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EEdduuccaattiioonnaall  EExxcceelllleennccee                
  DDiirreeccttoorr  ooff  EEqquuiittyy  aanndd  AAccccoouunnttaabbiilliittyy::  TThhrroouugghh  JJaannuuaarryy  aanndd  FFeebbrruuaarryy,,  wwee  lloobbbbiieedd  bbootthh  iinn  

ppeerrssoonn  aanndd  tthhrroouugghh  tthhee  bblloogg  ssiittee  ffoorr  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  DDiirreeccttoorr  ooff  EEqquuiittyy  aanndd  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  
ppoossiittiioonn  tthhaatt  wwoouulldd  bbee  aaccccoouunnttaabbllee  ffoorr  tthhee  DDiissttrriiccttss  aaccttiioonnss  aanndd  eeffffoorrttss  ppoosstt--bbuussiinngg..    

  GGrraadduuaattiioonn  RRaatteess::  EEaarrlliieerr  tthhiiss  yyeeaarr,,  tthhee  EEddiittoorriiaall  PPrroojjeeccttss  iinn  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr  hhaass  
rreelleeaasseedd  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  rreeppoorrtt  oonn  NNaattiioonnaall  GGrraadduuaattiioonn  RRaatteess..  TThhee  rreeppoorrtt  iiss  iinnssttrruuccttiivvee  iinn  tthhaatt  
iitt  ccoommppaarreess  ggrraadduuaattiioonn  rraatteess  iinn  aallll  5500  ooff  tthhee  NNaattiioonnss  llaarrggeesstt  cciittiieess  uussiinngg  aa  ssttaannddaarrdd  aanndd  
uunniiffoorrmm  ffoorrmmuullaa..  IItt  sshhoowwss  WWiicchhiittaa’’ss  ggrraadduuaattiioonn  rraattee  aass  5599..66%%  aanndd  iitt  aallssoo  sshhoowwss  aa  2211..22%%  ggaapp  
iinn  tthhee  ggrraadduuaattiioonn  rraatteess  ooff  uurrbbaann  ttoo  ssuubbuurrbbaann  sscchhoooollss..  TThhee  DDiissttrriicctt  iiss  ccoonntteessttiinngg  tthhee  ssttuuddyy,,  
ccllaaiimmiinngg  tthhaatt  tthheeiirr  rraatteess  sshhoouulldd  bbee  hhiigghheerr..    WWee  ppoosstteedd  aanndd  ppuubblliicciizzeedd  aallll  ooff  tthhee  GGrraadduuaattiioonn  ddaattaa  
ffoorr  UUSSDD225599  oonn  oouurr  bbllooggssiittee..  

  MMeeeettiinnggss  wwiitthh  UUSSDD225599::  OOnn  33//1144,,  mmeett  wwiitthh  WWeennddyy  JJoohhnnssoonn  ooff  UUSSDD225599  ttoo  ddiissccuussss  iissssuueess  ooff  
tteeaacchheerr  eexxppeerriieennccee,,  bboouunnddaarryy  lliinneess,,  bbuussiinngg,,  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ggaapp,,  aanndd  tthhee  ggeenneerraall  ppeerrcceeppttiioonn  
tthhaatt  tthhee  ddiissttrriicctt  ssiiddeelliinneess  ccoommmmuunniittyy  ccoonncceerrnnss  tthhrroouugghh  ccoommmmiitttteeeess  tthhaatt  ttyyppiiccaallllyy  ggoo  nnoowwhheerree..  
SShhee  mmeennttiioonneedd  tthhee  ddiissttrriiccttss  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  ggeettttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  oouutt  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  WWee  
ccoommmmiitttteedd  ttoo  kkeeeeppiinngg  oouurr  lliinneess  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ooppeenn  aanndd  wwoorrkkiinngg  ttooggeetthheerr  ttoo  aaddddrreessss  tthheessee  
iissssuueess..  

  MMeeeettiinnggss  wwiitthh  UUSSDD225599::  OOnn  33//2288,,  mmeett  wwiitthh  CCoonnnniiee  DDiieettzz  ((BBooaarrdd  PPrreessiiddeenntt))  aanndd  MMaarrttiinn  
LLiieebbhhaarrtt  ((IInntteerriimm  SSuuppeerriinntteennddeenntt))  ttoo  ttaallkk  aabboouutt  iissssuueess  wwiitthh  tthhee  ddiissttrriicctt  aass  wweellll..  WWee  ddiissccuusssseedd  
tthhee  ssttaattuuss  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  EEqquuiittyy  aanndd  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  ppoossiittiioonn..  (($$330000,,000000..0000  hhaass  bbeeeenn  
rreeqquueesstteedd  iinn  tthhee  bbuuddggeett  ffoorr  tthhee  ppoossiittiioonn,,  aa  sseeccrreettaarryy  aanndd  aa  ccoonnssuullttaanntt  ttoo  hheellpp  ddeessiiggnn  tthhee  jjoobb  
ddeessccrriippttiioonn)),,  tthhee  ppllaann  ttoo  rreeddrraaww  bboouunnddaarryy  lliinneess  ffoorr  ddiivveerrssiittyy,,  aanndd  tthhee  ssttaattuuss  ooff  tthhee  ffoouurr  ppooiinntt  
ppllaann..  MMaarrttiinn  LLiieebbhhaarrtt  ssttaatteedd  tthhaatt  tthheeyy  wwoouulldd  bbrriinngg  tthhee  ffoouurr  ppooiinntt  ppllaann  bbaacckk  bbeeffoorree  tthhee  bbooaarrdd  
aaggaaiinn..    

  NNAAAACCPP  EE--DDeebbaattee  sseerriieess::  SScchhooooll  BBoonndd  IIssssuuee  ––  IInn  SSeepptteemmbbeerr,,  tthhee  ffiirrsstt  ooff  aa  sseerriieess  ooff  
CCoommmmuunniittyy  ““MMiinnii--DDeebbaatteess””  wwaass  ppoosstteedd  oonn  tthhee  bbllooggssiittee..  IItt  wwaass  aa  ddeebbaattee  bbeettwweeeenn  LLyynnnn  
RRooddggeerrss  ooff  UUSSDD225599  aanndd  BBoobb  WWeeeekkss  ooff  tthhee  KKaannssaass  TTaaxxppaayyeerrss  NNeettwwoorrkk  wwhhoo  wweerree  ddeebbaattiinngg  tthhee  
pprrooss  aanndd  ccoonnss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  sscchhooooll  bboonndd  iissssuuee..    

  DDiirreeccttoorr  ooff  DDiivveerrssiittyy  aanndd  EEqquuiittyy::  tthhee  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  nnaammeedd  KKiimm  BBuurrkkhhaalltteerr  ttoo  tthhee  ppoossiittiioonn  
ooff  DDiirreeccttoorr  ooff  DDiivveerrssiittyy  aanndd  EEqquuiittyy..  WWee  ppllaann  ttoo  wwoorrkk  ccoollllaabboorraattiivveellyy  wwiitthh  KKiimm  BBuurrkkhhaalltteerr  aass  
sshhee  bbuuiillddss  tthhiiss  nneeww  ddeeppaarrttmmeenntt..        

