
Драги студенти и членове на семействата, 

Като членове на общността на Whitman, ние ви пишем, като осъзнаваме уникалните 
предизвикателства, които стоят пред международните студенти през тези трудни времена на 
обтегнати световни политически взаимоотношения. Бидейки общност на грижа и преданост, 
Whitman College потвърждава своята отдаденост да твори глобална общост на инклузия, 
където студентите от всички народи и произходи могат равно да се отдадат на обучение. 
Също така, ние желаем категорично да признаем, че вчиски международни студенти, 
преподаватели, административни служители и пребиваващи академици играят неразделна 
роля в поддържането на човешкото разнообразие и глобално мислене, които  дават на 
образованието в Whitman мощ в днешния ни свят. 

Стремейки се към тези цели, ние се задължаваме да подкрепяме студентите, преподавателите 
и административните служители с международен произход по следните начини: 

• Ние подкрепяме организациите в колежа, които подпомагат усилията на
международните студенти да съградят солидарност и общост помежду си, както и с
други студентски организации борещи се срещу расизма и несправедливостта в
нашите общностни;

• Ние подкрепяме студентите, които продължават своето образование от държавите,
където живеят, както и техните кариери след Whitman по целия свят;

• Ние подкрепяме изследователската и педагогична дейност на нашите
преподавателите по целия свят, с разбиратенот, че това гради дълготрайни и
плодовити академични връзки;

• Ние подрекпяме членовете на нашата общност, които са изправени пред
предизвикателства, свързани с визи и имиграционни прецедури през тези трудни
веремена. 

Нашият отговор на структурни предизвикателства се основана на силно потвърждаване на 
стойността на това, което международните членове на нашата общност допринасят за няшия 
колеж, както и на решителността ни да направим Whitman по-глобално ориентиран. Ние 
разпознаваме взаимовръзките между този етос на глобалност и неспиращата борба за расова 
справедливост тук, в Америка. Ние ви каним да се присъедините към нас в тази мися на 
иклузия.  

д-р Зайобо Юан 
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Асистент в Катедрате по Философия 
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