Vision
ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ ੱਥੇ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜ ਥ
ੱ ੇ ਪ੍ਰਜਿਭਾ
ਅਿੇ ਜਿਰ ਣਾਿਮਕਿਾ ਨੂੰ ੀਵਨ ਜਵੱਚ ਜਿਆਂਦਾ ਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ ੱਥੇ
ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਆਿਮ-ਜਵਸ਼ਵਾਿ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਚਕਦਾਰਿਾ
ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਆਪ੍ਣੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਜ ੂੰਦਗੀ ਵਾਿਿੇ
ਜਿਆਰ ਹੂੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਲ
•
•

•
•

ਆਦਰ-ਭਰਪ੍ਰ ਬਣੋ – ਿੋ ਕਾਂ, ਾਇਦਾਦ ਅਿੇ ਵਾਿਾਵਰਣ
ਨਾਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਦਆਿਿਾ ਅਿੇ ਜਵਚਾਰ ਨਾਿ ਜਵਵਹਾਰ ਕਰੋ।
ਅਜਭਿਾਸ਼ੀ ਬਣੋ – ਦ ਵੀ ਿਹਾਨੂੰ ਿੋ ੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਮਦਦ
ਵਾਿਿੇ ਪ੍ੱਛੋ ਅਿੇ ਿਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਿਈ ਅਣਥੱਕ
ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ੋ ਿਿੀ ਂ ਬਣ ਿਕਦੇ ਹੋ।
ਭਰੋਿੇਯੋਗ ਬਣੋ – ਉਹੀ ਕਰੋ ੋ ਿਹਾਨੂੰ ਜਕਹਾ ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ
ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਿਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰੋ।
ਿਚਕਦਾਰ ਬਣੋ – ਿਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਣੌਿੀਆਂ ਿਹਾਨੂੰ
ਵਧਣ ਅਿੇ ਭਜਵੱਖ ਵਾਿਿੇ ਜਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਮਸ਼ਨ
ਅਿੀ ਂ ਜਨਮਨਜਿਖਿ ਦਆਰਾ ਿਾਡੇ ਿਪ੍ਨੇ ਨੂੰ ਹਾਿਿ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ:
•

•
•

•

•
•
•
•

ੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਜਿੱਜਖਆ ਦਾ ਜਵਕਾਿ ਅਿੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ
ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਿੋਂ ਉੱਪ੍ਰ ਚੱਕਣਾ ੋ ੀਵਨ ਨੂੰ
ਬਦਿ ਜਦੂੰਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਕ ਹਰ ਜਵਅਕਿੀ ਬਹਮੱਿਾ,
ਿਿਾਮਿ ਅਿੇ ਖਸ਼ ਮਜਹਿਿ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ 'ਿੇ ਮਾਣ ਮਜਹਿਿ ਕਰਨ,
ਅਿੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਿਫਿਿਾ ਦਾ ਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਬਣਾਉਣਾ
ਪ੍ਰਿਪ੍ਰ ਆਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜ ਹੇ ਿੱਜਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਿਸ਼ਾਹਿ
ਕਰਨਾ ਜ ੱਥੇ ਹਰ ਜਕਿੇ ਨਾਿ ਿਕਿੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ
ਮੱਿਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਵ ੋਂ ਜਵਵਹਾਰ ਕੀਿਾ ਾਂਦਾ ਹੈ
ਉਿਾਰ ਿੂੰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਨਾ ਿਾਂ ੋ ਸ਼ਬਦ ਅਿੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਵਚਾਰਸ਼ੀਿ, ਿਹਾਇਿਾਕਾਰੀ ਅਿੇ
ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੋਣ
ਮਾਜਪ੍ਆਂ ਅਿੇ ਿੂੰਭਾਿ ਕਰਿਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਕਿ ਦੇ ੀਵਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਵੱਚ ਰੱਖਣਾ
ਬੇਹੱਦ ਿਮਰਜਪ੍ਿ ਅਿੇ ਚੂੰਗੀ ਿਰ੍ਾਂ ਯੋਗਿਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਅਮਿੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ੋ ਜਨਰੂੰਿਰ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਜਵਕਾਿ ਪ੍ਰਿੀ
ਜਦਰੜ ਿੂੰਕਿਪ੍ ਹੈ
ਿਕਿੀ ੀਵਨ ਦੇ ਿਾਰੇ ਪ੍ੱਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਨਰੂੰਿਰ ਿਧਾਰ ਦੇ ਜਿਧਾਂਿ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾਉਣਾ

ਬਰਾਬਰਤਾ

ਿਰ ਜਵਿੀਅਮ ਰੈਮਿੇ ਇੱਕ ਿੂੰਮਜਿਿ ਅਿੇ ਜਵਜਭੂੰਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ।
ਿਰ ਜਵਿੀਅਮ ਰਾਮਿੇ ਿਕਿ ਨਿਿੀ ਮਿ, ਧਰਮ, ਜ ਨਿੀ ਝਕਾਓ, ਜਿੂੰ ਗ, ਅਪ੍ੂੰਗਿਾ ਾਂ ਯੋਗਿਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਿੇ
ਗੈਰ-ਕਨੂੰ ਨੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਜਕਿਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮ ਕਰਨ ਿਈ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੇਠ ਜਿਖੇ ਜਿਧਾਂਿਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕੀਿਾ ਾਂਦਾ ਹੈ:
•
•
•
•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਿ ਿਕਿੀ ੀਵਨ ਦੇ ਿਾਰੇ ਖੇਿਰਾਂ ਜਵੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਿੂੰਭਾਵਨਾ
ਿੱਕ ਪ੍ਹੂੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਕ ਮਾਪ੍ੇ ਅਿੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਪ੍ੱਖਪ੍ਾਿ ਅਿੇ ਰੜੀਵਾਦ ਿੋਂ ਮਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਿਕਦੇ
ਹਨ
ਜਕਿੇ ਵੀ ਜਕਿਮ ਦੇ ਨਿਿਵਾਦ, ਜਿੂੰ ਗਵਾਦ, ਅਪ੍ੂੰਗਿਾ ਭੇਦਭਾਵ, ਹੋਮੋਫੋਬੀਆ ਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਜਕਿੇ ਹੋਰ
ਜਕਿਮ ਦਾ ਜਵਰੋਧ ਕਰਨਾ
ਹਰੇਕ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿੇ ਿੱਜਭਆਚਾਰਕ ਜਪ੍ਛੋਕੜ ਨੂੰ ਅਜਹਮੀਅਿ ਦੇਣਾ