  MMeeeettiinnggss  wwiitthh  UUSSDD225599::  OOnn  99//1111,,  mmeett  wwiitthh  CCoonnnniiee  DDiieettzz  aanndd  MMaarrttiinn  LLiieebbhhaarrtt  ooff  UUSSDD  225599..  
WWee  ddiissccuusssseedd  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  KKiimm  BBuurrkkhhaalltteerr  ttoo  ffiillll  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  DDiivveerrssiittyy  aanndd  EEqquuiittyy  
ppoossiittiioonn,,  tthhee  jjoobb  ddeessccrriippttiioonn;;  aanndd  mmoorree  ssiiggnniiffiiccaannttllyy,,  wwee  ddiissccuusssseedd  tthhee  bboonndd  iissssuuee..  UUSSDD225599  
aasskkeedd  ffoorr  oouurr  ppuubblliicc  eennddoorrsseemmeenntt  ooff  tthhee  BBoonndd  IIssssuuee..    

  NNAAAACCPP  EE--DDeebbaattee  sseerriieess::  NNCCLLBB  &&  tthhee  AAcchhiieevveemmeenntt  GGaapp  ––  IInn  OOccttoobbeerr,,  tthhee  sseeccoonndd  ooff  aa  
sseerriieess  ooff  CCoommmmuunniittyy  ““MMiinnii--DDeebbaatteess””  wwaass  ppoosstteedd  oonn  tthhee  bbllooggssiittee..  IItt  wwaass  ddeebbaattee  bbeettwweeeenn  DDrr..  
WWaalltt  CChhaappppeellll  aanndd  DDeennnniiss  HHeeddkkee;;  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  tthhee  KKaannssaass  SSttaattee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn..  TThhee  
ddeebbaattee  ddeeaallss  wwiitthh  NNCCLLBB,,  tthhee  AAcchhiieevveemmeenntt  GGaapp,,  aanndd  sscchhooooll  ffuunnddiinngg..      

  BBoonndd  IIssssuuee  PPoossiittiioonn::  OOnn  1100//1144  mmeeeettiinngg,,  tthhee  bbooddyy  ooff  tthhee  NNAAAACCPP  vvootteedd  nnoott  ttoo  aaddoopptt  aannyy  
ffoorrmmaall  ppoossiittiioonn  oonn  tthhee  SScchhooooll  BBoonndd  iissssuuee..    

  NNoorrtthhwweesstt  HHiigghh  SScchhooooll::  OOnn  1111//55,,  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  ssppookkee  ttoo  tthhee  yyoouutthh  aatt  NNoorrtthhwweesstt  HHiigghh  
SScchhooooll..  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  ssppookkee  aabboouutt  tthhee  nneeeedd  ffoorr  uuss  ttoo  ddeemmaanndd  mmoorree  ooff  oouurrsseellvveess..  

  UUSSDD225599  SSuuppeerriinntteennddeenntt  SSeeaarrcchh::  OOnn  1111//1144,,  tthhee  WWiicchhiittaa  BBrraanncchh  NNAAAACCPP  EEdduuccaattiioonn  
ccoommmmiitttteeee  mmeett  wwiitthh  tthhee  sseeaarrcchh  ffiirrmm  tthhaatt  iiss  wwoorrkkiinngg  ttoo  ffiillll  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ppoossiittiioonn  iinn  
UUSSDD225599..  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  oouurr  mmeeeettiinngg  wwaass  ttoo  sshhaarree  tthhee  ttrraaiittss  aanndd  cchhaarraacctteerriissttiiccss  tthhaatt  wwee  bbeelliieevvee  
tthheeyy  sshhoouulldd  llooookk  ffoorr  iinn  aa  ssuuppeerriinntteennddeenntt..    

  CCoommmmuunniittyy  EEdduuccaattiioonn  CCooaalliittiioonn::  OOnn  1122//66,,  wwee  rreeccoonnvveenneedd  tthhee  CCoommmmuunniittyy  EEdduuccaattiioonn  
CCoommmmiitttteeee  ttoo  llooookk  aatt  nneeww  aapppprrooaacchheess  ttoo  ddeeaalliinngg  wwiitthh  EEdduuccaattiioonn  iissssuueess  iinn  22000099..  

  
  
  
  
 



CCiivviill  RRiigghhttss  EEnnffoorrcceemmeenntt              
  LLeeggaall  RReeddrreessss::  TThhee  LLeeggaall  RReeddrreessss  CCoommmmiitttteeee  iinnvveessttiiggaatteedd  5533  ccaasseess  iinn  22000088,,  rraannggiinngg  ffrroomm  wwrroonnggffuull  tteerrmmiinnaattiioonnss,,  

ddiissppaarraattee  ttrreeaattmmeenntt,,  rraacciiaall  pprrooffiilliinngg,,  hhaarraassssmmeenntt,,  aanndd  cchhiilldd  wweellffaarree..      
  DDoonnnneellll  WWiilllliiaammss::  TThhee  BBrraanncchh  mmeett  wwiitthh  DDoonnnneellll  WWiilllliiaammss,,  tthhee  DDeeaaff  iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  wwaass  ttaasseerreedd  bbyy  tthhee  WWPPDD  iinn  hhiiss  

oowwnn  hhoommee..  WWee  aassssiisstteedd  MMrr..  WWiilllliiaammss  iinn  oobbttaaiinniinngg  LLeeggaall  ccoouunnsseell..  HHee  nnooww  hhaass  aa  cciivviill  ssuuiitt  oonn  ffiillee  aaggaaiinnsstt  tthhee  SSeeddggwwiicckk  
CCoouunnttyy  JJaaiill..  

  TThhee  KKaannssaass  RRaacciiaall  PPrrooffiilliinngg  bbiillll  AAmmeennddmmeenntt  ((SSBB661100))::  PPrrooppoosseedd  aass  aann  aammeennddmmeenntt  ttoo  ccuurrrreenntt  ssttaattuuttee..  TThhee  ssttaattuuttee  
wwaass  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  LLeeggiissllaattuurree  aass  aa  ccoommpprroommiissee  bbiillll  bbeettwweeeenn  ccoommmmuunniittyy  aanndd  LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt..  HHoowweevveerr,,  tthhee  bbiillll  
ccoonnttaaiinnss  llaanngguuaaggee  tthhaatt  wwoouulldd  hhaavvee  eesssseennttiiaallllyy  ggrraanntteedd  LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  aa  vveettoo  oovveerr  rruulliinnggss  bbyy  tthhee  KKHHRRCC,,  wwhhiicchh  iiss  
tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  aaggeennccyy  cchhaarrggeedd  wwiitthh  iinnvveessttiiggaattiinngg  RRaacciiaall  PPrrooffiilliinngg  ccoommppllaaiinnttss..  WWee  ccoonnssiiddeerreedd  tthhiiss  ttoo  bbee  aa  FFaattaall  FFllaaww  
aanndd  hhaavvee  ssaaiidd  ssoo  iinn  eevveerryy  ttaasskk  FFoorrccee  mmeeeettiinngg,,  aanndd  eevveerryy  mmeeeettiinngg  ggaatthheerreedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  rreeaacchhiinngg  aaggrreeeemmeenntt..  
PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  ooffffeerreedd  wwrriitttteenn  tteessttiimmoonnyy  aaggaaiinnsstt  tthhee  bbiillll..  TThhee  bbiillll  ffaaiilleedd  iinn  tthhee  0077--0088  sseessssiioonn..    

