
  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

OOnnee  ooff  HHWWCC’’ss  GGeenn  EEdd  GGooaallss    
iiss  tthhaatt  ssttuuddeennttss  lleeaarrnn::    

““TToo  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  rreessppeecctt  hhuummaann  
ddiivveerrssiittyy  iinn  rreeggaarrdd  ttoo  rraaccee,,  eetthhnniicciittyy,,  

ggeennddeerr,,  aanndd  ootthheerr  iissssuueess  ppeerrttiinneenntt  ttoo  
iimmpprroovviinngg  hhuummaann  rreellaattiioonnss..””  

      

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  22000055--22000077  CCaattaalloogg  ((ppaaggee  112288))  

  
  



  

DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  FFaaccuullttyy  bbeelliieevvee,,  ““……EExxppeerriieenncceess    
ooff  ddiivveerrssiittyy  iinncclluuddee  rraaccee,,  eetthhnniicciittyy,,  
ggeennddeerr,,  rreelliiggiioonn,,  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc    

ssttaattuuss,,  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn,,  pphhyyssiiccaall  
aattttrriibbuutteess  aanndd  ddiissaabbiilliittiieess,,  aaggee,,    

hheeaalltthh,,  llaanngguuaaggee,,  eedduuccaattiioonn,,  ppoolliittiiccaall  
bbeelliieeffss  aanndd  ootthheerr  ddiiffffeerreenncceess  iinn    

ccuullttuurraall  eexxpprreessssiioonn  aanndd  ttrraaddiittiioonn..””  
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  

  



  

DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  FFaaccuullttyy  hhaavvee  ccoommmmiitttteedd  ttoo::  
  
    ~~FFaacciilliittaattee  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa        
          bbrrooaadd  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  ddiivveerrssiittyy;;  &&  
  
    ~~FFoosstteerr  rreessppoonnssiibbllee  cciittiizzeennsshhiipp  aass    
          mmeemmbbeerrss  ooff  aa  ddiivveerrssee  wwoorrlldd..  

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  

  

  



  
  

DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  FFaaccuullttyy  hhaavvee  ccoommmmiitttteedd  ttoo::  
  

    ~~EEnnccoouurraaggee  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff    
        ccoommmmoonnaalliittyy  aanndd  ddiiffffeerreenncceess;;  &&  
  
    ~~PPrroovviiddee  ddiirreecctt  aanndd  iinnddiirreecctt    
        eexxppeerriieenncceess  wwiitthh  vvaarriioouuss  ccuullttuurreess..  
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  

  



  

DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  ccaann  ddeemmoonnssttrraattee  tthheeiirr  
kknnoowwlleeddggee  aanndd  aapppprreecciiaattiioonn  ooff    

ddiivveerrssiittyy  wwhheenn  tthheeyy::  
  

““AAnnaallyyzzee  aanndd  ddiissccuussss  ccoonntteemmppoorraarryy  
mmuullttiiccuullttuurraall,,  gglloobbaall,,  aanndd    
iinntteerrnnaattiioonnaall  qquueessttiioonnss    
iinn  aa  ddiivveerrssee  sseettttiinngg..””  

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  

  
  



  

DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  ccaann  ddeemmoonnssttrraattee  
kknnoowwlleeddggee  aanndd  aapppprreecciiaattiioonn  ooff    

ddiivveerrssiittyy  wwhheenn  tthheeyy::  
  

““IIddeennttiiffyy  aanndd  rreessppeecctt  tthhaatt  tthheerree  aarree  
vvaarriioouuss  wwaayyss  ooff  tthhiinnkkiinngg,,    

ccoommmmuunniiccaattiinngg  aanndd  iinntteerraaccttiinngg,,””    
wwhheenn  tthheeyy  wwoorrkk  iinn  ddiivveerrssee  ggrroouuppss..  

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  

  



  

  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  ccaann  ddeemmoonnssttrraattee  tthheeiirr  
kknnoowwlleeddggee  aanndd  aapppprreecciiaattiioonn  ooff    

ddiivveerrssiittyy  wwhheenn  tthheeyy::  
  

““EEvvaalluuaattee  ddiivveerrssee  mmoorraall  aanndd    
iinntteelllleeccttuuaall  ppeerrssppeeccttiivveess,,  pprriinncciipplleess,,    

ssyysstteemmss  aanndd  ssttrruuccttuurreess..””  
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  

  
  



  

DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  ccaann  ddeemmoonnssttrraattee  tthheeiirr  
kknnoowwlleeddggee  aanndd  aapppprreecciiaattiioonn  ooff    

ddiivveerrssiittyy  wwhheenn  tthheeyy::  
  

““AArrttiiccuullaattee  tthhee  vvaalluuee  ooff    
ccrroossss--ccuullttuurraall  ccaammppuuss  aanndd  ccoommmmuunniittyy  

aaccttiivviittiieess  aanndd  tthheeiirr  iimmppaacctt  oonn  tthhee    
lliivveess  ooff  ootthheerrss..””  

