਾਡ ੇ
ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾ�ਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ; ਅਤੇ 
 
ਜਦਿਕ ਜਦਿਕ ,  ਉਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ� ਬਾਰਵ� ਗ�ੇਡ 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 ਿਹੱਸਾ ਹੈ ; ਅਤ ੇ
 

ਜਦਿਕਜਦਿਕ,  ਸ�ਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਆਿਫਸ ਆਫ਼ ਏਡੂਕੇ�ਨ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਮੁਿਹੰਮ ਹੁਨਰ ਅਤ ੇ
ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੰੂ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਾਰਨ ਦੀ ਠ� ਸ ਬੁਿਨਆਦ ਰਖਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਗਲੋਬਲ ਿਸਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ 
ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗੀ.  
 

ਹੁਣ ਹੁਣ , ਇਸਇਸ ਲਈ ਲਈ , ਇਜਇਜ ਮਾਿਨਆਮਾਿਨਆ ਜ�ਦਾਜ�ਦਾ ਹੈ ਹੈ , ਕੇ ਸ�ਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਏਡੂਕੇ�ਨ ਅਤੇ ਕਾ�ਟੀ 
ਸੁਪਰੀਇਨਟਨਡੇ�ਟ ਆਫ਼ �ਕੂ�ਸ  ਮੇਰੇਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਮ , ਮੇਰੀਮੇਰੀ ਪਛਾਣਪਛਾਣ ਮੁਿਹੰਮ ਮੁਿਹੰਮ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦ�ਦੇ ਨ�   . 
 
ਪਾਸਪਾਸ ਕੀਤਾਕੀਤਾ ਤੇਤੇ ਅਪਣਾਇਆਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਿਗਆ  - ਸ�ਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਏਡੂਕੇ�ਨ ਵਲ�, 3 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਹੋਈ 
ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਦਤੀਆਂ ਵੋਟ� ਨਾਲ 
 

ਹ�: 
ਨ�:  
ਪਾਸੇ ਰਹੇ : 
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ: 

 
_________________________________ _________________________________ 
Rosemary Kamei, ਰਾ�ਟਰਪਤੀ Mary Ann Dewan, Ph.D. 
ਸ�ਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾ�ਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਏਡੂਕੇ�ਨ ਕਾ�ਟੀ  ਸੁਪਰੀਇਨਟਨਡੇ�ਟ  ਆਫ਼  �ਕੂ�ਸ 