  AAaarroonn  PPaatttteerrssoonn//RRaacciiaall  PPrrooffiilliinngg::  AAaarroonn  PPaatttteerrssoonn’’ss  RRaacciiaall  PPrrooffiilliinngg  ccaassee  wwaass  ddiissmmiisssseedd  oonn  ssuummmmaarryy  jjuuddggmmeenntt  bbyy  
JJuuddggee  KKaauuffmmaannnn..  WWee  ppllaann  ttoo  ffiillee  aann  AAmmiiccuuss  CCuurriiaaee  ((oorr  ““FFrriieenndd  ooff  tthhee  CCoouurrtt””  bbrriieeff))  oonn  AAaarroonn’’ss  bbeehhaallff..  WWee  wwiillll  aarrgguuee  
tthhee  ffaacctt  tthhaatt  PPrreetteexxtt  ssttooppss  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aa  pprree--ddeetteerrmmiinneedd  iinncciiddeenntt--bbaasseedd  nnoonn--rraacciiaall  ccrriimmiinnaall  pprrooffiillee  sshhoouulldd  bbee  
ccoonnssiiddeerreedd  RRaacciiaall  PPrrooffiilliinngg  aass  ddeeffiinneedd  bbyy  tthhee  KKaannssaass  SSttaattuuttee..  WWee  wwiillll  aarrgguuee  tthhaatt  iinntteerrpprreettaattiioonnss  bbaasseedd  oonn  FFeeddeerraall  CCaassee  
llaaww  aarree  ffaattuuoouuss  bbeeccaauussee  tthhee  KKaannssaass  SSttaattee  SSttaattuuttee  wwaass  nnoott  ddrraafftteedd  ttoo  mmiirrrroorr  eexxiissttiinngg  llaawwss  bbuutt  rraatthheerr  ttoo  pprroovviiddee  ddiiffffeerreenntt  
aanndd  ssppeecciiffiicc  gguuiiddaannccee  ffoorr  KKaannssaass  LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  OOffffiicceerrss..  WWee  wwiillll  aarrgguuee  tthhaatt  wwee  aarree  uunniiqquueellyy  qquuaalliiffiieedd  ttoo  ssppeeaakk  ttoo  
tthhee  pprrooppeerr  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthhee  RRaacciiaall  PPrrooffiilliinngg  ssttaattuuttee  aass  wwee  wweerree  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  ggrroouupp  tthhaatt  ddrraafftteedd  tthhee  oorriiggiinnaall  
llaanngguuaaggee..  WWee  wwiillll  pprroovviiddee  aa  ccooppyy  ooff  oouurr  bbrriieeff  oonn  tthhee  BBlloogg  ssiittee..    

  SStteevvee  YYoouunngg  vvss..  WWPPDD::  OOnn  66//2233,,  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  tteessttiiffiieedd  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  SStteevvee  YYoouunngg  vvss..  tthhee  WWPPDD..  SStteevvee  wwaass  oonnee  ooff  
tthhee  BBllaacckk  OOffffiicceerrss  wwhhoo  bbrroouugghhtt  ffoorrtthh  cchhaarrggeess  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aanndd  uunnffaaiirr  ttrreeaattmmeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt..  PPrreessiiddeenntt  
MMyylleess  tteessttiiffiieedd  aabboouutt  tthhee  mmeeeettiinnggss  wwee’’dd  hhaadd  ttoo  rreessoollvvee  tthheessee  iissssuueess,,  tthhee  MMOOUU  wwee  ddrraafftteedd  wwiitthh  tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  tthhee  
JJuussttiiccee  DDeeppaarrttmmeenntt  tthhaatt  tthhee  WWPPDD  rreeffuusseedd  ttoo  ssiiggnn,,  aanndd  tthhee  bbrreeaakkddoowwnn  ooff  oouurr  ddiissccuussssiioonnss  aafftteerr  ttwwoo  yyeeaarrss  ooff  wwoorrkk  aanndd  
nneeggoottiiaattiioonn..  SStteevvee  WWoonn  hhiiss  ccaassee  aaggaaiinnsstt  tthhee  WWPPDD  aanndd  wwaass  aawwaarrddeedd  rreeiinnssttaatteemmeenntt  aanndd  bbaacckk  ppaayy..  TThhee  ccaassee  iiss  nnooww  oonn  
aappppeeaall..  

  EEddggaarr  RRiicchhaarrdd::  TThhee  ffaammiillyy  ooff  MMrr..  EEddggaarr  RRiicchhaarrdd,,  tthhee  MMeennttaallllyy  IIllll  ppeerrssoonn  wwhhoo  wwaass  bbeeaatteenn  wwhhiillee  iinn  tthhee  SSeeddggwwiicckk  
CCoouunnttyy  JJaaiill  hhaass  ffiilleedd  aa  ffoorrmmaall  ccoommppllaaiinntt  wwiitthh  tthhee  WWiicchhiittaa  BBrraanncchh..  MMrr..  RRiicchhaarrdd  iiss  ssttiillll  rreecceeiivviinngg  MMeeddiiccaall  CCaarree  ffoorr  hhiiss  
iinnjjuurriieess..  WWee  aassssiisstteedd  tthhee  RRiicchhaarrdd  ffaammiillyy  iinn  sseeccuurriinngg  AAttttoorrnneeyy  LLaarrrryy  WWaallll..  EEddggaarr  RRiicchhaarrdd  nnooww  hhaass  aa  CCiivviill  CCaassee  
ppeennddiinngg  aaggaaiinnsstt  tthhee  SSeeddggwwiicckk  CCoouunnttyy  SShheerriiffff’’ss  ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  tthhee  bbeeaattiinngg  hhee  ssuuffffeerreedd  wwiitthhiinn  tthhee  jjaaiill..  WWee  ccoonnttiinnuuee  ttoo  
mmoonniittoorr  tthhee  ccaassee  aanndd  aarree  iinn  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  AAttttoorrnneeyyss..    