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  

  
  



  

  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  

9933%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  aaggrreeee    
wwiitthh  tthhee  ssttaatteemmeenntt::  

  
““TThheerree  aarree  ttwwoo  ssiiddeess  ttoo  eevveerryy  iissssuuee,,    

aanndd  II  ttrryy  ttoo  llooookk  aatt  bbootthh  ooff  tthheemm..””  
  

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  DDiivveerrssiittyy  SSuurrvveeyy  ((FFAA  22000055  DDiivveerrssiittyy  AApppprreecciiaattiioonn  AAsssseessssmmeenntt))  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  

2288%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  aaggrreeee    
wwiitthh  tthhee  ssttaatteemmeenntt::  

  
““II  ssoommeettiimmeess  ffiinndd  iitt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  sseeee    
tthhee  ‘‘ootthheerr  ppeerrssoonn’’ss’’  ppooiinntt  ooff  vviieeww..””  

  
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  DDiivveerrssiittyy  SSuurrvveeyy  ((FFAA  22000055  DDiivveerrssiittyy  AApppprreecciiaattiioonn  AAsssseessssmmeenntt))  

  

  



  
  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  
  

8811%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  aaggrreeee    
tthhaatt  ssppeeaakkiinngg  uupp  aaggaaiinnsstt  ssoocciiaall    

iinnjjuussttiiccee  iiss  eesssseennttiiaall  oorr  iimmppoorrttaanntt..  
  

  
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  DDiivveerrssiittyy  SSuurrvveeyy  ((FFAA  22000055  DDiivveerrssiittyy  AApppprreecciiaattiioonn  AAsssseessssmmeenntt))  

  

  
  



  
  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  
  

7777%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  aaggrreeee    
tthhaatt  wwoorrkkiinngg  ttoo  eenndd  ppoovveerrttyy  iiss    

eesssseennttiiaall  oorr  iimmppoorrttaanntt..  
  

  
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  DDiivveerrssiittyy  SSuurrvveeyy  ((FFAA  22000055  DDiivveerrssiittyy  AApppprreecciiaattiioonn  AAsssseessssmmeenntt))  

  
  

  
  



  

  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  

6600%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  aaggrreeee    
wwiitthh  tthhee  ssttaatteemmeenntt::  

  
““EEnnhhaanncciinngg  aa  ssttuuddeenntt’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  lliivvee    
iinn  aa  mmuullttiiccuullttuurraall  ssoocciieettyy  iiss  aa  ppaarrtt  ooff    

tthhiiss  ccoolllleeggee’’ss  mmiissssiioonn..””  
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  DDiivveerrssiittyy  SSuurrvveeyy  ((FFAA  22000055  DDiivveerrssiittyy  AApppprreecciiaattiioonn  AAsssseessssmmeenntt))  

  

  
  



  
  

DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

2211%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  ddiissaaggrreeee    
wwiitthh  tthhee  ssttaatteemmeenntt::  

  
““II  tthhiinnkk  tthhaatt  wwhhaatt  ggeenneerraallllyy  hhaappppeennss    
ttoo  ppeeooppllee  iinn  mmyy  rraacciiaall  aanndd//oorr  eetthhnniicc  
ggrroouupp  wwiillll  aaffffeecctt  wwhhaatt  hhaappppeennss  iinn    

mmyy  lliiffee..””  
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  DDiivveerrssiittyy  SSuurrvveeyy  ((FFAA  22000055  DDiivveerrssiittyy  AApppprreecciiaattiioonn  AAsssseessssmmeenntt))  

  
  



  

  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  

8888%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  aaggrreeee    
wwiitthh  tthhee  ssttaatteemmeenntt::  

  
““WWoommeenn  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  aass  sseerriioouussllyy  

aass  mmeenn  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm..””  
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  DDiivveerrssiittyy  SSuurrvveeyy  ((FFAA  22000055  DDiivveerrssiittyy  AApppprreecciiaattiioonn  AAsssseessssmmeenntt))  

  
  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  

1188%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  aaggrreeee    
wwiitthh  tthhee  ssttaatteemmeenntt::  

  
““SSppeeaakkiinngg  llaanngguuaaggeess  ootthheerr  tthhaann  EEnngglliisshh  

sshhoouulldd  nnoott  bbee  eennccoouurraaggeedd  iinn    
tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..””  

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  DDiivveerrssiittyy  SSuurrvveeyy  ((FFAA  22000055  DDiivveerrssiittyy  AApppprreecciiaattiioonn  AAsssseessssmmeenntt))  

  
  

  



  
  

  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  

7700%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  rreeppoorrtt  hhaavviinngg  
ddiinneedd  oorr  sshhaarreedd  aa  mmeeaall  wwiitthh  ssttuuddeennttss  ooff  

aa  ddiiffffeerreenntt  rraaccee  aanndd//oorr  eetthhnniicciittyy;;  
  

99%%  rreeppoorrtt  nneevveerr  hhaavviinngg  ddoonnee  ssoo..  
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  DDiivveerrssiittyy  SSuurrvveeyy  ((FFAA  22000055  DDiivveerrssiittyy  AApppprreecciiaattiioonn  AAsssseessssmmeenntt))  

  

  



  
  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  

5544%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  aaggrreeee  tthhaatt    
HHWWCC  ““hhaass  ddoonnee  aa  ggoooodd  jjoobb    

pprroovviiddiinngg  pprrooggrraammss  aanndd  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  
pprroommoottee  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ddiivveerrssiittyy..””  

