
 

 إلى طالبنا األعزاء وإلى أهليهم:

 نتمنى أن تكونوا كلكم بالخير والصحة، أينما كنتم في هذه األيام الصعبة.  

نكتب لكم اليوم بصفتنا أعضاء مجتمع كلية "ويتمان"، لنعبّر لكم عن فهمنا للتحديات  الخاصة التي يواجهها الطالب الدّوليون،  

أجنبي، في الوقت الراهن الذي هو وقت توتر في العالقات السياسية العالمية. كلية ويتمان تعتبر نفسها مجتمعا  ممن يدرس في بلد 

يختص باالهتمام باآلخر، فنريد أن نؤكد لكم التزامنا لخلق مجتمع دولي يشترك فيه كل طالبنا على حد سوى، بهدف التعلم، على 

افنا بأهمية دور أعضاء مجتمعنا الدوليين، من الطالب واألساتذة والباحثين الزوار اختالف خلفياتهم. نريد أن نوضح للكل اعتر

 والموظفين، في الحفظ على تنوع مجتمعنا وفي رفع الوعي العالمي فيه. هذا مما يعزز قوة تعليم ويتمان في عالمنا اليوم.

 ن بالطرق التالية: لهذا الهدف نودّ أن نتعهد لكم بدعم الطالب واألساتذة والموظفين الدوليي

نتعهد لكم أوال بدعم المنظمات الطالبية التي تساعد سعي الطالب الدوليين لبناء التضامن مع بعضهم البعض ولتكثيف  ●

 االتصاالت مع منظمات أخرى تقاوم العنصرية والظلم في مجتمعاتهم.

ونتعهد أيضا بدعمهم في حياتهم  كما أننا نتعهد بدعم الطالب الذين يواصلون دراساتهم في ويتمان من أوطانهم، ●

 المهنية بعد التخرج أينما كانوا في العالم.

نتعهد لكم أيضا بدعم أنشطة أساتذتنا في البحث والتدريس في شتى أنحاء العالم، فنفهم أن هذه األنشطة مثمرة وقد   ●

 تؤدي إلى تكوين صداقات علمية تستمر على المدى الطويل.

نا يواجه تحديات في الحصول على التأشيرات أو في إجراءات الهجرة في وقتنا هذا وأخيرا نتعهد لكم بدعم َمن م ●

 الصعب. 

وباختصار فنردّ على تحدياتنا الهيكلية على أساس إعادة  قوية العترافنا بقيمة ما يقدمه أصحابنا الدوليون للكلية، وعلى أساس 

هناك ربطا بين هذه الروح العالمية التي نسعى وراءها وبين الصراع  أصرارنا على زيادة الوعي العالمي في ويتمان. نرى أن 

المستمّر ألجل العدالة العنصرية هنا في الواليات المتحدة. ندعوكم كلكم للتضامن معنا في مهمتنا هذه، ونحن نحاول أن نعجل  

 للكل مكانا خاصا بيننا.
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