  HHooppee  SSttrreeeett  aanndd  tthhee  AAnnttii--DDiissccrriimmiinnaattiioonn  CCaammppaaiiggnn::  OOnn  44//2288,,  mmeett  wwiitthh  tthhee  YYoouutthh  ffrroomm  HHooppee  SSttrreeeett  YYoouutthh  
DDeevveellooppmmeenntt  CCoorrpp  wwhhoo  aarree  aasskkiinngg  tthhaatt  UUSSDD225599  iinncclluuddee  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn  iinn  tthheeiirr  nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ppoolliicciieess..  WWee  
aaggrreeeedd  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  tthheemm  ttoo  ffuurrtthheerr  tthheeiirr  ccaammppaaiiggnn..  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  aatttteennddeedd  aa  ppuubblliicc  ffoorruumm  tthheeyy  hheelldd  oonn  tthhee  iissssuuee  oonn  
SSaattuurrddaayy,,  55//1100..  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  mmeett  wwiitthh  tthheemm  aaggaaiinn  oonn  55//2200  aanndd  ddiissccuusssseedd  ggrroouunndd  rruulleess  ffoorr  aannyy  ffuuttuurreess  ccoollllaabboorraattiioonn..  
PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  aallssoo  ooffffeerreedd  ssoommee  aaddvviiccee  oonn  hhooww  ttoo  pprroocceeeedd  wwiitthh  tthhee  ccaammppaaiiggnn  aanndd  ooffffeerreedd  ttoo  aassssiisstt  tthheemm  wwiitthh  
ppllaannnniinngg  aanndd  ssttrraatteeggyy  oonn  ffuuttuurree  ccaammppaaiiggnnss..    

  HHoouussiinngg  DDiissccrriimmiinnaattiioonn::  OOnn  66//1133,,  wwee  rreecceeiivveedd  aa  hhoouussiinngg  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ccoommppllaaiinntt  ffrroomm  GGaarrddeenn  PPllaaiinnss  KKaannssaass..  TThhee  
ccoommppllaaiinnaannttss  wweerree  aann  iinntteerr--rraacciiaall  ccoouuppllee  lliivviinngg  iinn  aa  ssuubbssiiddiizzeedd  hhoouussiinngg  uunniitt..  WWee  hhaadd  rreecceeiivveedd  aa  ccoommppllaaiinntt  ffrroomm  tthhiiss  
ccoouuppllee  44  yyeeaarrss  aaggoo  wwhheenn  tthheeiirr  llaannddlloorrdd  aatttteemmpptteedd  ttoo  eevviicctt  tthheemm..  WWee  ffiilleedd  tthhee  ccoommppllaaiinntt  wwiitthh  HHUUDD  aanndd  HHUUDD  ffoouunndd  
tthhaatt  tthhee  aaccttiioonn  wwaass  ddiissccrriimmiinnaattoorryy  aanndd  tthheeyy  wweerree  aalllloowweedd  ttoo  ssttaayy..  TThhiiss  ttiimmee  hhoowweevveerr,,  tthhee  aaccttiioonn  ddiidd  nnoott  aappppeeaarr  ttoo  bbee  
ddiissccrriimmiinnaattoorryy..  TThhee  HHuussbbaanndd  wwaass  aa  ddiissaabblleedd  vveett  aanndd  tthhee  wwiiffee  wwaass  aallssoo  ddiissaabblleedd..  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  LLaavvoonnttaa  WWiilllliiaammss  &&  
BBiillllyy  WWiilllliiaammss,,  33rrdd  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  KKeennyyaa  CCooxx,,  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  MMeemmbbeerr  SSaannddrraa  GGaassccaa,,  DDeenniissee  HHuunntteerr--MMiittcchheellll,,  
aanndd  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  ttrraavveelleedd  ttoo  GGaarrddeenn  PPllaaiinnss  oonn  SSuunnddaayy,,  77//66  wwiitthh  bbuucckkeettss,,  gglloovveess,,  aanndd  cclleeaanniinngg  ssuupppplliieess,,  aanndd  hheellppeedd  
tthhee  ffaammiillyy  ggeett  tthheeiirr  rreessiiddeennccee  bbaacckk  uupp  ttoo  ccooddee..    

  CChhiilldd  PPllaacceemmeennttss::  WWee  aarree  ccuurrrreennttllyy  wwoorrkkiinngg  oonn  aa  lleeggiissllaattiivvee  pprrooppoossaall  ddeeaalliinngg  wwiitthh  cchhiilldd  ppllaacceemmeennttss..  TThhee  eeffffoorrtt  iiss  
ooppeenn  ttoo  aallll  bbrraanncchh  mmeemmbbeerrss  aanndd  wwee  mmeeeett  eevveerryy  TThhuurrssddaayy  aatt  66::3300  ppmm..  TThhee  pprrooppoosseedd  bbiillll  wwoouulldd  rreeqquuiirree  CChhiillddrreenn  
rreemmoovveedd  ffrroomm  tthheeiirr  hhoommeess  bbee  ppllaacceedd  wwiitthh  eexxtteennddeedd  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  uunnlleessss  tthheerree  wweerree  eexxtteennuuaattiinngg  cciirrccuummssttaanncceess  tthhaatt  
wwoouulldd  iinnddiiccaattee  aa  ddeemmoonnssttrraabbllee  rriisskk  ttoo  tthhee  ssaaffeettyy  oorr  wweellffaarree  ooff  tthhee  cchhiilldd..    MMeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  GGoovveerrnnoorr’’ss  OOffffiiccee  ––  IInn  
SSeepptteemmbbeerr,,  MMaarryy  DDeeaann  ((LLeeggaall  RReeddrreessss)),,  CCaarroollyynn  WWaallllaaccee  ((22nndd  VViiccee)),,  RReenneeee  WWiiggggiinnss  ((TTooppeekkaa  IInntteerriimm  PPrreessiiddeenntt))  aanndd  
PPrreessiiddeenntt  MMyylleess,,  mmeett  wwiitthh  tthhee  GGoovveerrnnoorr’’ss  cchhiieeff  ooff  SSttaaffff,,  TTrrooyy  FFiinnddlleeyy,,  MMeelliissssaa  GGrreeggoorryy  ffrroomm  tthhee  GGoovveerrnnoorr’’ss  OOffffiiccee,,  
PPaattrriicckk  WWooooddss  ffrroomm  SSRRSS,,  aanndd  DDaanniieellllee  DDeemmppsseeyy  SSwwooppeess,,  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  ddiisspprrooppoorrttiioonnaattee  rraattee  aatt  wwhhiicchh  cchhiillddrreenn  aarree  
rreemmoovveedd  ffrroomm  tthheeiirr  hhoommeess  wwiitthhiinn  SSeeddggwwiicckk  CCoouunnttyy..  WWee  aasskkeedd  iiff  tthheeyy  wwoouulldd  ccoonndduucctt  aann  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  CCIINNCC  
pprraaccttiicceess  iinn  SSeeddggwwiicckk  CCoouunnttyy  bbaasseedd  oonn  oouurr  ffiinnddiinnggss,,  aanndd  tthheeyy  aaggrreeeedd  ttoo  ccoonndduucctt  aa  CCaabbiinneett  lleevveell  iinnqquuiirryy  iinnttoo  tthhee  
ddiissppaarriittyy..  MMeeeettiinngg  wwiitthh  CCIINNCC  LLoobbbbyy  ––  WWee  hhaavvee  ssiinnccee  hhaadd  aa  sseerriieess  ooff  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthhee  lloobbbbyyiissttss  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  
vvaarriioouuss  cchhiilldd  wweellffaarree  aaggeenncciieess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ssttaattee..  WWee  aarree  nneeaarr  ccoonnsseennssuuss  oonn  tthhee  pprrooppoosseedd  llaanngguuaaggee  aanndd  sshhuuoolldd  hhaavvee  
ssoommeetthhiinngg  ttoo  bbee  iinnttrroodduucceedd  iinn  tthhee  lleeggiissllaattuurree  tthhiiss  sseessssiioonn..    