  
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  DDiivveerrssiittyy  SSuurrvveeyy  ((FFAA  22000055  DDiivveerrssiittyy  AApppprreecciiaattiioonn  AAsssseessssmmeenntt))  

  

  
  
  

  



  

  
  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  

5599%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  aaggrreeee  tthhaatt    
HHWWCC  ““pprroommootteess  rreessppeecctt  ffoorr    

ddiivveerrssiittyy..””  
  

  
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  DDiivveerrssiittyy  SSuurrvveeyy  ((FFAA  22000055  DDiivveerrssiittyy  AApppprreecciiaattiioonn  AAsssseessssmmeenntt))  

  
  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  

3366%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  ffeeeell  tthheeyy  aarree  
eexxppeecctteedd  ttoo  rreepprreesseenntt  tthheeiirr  rraaccee,,  

eetthhnniicciittyy,,  ggeennddeerr,,  aaggee,,  oorr  ddiissaabbiilliittyy    
ggrroouupp  iinn  ccllaassss  ddiissccuussssiioonnss;;  

  

3333%%  ssaayy  tthheeyy  ddoo  nnoott  ffeeeell  tthhaatt  wwaayy    
iinn  ccllaassss..  

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  DDiivveerrssiittyy  SSuurrvveeyy  ((FFAA  22000055  DDiivveerrssiittyy  AApppprreecciiaattiioonn  AAsssseessssmmeenntt))  

  

  
  



  

  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  

4499%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  iiddeennttiiffyy  tthheeiirr  
““aabbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  ccooooppeerraattiivveellyy  wwiitthh  

ddiivveerrssee  ppeeooppllee  aass  aa  mmaajjoorr  ssttrreennggtthh;;  
  

11%%  iiddeennttiiffyy  iitt  aass  aa  mmaajjoorr  wweeaakknneessss..  
  
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  DDiivveerrssiittyy  SSuurrvveeyy  ((FFAA  22000055  DDiivveerrssiittyy  AApppprreecciiaattiioonn  AAsssseessssmmeenntt))  

  
  

  
  



  
  

DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

7788%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  ccllaaiimm  ttoo  bbee    
vveerryy  oorr  ssoommeewwhhaatt  ssttrroonngg  iinn  tthheeiirr    

““aabbiilliittyy  ttoo  sseeee  tthhee  wwoorrlldd  ffrroomm    
ssoommeeoonnee  eellssee’’ss  ppeerrssppeeccttiivvee;;””  

  

33%%  ccllaaiimm  ttoo  bbee  vveerryy  oorr  ssoommeewwhhaatt    
wweeaakk  iinn  tthhaatt  rreeggaarrdd..  

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  DDiivveerrssiittyy  SSuurrvveeyy  ((FFAA  22000055  DDiivveerrssiittyy  AApppprreecciiaattiioonn  AAsssseessssmmeenntt))  

  
  

  



  
  

DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

2266%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  rraattee    
tthheemmsseellvveess  aass  ““aavveerraaggee””    

iinn  aaccaaddeemmiicc  aabbiilliittyy;;  
  

22%%  iiddeennttiiffyy  tthheemmsseellvveess  aass  vveerryy  oorr  
ssoommeewwhhaatt  wweeaakk  iinn  tthhaatt  rreeggaarrdd..  

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  DDiivveerrssiittyy  SSuurrvveeyy  ((FFAA  22000055  DDiivveerrssiittyy  AApppprreecciiaattiioonn  AAsssseessssmmeenntt))  

  
  

  
  
  



  

  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  

3399%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  rraattee  tthheeiirr  
““ttoolleerraannccee  ooff  ootthheerrss  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  

bbeelliieeffss””  aass  aa  mmaajjoorr  ssttrreennggtthh;;  
  

44%%  iiddeennttiiffyy  tthheemmsseellvveess  aass  vveerryy  oorr  
ssoommeewwhhaatt  wweeaakk  iinn  tthhaatt  rreeggaarrdd..  

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  DDiivveerrssiittyy  SSuurrvveeyy  ((FFAA  22000055  DDiivveerrssiittyy  AApppprreecciiaattiioonn  AAsssseessssmmeenntt))  

  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  

3300%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  ssaayy  tthheeyy’’vvee  oofftteenn  
oorr  ssoommeettiimmeess  eennccoouunntteerreedd  

ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aatt  HHWWCC  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  
rraaccee  aanndd//oorr  eetthhnniicciittyy;;  

  

4411%%  ssaayy  tthheeyy’’vvee  nneevveerr  eennccoouunntteerreedd  
ssuucchh  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aatt  HHWWCC..  

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  DDiivveerrssiittyy  SSuurrvveeyy  ((FFAA  22000055  DDiivveerrssiittyy  AApppprreecciiaattiioonn  AAsssseessssmmeenntt))  

  

  
 


