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Lời mở đầu: Đại học UC Davis là một cộng đồng đa dạng gồm những con người có nhiều quan điểm và bản sắc khác nhau. Chúng 
ta đến từ những nguồn gốc và kinh nghiệm khác nhau, với những nhu cầu và mục đích riêng biệt. Chúng ta công nhận rằng để xây 
dựng một cộng đồng bao quát và sôi nổi đầy sức sáng tạo về mặt tri thức, chúng ta phải hiểu và trân trọng cả những khác biệt cá thể 
và những điểm chung của chúng ta. Nguyên tắc cộng đồng của UC Davis là một tuyên ngôn vương tới sự thực hiện cam kết này và 
thể hiện những lý tưởng mà chúng ta nguyện ước bảo vệ.   
Nguyên tắc cộng đồng   
Trường University of California, Davis (UC Davis), đầu tiên và trước hết là một cơ sở học tập, giáo dục, nghiên cứu và cung cấp dịch 
vụ công ích. UC Davis thể hiện và cam kết phục vụ các nhu cầu của một xã hội toàn diện bao gồm tất cả mọi người đến từ những 
nguồn gốc khác nhau với những bản sắc đa dạng. Đại học mong muốn là mỗi thành viên trong cộng đồng chúng ta công nhận, tôn 
trọng và thực hành những nguyễn tắc hướng dẫn sau:   
Chúng ta khẳng định nhân phẩm vốn tự nhiên của mỗi người trong tất cả chúng ta và chúng ta phấn đấu để duy trì một môi trường 
nơi đó ngự trị sự công bằng và công lý thể hiện bằng sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta công nhận rằng xã hội này mang trong nó 
những sự bất công và thành kiến có mầm mống ăn sâu trong lịch sử. Do đó, chúng ta nỗ lực khuyến khích sự hiểu biết và tôn trọng 
lẫn nhau giữa sự đa dạng muôn vàn của cái tổng thể chung của chúng ta.   
Chúng ta khẳng định quyền được tự do phát biểu trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta khẳng định cam kết của chúng ta là trao 
đổi trong không khí bất bạo động, hành xử theo chuẩn cao nhất và đối xử tử tế với nhau. Trong khuôn khổ của các nguyên tắc này, 
chúng ta chối từ sự bạo động dưới mọi hình thức. Chúng ta khuyến khích sự biểu đạt thẳng thắn nhân cách riêng và bản sắc đa dạng 
của mỗi chúng ta trong quy củ của sự tử tế, nhạy cảm và tôn trọng lẫn nhau. Hơn nữa, chúng ta xác nhận quyền của mỗi cá nhân 
được suy nghĩ, phát biểu, diễn đạt và tranh luận mọi ý tưởng giới hạn chỉ bởi các điều lệ của đại học quy định thời gian, địa điểm và 
quy cách.   
Chúng ta đối chất và bác bỏ mọi biểu hiện phân biệt đối xử, bao gồm sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, sắc tộc, giới tính và 
biểu đạt giới tính, tuổi, tình trạng khuyết tật nhận thấy được hay không nhận thấy được, quốc tịch, định hướng giới tính, tình trạng 
công dân, tình trạng cựu chiến binh, niềm tin tôn giáo/ không tôn giáo, tín ngưỡng hoặc chính kiến, giai cấp kinh tế-xã hội, tình trạng 
của cá nhân bên trong hoặc bên ngoài đại học hoặc bất kỳ mọi sự khác biệt nào khác giữa con người với nhau và là nguyên cớ bào 
chữa cho sự hiểu lầm, sự bất đồng hoặc nổi căm ghét. Chúng ta xác nhận và trân quý có được một đời sống phong phú nhờ bản sắc 
đa dạng của cộng động chúng ta. Chúng ta hãnh diện với tất cả các thành tựu của toàn thể chúng ta và vinh danh sự khác biệt của 
chúng ta.    
Chúng ta xác nhận là mỗi chúng ta đều có trách nhiệm đối với cộng đồng UC Davis mà chúng ta đã chọn làm một thành viên. Chúng 
ta sẽ nỗ lực xây dựng và duy trì một văn hóa và môi trường dựa trên sự tôn trọng và trân quý lẫn nhau. 