  
  



  RRoowwaannaa  RRiiggggss::    OOnn  66//99,,  wwee  rreecceeiivveedd  aa  lleetttteerr  ffrroomm  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  JJuussttiiccee  ccoonncclluuddiinngg  tthhaatt  RRoowwaannaa  RRiiggggss’’  cciivviill  
rriigghhttss  hhaadd  nnoott  bbeeeenn  vviioollaatteedd  iinn  hheerr  iinncciiddeenntt  wwiitthh  tthhee  WWiicchhiittaa  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt..  MMss..  RRiiggggss’’  ccaassee  hhaadd  ffiirrsstt  bbeeeenn  
iinnvveessttiiggaatteedd  bbyy  tthhee  WWiicchhiittaa  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt,,  aanndd  tthheeyy  eexxoonneerraatteedd  tthheemmsseellvveess..  WWee  tthheenn  ffiilleedd  aa  ccoommppllaaiinntt  wwiitthh  tthhee  
FFBBII  aanndd  DDOOJJ,,  aanndd  tthhiiss  wwaass  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthheeiirr  iinnvveessttiiggaattiioonn..  TThhee  ccaassee  iiss  nnooww  bbeeiinngg  rreevviieewweedd  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  
AAttttoorrnneeyy’’ss  OOffffiiccee..    

  LLuuiiss  DDee  llaa  RRoossaa::  LLuuiiss  DDee  llaa  RRoossaa  wwaass  aarrrreesstteedd  iinn  AAuugguusstt  ooff  22000077  oonn  cchhaarrggeess  ooff  llooiitteerriinngg,,  rreessiissttiinngg  aarrrreesstt  aanndd  bbaatttteerryy  
oonn  aa  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  ooffffiicceerr..  WWee  ffiilleedd  aa  ccoommppllaaiinntt  oonn  hhiiss  bbeehhaallff  aanndd  hhiiss  ccaassee  wwaass  aaddjjuuddiiccaatteedd  oonn  FFrriiddaayy  ooff  llaasstt  WWeeeekk..  
MMrr..  DDee  llaa  RRoossaa  wwaass  ffoouunndd  NNOOTT  gguuiillttyy  oonn  aallll  cchhaarrggeess..  MMrr..  DDee  llaa  RRoossaa  iiss  nnooww  mmoovviinngg  ffoorrwwaarrdd  wwiitthh  hhiiss  PPrrooffeessssiioonnaall  
SSttaannddaarrddss  ccoommppllaaiinntt  aaggaaiinnsstt  tthhee  aarrrreessttiinngg  ooffffiicceerrss..    

  WWPPDD::  OOnn  66//2211,,  iissssuueedd  aa  pprreessss  rreelleeaassee  ccaalllliinngg  uuppoonn  tthhee  WWiicchhiittaa  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt  ttoo  tteerrmmiinnaattee  33  OOffffiicceerrss  wwhhoo  hhaadd  
bbeeeenn  ssuussppeennddeedd  ffoorr  mmaakkiinngg  rraacciisstt  ccoommmmeennttss  wwhhiillee  aatt  aa  ppaarrttyy..  OOnnee  ooff  tthhee  OOffffiicceerrss  wwaass  ddeemmootteedd,,  oonnee  wwaass  tteerrmmiinnaatteedd  
aanndd  oonnee,,  ffaacciinngg  tteerrmmiinnaattiioonn,,  cchhoossee  ttoo  ttaakkee  aann  eeaarrllyy  rreettiirreemmeenntt..        

  CChhiilldd  PPllaacceemmeennttss::  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  hhaadd  aann  iimmpprroommppttuu  mmeeeettiinngg  wwiitthh  DDAA  NNoollaa  FFoouullssttoonn  iinn  wwhhiicchh  wwee  ddiissccuusssseedd  oouurr  
pprrooppoossiittiioonn  tthhaatt  tthheeyy  mmooddiiffyy  tthhee  TTeemmppoorraarryy  CCuussttooddyy  JJoouurrnnaall  EEnnttrryy  ffoorrmm  ssoo  tthhaatt  tthhee  2200--ddaayy  YYoouutthhvviillllee  aasssseessssmmeenntt  
wwoouulldd  ffoorrmm  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ccoouurrtt  oorrddeerrss  iissssuueedd  ttoo  tthhee  ffaammiilliieess..  DDAA  FFoouullssttoonn  aarrgguueedd  tthhaatt  tthhee  llaanngguuaaggee  iinn  tthhee  jjoouurrnnaall  
EEnnttrryy  ffoorrmm  wwaass  rreeqquuiirreedd  bbyy  ssttaattuuttee..  SShhee  iiss  ffoorrwwaarrddiinngg  uuss  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  ssttaattuutteess  uuppoonn  wwhhiicchh  sshhee  ssaayyss  tthhee  JJoouurrnnaall  EEnnttrryy  
ffoorrmm  iiss  bbaasseedd,,  aanndd  wwee  wwiillll  ddeecciiddee  wwhhiicchh  wwaayy  ttoo  ggoo  aafftteerr  rreevviieeww..    

  
BBrraanncchh  AAddmmiinniissttrraattiioonn                

  MMeemmbbeerrsshhiipp::  TThhee  BBrraanncchh  hhaass  llaauunncchheedd  aa  ““999999  iinn  0099””  ccaammppaaiiggnn..  OOuurr  ggooaall  iiss  ttoo  bbuuiilldd  oouurr  mmeemmbbeerrsshhiipp  ttoo  11,,000000  
mmeemmbbeerrss  iinn  22000099..    

  MMeemmbbeerrsshhiipp  DDrriivvee::  OOnn  1111//99,,  DDoorrootthhyy  NNiixxoonn,,  KKeennyyaa  CCooxx,,  aanndd  KKeevviinn  MMyylleess  hheelldd  aa  mmeemmbbeerrsshhiipp  ddrriivvee  aatt  CCaallvvaarryy  
BBaappttiisstt  CChhuurrcchh..    

  MMeemmbbeerrsshhiipp  DDrriivvee::  OOnn  1111//1166,,  DDoorrootthhyy  NNiixxoonn,,  KKeennyyaa  CCooxx,,  ZZeeoollaa  JJoohhnnssoonn,,  aanndd  KKeevviinn  MMyylleess  hheelldd  aa  mmeemmbbeerrsshhiipp  
ddrriivvee  aatt  SStt..  MMaatttthheewwss  CChhuurrcchh..  

  BBrraanncchh  EElleeccttiioonnss::  BBrraanncchh  EElleeccttiioonnss  wweerree  hheelldd  oonn  SSuunnddaayy  1111//3300,,  ffrroomm  33  tthhrroouugghh  77ppmm  aatt  tthhee  AAttwwaatteerr  CCeenntteerr..    
  

