خواب
ایک ایسی کمیونٹی جہاں ہر آواز کی اہمیت ہوتی ہے ،جہاں صالحیتوں
اور تخلیقی صالحیتوں کو زندہ کیا جاتا ہے ،جہاں طلبا اعتماد میں اضافہ
کرتے ہیں ،لچک پیدا کرتے ہیں اور زندگی بھر تیار رہتے ہیں۔
قدروں

• احترام سے پیش آئیں  -ہمیشہ لوگوں ،امالک اور ماحول کے ساتھ
شفقت اور غور و فکر کے ساتھ پیش آئیں۔
• خواہش مند بنیں  -جب آپ کو اس کی ضرورت ہو تو مدد مانگیں اور
بہترین بننے کی کوشش کریں۔
• قابل اعتماد رہیں  -جو آپ سے پوچھا جاتا ہے وہ کریں اور اپنے
وعدوں کو پورا کریں۔
• لچکدار رہیں  -آپ کے روزمرہ کے چیلنجز آپ کو ترقی کرنے اور
مستقبل کی تیاری میں مدد کر رہے ہیں۔
مشن
ہمارا مقصد اپنے وژن کو حاصل کرنا ہے:

• زندگی بھر سیکھنے کی ترقی اور ترسیل کے ذریعے طلبا کو معمول
سے اوپر اٹھانا جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے
• اس بات کو یقینی بنانا کہ ہر شخص قابل قدر ،محفوظ اور خوش
محسوس کرتا ہے
• طلبا کو اپنے آپ پر فخر محسوس کرنے اور دوسروں کی کامیابی کا
جشن منانے کے قابل بنانا
• باہمی احترام کے کلچر کو فروغ دینا جہاں ہر ایک کو اسکول کمیونٹی
کا ایک قابل قدر رکن سمجھا جاتا ہے
• مثبت مواصالت کی حوصلہ افزائی کرنا تاکہ الفاظ اور اعمال سوچ
سمجھ کر ،معاون اور ترغیبی ہوں
• والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کو اسکول کی زندگی کے مرکز
میں رکھنا
• انتہائی وقف اور اہل عملہ ہونا جو مسلسل پیشہ ورانہ ترقی کے لئے
پرعزم ہیں
• اسکول کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے اندر مسلسل بہتری کا ایک
اخالق اپنانا
برابری
سر ولیم رامسے ایک جامع اور متنوع کمیونٹی ہیں۔
سر ولیم رامسے اسکول نسلی اصل ،مذہب ،جنسی رجحان ،صنف ،معذوری یا اہلیت کی بنیاد پر ہر قسم کے غیر
قانونی امتیاز کو ختم کرنے کے لئے کام کرتا ہے۔
یہ مندرجہ ذیل اصول حاصل کیے جاتے ہیں:
•
•

اس بات کو یقینی بنائیں کہ طلباء کو اسکول کی زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی صالحیتوں تک پہنچنے کا
موقع مل سکے
اس بات کو یقینی بنائیں کہ والدین اور طلبا تعصب اور دقیانوسی تغیر سے پاک انتخاب کر سکیں

•
•

نسل پرستی ،جنس پرستی ،معذوری کے امتیاز ،ہوموفوبیا یا کسی اور قسم کے امتیازی سلوک کی کسی بھی
قسم کی مخالفت کریں
ہر طالب علم کی زبان اور ثقافتی پس منظر کی قدر کریں