VVootteerr  EEmmppoowweerrmmeenntt                  
  AAddddiittiioonnaall  VVoottiinngg  MMaacchhiinneess::  BBeeggaann  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  SSeeddggwwiicckk  CCoouunnttyy  VVootteerr  CCooaalliittiioonn  aass  eeaarrllyy  aass  FFeebbrruuaarryy  ttoo  ggeett  

tthhee  CCoouunnttyy  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  EElleeccttiioonn  CCoommmmiissssiioonneerrss  ttoo  aadddd  aaddddiittiioonnaall  VVoottiinngg  mmaacchhiinneess  iinn  aannttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  
PPrreessiiddeennttiiaall  EElleeccttiioonn..  WWee  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  ffuunnddss,,  aanndd  hheellppeedd  tthhee  ddeevveelloopp  tthhee  ssttrraatteeggyy  ffoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  ccaammppaaiiggnn..    

  PPrriimmaarryy  EElleeccttiioonn  FFoorruumm::  WWee  wwoorrkkeedd  wwiitthh  tthhee  VVootteerr  EEmmppoowweerrmmeenntt  CCooaalliittiioonn  ttoo  hhoosstt  aanndd  mmooddeerraattee  aa  PPrriimmaarryy  
EElleeccttiioonn  FFoorruumm  aatt  SStt  MMaarrkk  CCOOGGIICC..  AApppprrooxxiimmaatteellyy  220000  ppeeooppllee  wweerree  iinn  aatttteennddaannccee..  

  VVootteerr  RReeggiissttrraattiioonn  PPaarrttyy::  TThhee  VVootteerr  RReeggiissttrraattiioonn  PPaarrttyy  wwaass  hheelldd  oonn  1100//1111  aanndd  wwaass  aa  ggrreeaatt  ssuucccceessss..  9933..99,,  SSuunnfflloowweerr  
CCoommmmuunniittyy  AAccttiioonn,,  aanndd  tthhee  AAKKAA’’ss  jjooiinneedd  wwiitthh  uuss  iinn  hhoossttiinngg  tthhee  eevveenntt..  EEvveenn  MMaayyoorr  BBrreewweerr  ccaammee  oouutt  aanndd  rreeggiisstteerreedd  aa  
ffeeww  vvootteerrss..  TThhee  ffoooodd  wwaass  ddoonnaatteedd  bbyy  OOuuttbbaacckk  SStteeaakkhhoouussee  aanndd  lliivvee  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  wwaass  pprroovviiddeedd  bbyy  RRuuddyy  LLoovvee  JJrr..  

  GGeenneerraall  EElleeccttiioonn  FFoorruumm::  TThhee  VVootteerr  EEmmppoowweerrmmeenntt  GGeenneerraall  EElleeccttiioonn  FFoorruumm  wwaass  hheelldd  oonn  SSuunnddaayy  1100//1122  aatt  
TTaabbeerrnnaaccllee  BBiibbllee  CChhuurrcchh..  IItt  wwaass  wweellll  aatttteennddeedd  bbyy  ccaannddiiddaatteess  aanndd  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  aanndd  eevveenn  ffeeaattuurreedd  tthhee  oonnllyy  
bbaacckk--aanndd--ffoorrtthh  eexxcchhaannggee  bbeettwweeeenn  SSttaattee  SSeennaattoorr  BBeettttss  aanndd  CCoonnggrreessssmmaann  TToodddd  TTiiaarrhhtt,,  wwhhoo  wweerree  rruunnnniinngg  ffoorr  tthhee  44tthh  
DDiissttrriicctt  CCoonnggrreessssiioonnaall  sseeaatt..  TThhee  ffoorruumm  wwaass  mmooddeerraatteedd  bbyy  AAmmaannii  MMyylleess  ((PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  NNAAAACCPP  YYoouutthh  CCoouunncciill))  aanndd  
KKeevviinn  MMyylleess  ((PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  WWiicchhiittaa  NNAAAACCPP  AAdduulltt  BBrraanncchh))……  

  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss                

  WWeebb//BBlloogg::  TThhee  WWiicchhiittaa  NNAAAACCPP  BBllooggssiittee  hhaass  nnooww  rreecceeiivveedd  oovveerr  5577,,000000  vviissiittss..  TThhee  WWiicchhiittaa  NNAAAACCPP  BBlloogg  hhaass  bbeeeenn  
lliinnkkeedd  aanndd//oorr  qquuootteedd  oonn  FFooxx,,  tthhee  CChhiiccaaggoo  TTrriibbuunnee,,  RReeuutteerr’’ss  nneewwss  sseerrvviiccee,,  tthhee  AAssssoocciiaatteedd  PPrreessss,,  tthhee  BBaallttiimmoorree  SSuunn,,  
BBEETT..ccoomm,,  MMTTVV..ccoomm,,  tthhee  WWaallll  SSttrreeeett  JJoouurrnnaall  oonnlliinnee,,  SSiirriiuuss  XXMM  RRaaddiioo,,  aanndd  JJEETT  MMaaggaazziinnee..    

  RRiivveerr  CCiittyy  FFoorruumm::  IInn  MMaayy,,  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  aanndd  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  KKeennyyaa  CCooxx  aappppeeaarreedd  oonn  tthhee  RRiivveerr  CCiittyy  FFoorruumm  lliivvee  
bbrrooaaddccaasstt  oonn  FFooxx  55..  WWee  ddiidd  aann  hhoouurr--lloonngg  pprrooggrraamm  oonn  tthhee  wwoorrkk  aanndd  eeffffoorrttss  ooff  tthhee  NNAAAACCPP  aanndd  YYoouutthh  CCoouunncciill..    

  EE--NNeewwsslleetttteerr  ((TThhee  WWiicchhiittaa  NNAAAACCPP  NNeewwss  bbrriieeff))::  IInn  AAuugguusstt,,  wwee  rreelleeaasseedd  oouurr  vveerryy  ffiirrsstt  EE--NNeewwsslleetttteerr..  OOuurr  ggooaall  iiss  ttoo  
rreelleeaassee  aatt  lleeaasstt  oonnee  nneewwss  bbllaasstt  ppeerr  wweeeekk..    

  CCoommmmuunniittyy  VVooiiccee  MMeemmbbeerrsshhiipp  AAddss::  WWee  ccuurrrreennttllyy  hhaavvee  aann  aadd  rruunnnniinngg  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  vvooiiccee  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp..  IItt  
wwiillll  rruunn  iinn  66  ccoonnsseeccuuttiivvee  eeddiittiioonnss..    

  CCoommmmuunniittyy  VVooiiccee  AArrttiicclleess::  WWee  hhaavvee  ggiivveenn  tthhee  EEddiittoorrss  ooff  tthhee  CCoommmmuunniittyy  VVooiiccee  nneewwssppaappeerr  aann  ooppeenn  rreelleeaassee  ttoo  
rreepprriinntt  aannyy  aarrttiicclleess  oorr  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  wwee  ppoosstt  oonn  oouurr  BBllooggssiittee..  TThheeyy  nnooww  rruunn  aa  ccoolluummnn  oorr  aarrttiiccllee  ffrroomm  tthhee  NNAAAACCPP  iinn  
mmoosstt  eeddiittiioonnss  ooff  tthhee  ppaappeerr..    

  TTwwiitttteerr  BBllaassttss::  IInn  SSeepptteemmbbeerr  wwee  ssttaarrtteedd  uussiinngg  tteexxtt  mmeessssaaggeess  ttoo  ccoonnttaacctt  mmeemmbbeerrss  aabboouutt  mmeeeettiinnggss  aanndd  uuppccoommiinngg  
iissssuueess..  WWee  hhaavvee  nnooww  ccrreeaatteedd  aa  ttwwiitttteerr  aaccccoouunntt  ttoo  ooffffeerr  mmoorree  ffrreeqquueenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  oouurr  mmeemmbbeerrss..  TToo  
rreecceeiivvee  uuppddaatteess  oonn  mmeeeettiinngg  ttiimmeess,,  eevveennttss,,  aanndd  ssttaattuuss  rreeppoorrttss,,  sseenndd  aa  tteexxtt  mmeessssaaggee  wwiitthh  tthhee  wwoorrddss::  ffoollllooww  wwiicchhiittaannaaaaccpp  
aanndd  sseenndd  tthhaatt  ttoo  ::  4400440044  

  



DDoocckkuumm  5500--yyeeaarr  AAnnnniivveerrssaarryy              
  OOnn  88//99,,  wwee  mmaarrkkeedd  tthhee  5500tthh  aannnniivveerrssaarryy  ooff  tthhee  DDoocckkuumm  SSiitt--iinn  wwiitthh  aa  mmaarrcchh  ffrroomm  tthhee  KKaannssaass  AAffrriiccaann  AAmmeerriiccaann  

MMuusseeuumm  ttoo  tthhee  CChheesstteerr  II  LLeewwiiss  PPaarrkk..  EEvveenn  tthhoouugghh  iitt  rraaiinneedd  tthhaatt  mmoorrnniinngg  wwee  hhaadd  aapppprrooxxiimmaatteellyy  550000  ppeeooppllee  iinn  
aatttteennddaannccee..  TThhee  rreessppoonnssee  ffrroomm  tthhee  DDoocckkuumm  ppaarrttiicciippaannttss  wwaass  oovveerrwwhheellmmiinnggllyy  ppoossiittiivvee  aanndd  aallll  wwhhoo  hheellppeedd  mmaakkee  tthhaatt  
ddaayy  ppoossssiibbllee  sshhoouulldd  bbee  ccoommmmeennddeedd……    

  OOnn  tthhee  eevveenniinngg  ooff  88//99,,  wwee  hheelldd  aa  ssmmaallll  bbaannqquueett  ffoorr  tthhee  DDoocckkuumm  SSiitt--IInn  ppaarrttiicciippaannttss..  TThhee  BBaannqquueett  wwaass  ffoolllloowweedd  bbyy  aa  
CCiittyy--WWiiddee  GGoossppeell  ccoonncceerrtt  iinn  tthheeiirr  hhoonnoorr..      

  
CCoommmmuunniittyy  HHeeaalltthh                

  HHIIVV//AAiiddss  PPrreevveennttiioonn  aanndd  EEdduuccaattiioonn::  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  aanndd  VViiccee  PPrreessiiddeennttss  LLaavvoonnttaa  WWiilllliiaammss  aanndd  KKeennyyaa  CCooxx,,  mmeett  
wwiitthh  PPoossiittiivvee  DDiirreeccttiioonnss  ttoo  ddiissccuussss  HHIIVV//AAiiddss  pprreevveennttiioonn  aanndd  EEdduuccaattiioonn..  WWee  wwiillll  bbeeggiinn  ttoo  ffeeaattuurree  ccoommmmuunniittyy  hheeaalltthh  
iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  BBlloogg  ssiittee  rreellaatteedd  ttoo  tthhiiss  eeffffoorrtt..    

  UUmmoojjaa  55kk::  OOnn  88//3311,,  tthhee  WWiicchhiittaa  NNAAAACCPP  HHeeaalltthh  ccoommmmiitttteeee  ccoo--ssppoonnssoorreedd  tthhee  55tthh  AAnnnnuuaall  UUmmoojjaa  55kk  CCoommmmuunniittyy  
RRuunn//WWaallkk..  TThhss  yyeeaarr  tthheerree  wweerree  117766  rruunnnneerrss..    

  HHeeaalltthh  DDiissppaarriittiieess::  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  HHeeaalltthh  aanndd  WWeellllnneessss  hhaass  aaggrreeeedd  ttoo  ccoommee  oonnbbooaarrdd  aanndd  
sseerrvvee  oonn  oouurr  HHeeaalltthh  CCoommmmiitttteeee..  WWee  wwiillll  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  ttoo  eedduuccaattee  tthhee  ccoommmmuunniittyy  oonn  hheellaatthh  ddiissppaarriittiieess  oovveerr  tthhee  
ccoommiinngg  yyeeaarr..  

  
LLeeaaddeerrsshhiipp  550000                  

  SSuummmmiitt  UUppddaatteess::  MMaayy  2222nndd  tthhrroouugghh  tthhee  2255tthh  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  aatttteennddeedd  tthhee  LLeeaaddeerrsshhiipp  550000  ssuummmmiitt  iinn  PPhhooeenniixx  
AArriizzoonnaa..  TThhee  ssuummmmiitt  wwaass  pphheennoommeennaall  aanndd  tthheerree  wwaass  aa  lloott  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhaarreedd  wwiitthh  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  wwhhiicchh  wwee’’vvee  
ttrriieedd  ttoo  ssuummmmaarriizzee  oonn  tthhee  BBlloogg..  TThhee  pprreevvaaiilliinngg  tthheemmee  ooff  tthhee  ccoonnffeerreennccee  sseeeemmeedd  ttoo  bbee  tthhaatt  wwee  nneeeedd  ttoo  bbee  mmoorree  
ccoommmmiitttteedd  ttoo  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ssoommee  ooff  oouurr  iinntteerrnnaall  iissssuueess  wwiitthhiinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  wwaass  aabbllee  ttoo  aaccttiivveellyy  
ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  bbyy  sseerrvviinngg  aass  aa  ppaanneelliisstt  iinn  tthhee  TToowwnn  HHaallll  ddiissccuussssiioonn  oonn  RRaaccee,,  RReelliiggiioonn  &&  PPoolliittiiccss,,  aalloonngg  
wwiitthh  RRoollaanndd  MMaarrttiinn  ffrroomm  CCNNNN,,  TTaarraa  WWaallll  ffrroomm  tthhee  WWaasshhiinnggttoonn  TTiimmeess,,  RRaannddaallll  PPiinnkkeetttt  ffrroomm  tthhee  AApppprreennttiiccee,,  aanndd  RReevv  
OOttiiss  MMoossss  JJrr..  ffrroomm  TTrriinniittyy  UUnniitteedd  iinn  CChhiiccaaggoo..  OOnnee  ppaarrtt  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  ttoo  nnoottee  ffoorr  tthhee  rreeccoorrdd  wwaass  aa  lliisstt  ooff  77  ssttrraatteeggiicc  
iinniittiiaattiivveess  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  DDrr..  RRoobbeerrtt  FFrraannkklliinn;;  PPrreessiiddeenntt  ooff  MMoorreehhoouussee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  LLiiffee  mmeemmbbeerr::    

oo  AA  CCaallll  ttoo  RReenneewwaall  &&  RReeccoonncciilliiaattiioonn  
TThhiiss  wwoouulldd  bbee  aa  ccaallll  ttoo  tthhee  CChhuurrcchheess,,  NNoonn--pprrooffiittss,,  bbuussiinneessss  ccoommmmuunniittyy  aanndd  tthhee  bbllaacckk  ccoommmmuunniittyy  aass  aa  wwhhoollee  
ttoo  ttaakkee  aa  ccrriittiiccaall  llooookk  iinnwwaarrdd  aatt  tthhee  ssttaattuuss  ooff  oouurr  ccoommmmuunniittyy  aanndd  oouurr  ccuullttuurree  aanndd  ttoo  ffoorrggiivvee  oonnee  aannootthheerr  

oo  AA  CCaallll  ttoo  CCoonnvveerrssaattiioonn  
TThhiiss  hhee  ddeessccrriibbeedd  aass  aa  ccaallll  ttoo  eennggaaggee  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ttoo  eennggaaggee  tthhee  ccoommmmuunniittyy  iinn  ddiiaalloogguuee  aabboouutt  tthhee  ssttaattuuss  ooff  
oouurr  ffaammiilliieess  aanndd  rreellaattiioonnsshhiippss..  

oo  AA  CCaallll  ffoorr  CCoollllaabboorraattiivvee  LLeeaaddeerrsshhiipp  
TThhiiss  wwoouulldd  bbee  aa  ccaallll  ttoo  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonnss,,  CChhuurrcchheess,,  CCiivviicc  LLeeaaddeerrss,,  aanndd  ccoonncceerrnneedd  ccoommmmuunniittyy  aaccttiivviissttss  aanndd  
GGrraassss--RRoooottss  ffoollkkss  ttoo  llaayy  aassiiddee  oouurr  ddiiffffeerreenncceess,,  tthheenn  ttoo  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  ttooggeetthheerr,,  uunniiffiieedd  iinn  oouurr  ppuurrppoossee..  

oo  AA  FFooccuuss  oonn  VViissiioonn  &&  PPllaannnniinngg  
TThhiiss  iiss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  wwhhiillee  tthheerree  wwiillll  nneecceessssaarriillyy  bbee  ttiimmeess  wwhheenn  wwee  mmuusstt  rreeaacctt  ttoo  ccrriisseess,,  wwee  mmuusstt  nnoott  aallllooww  
oouurrsseellvveess  ttoo  bbeeccoommee  rreeaaccttiioonnaarryy  iinn  oouurr  mmeetthhooddss  oorr  oouurr  ffooccuuss..  RRaatthheerr  wwee  sshhoouulldd  bbee  vviissiioonnaarryy  aanndd  llooookk  ttoo  
aaddddrreessss  iissssuueess  bbeeffoorree  tthheeyy  bbeeccoommee  ccrriisseess..  

oo  IInnccrreeaasseedd  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  
TThhaatt  wwee,,  aanndd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  oouurr  yyoouutthh,,  sshhoouulldd  hhoolldd  uuss  aaccccoouunnttaabbllee  ffoorr  oouurr  eeffffoorrttss  aanndd  oouuttccoommeess..  

oo  AA  FFooccuuss  oonn  SSuussttaaiinnaabbiilliittyy  aanndd  FFuunnddrraaiissiinngg  
TThhaatt  wwee  sshhoouulldd  llooookk  ttoowwaarrddss  iimmpplleemmeennttiinngg  ssuussttaaiinnaabbllee  pprraaccttiicceess  aanndd  ddeevveelloopp  nneeww  aanndd  rreelliiaabbllee  ssoouurrcceess  ffoorr  
oorrggaanniizzaattiioonnaall  ffuunnddiinngg..  

oo  &&  aann  eeffffoorrtt  ttoo  DDooccuummeenntt  aanndd  CCeelleebbrraattee  oouurr  oowwnn  ssuucccceesssseess  
aanndd  tthhaatt  wwee  sshhoouulldd  bbeeccoommee  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  aanndd  ddeelliibbeerraattee  aabboouutt  ddooccuummeennttiinngg  oouurr  eeffffoorrttss  aanndd  oouuttccoommeess  ssoo  tthhaatt  
wwee  mmaayy  pprroovviiddee  bbootthh  aa  rreeccoorrdd  aanndd  aa  bblluueepprriinntt  ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  ccoommee  aafftteerr  uuss..  

  
AAtt  oouurr  JJuunnee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  wwee  vvootteedd  ttoo  aaddoopptt  tthheessee  77  ppooiinnttss  aass  bbrraanncchh  iinniittiiaattiivveess..  
  

CCoommmmuunniittyy  EEmmppoowweerrmmeenntt              
  NNeeww  BBeeggiinnnniinngg  YYoouunngg  GGiirrllss  rreettrreeaatt::  OOnn  88//2222,,  tthhee  bbrraanncchh  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  YYoouutthhvviillllee,,  hhoosstteedd  iittss  ffiirrsstt  aannnnuuaall  

““NNeeww  BBeeggiinnnniinngg””  YYoouunngg  GGiirrllss  RReettrreeaatt..  TThhee  rreettrreeaatt  wwaass  tthhee  bbrraaiinncchhiilldd  ooff  CCaarroollyynn  WWaallllaaccee  aanndd  MMaarryy  DDeeaann  aanndd  wwaass  
oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ppoossiittiivvee  aanndd  wwoorrtthhwwhhiillee  eevveennttss  wwee’’vvee  hheelldd  iinn  qquuiittee  ssoommeettiimmee..  OOnnee  ooff  tthhee  yyoouunngg  LLaaddiieess,,  wwhheenn  aasskkeedd  
wwhhaatt  sshhee  wwoouulldd  ttaakkee  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  eevveenntt,,  rreessppoonnddeedd  bbyy  ssaayyiinngg,,  ““II  kknnooww  tthhaatt  nnoo  mmaatttteerr  wwhheerree  wwee  ssttaarrtteedd  iinn  lliiffee  oorr  
wwhhaatt  wwee  wweenntt  tthhrroouugghh,,  wwee  ccaann  ssttiillll  bbee  aa  ssuucccceessssffuull  ppeerrssoonn..””  

  SSttrraaiigghhtt  TTaallkk  wwiitthh  SSuuppeerrvviissoorrss  ((DDiivveerrssiittyy  TTrraaiinniinngg))::  OOnn  99//22,,  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  wwaass  aa  ppaanneelliisstt  iinn  aa  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonn  
ffoorr  nneeww  SSuuppeerrvviissoorrss  iinn  tthhee  CCoouunnttyy..  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  ssppookkee  aabboouutt  tthhee  nneeeedd  ttoo  rreeccooggnniizzee  aanndd  eelliimmiinnaattee  ppeerrssoonnaall  aanndd  
iinnddiivviidduuaall  bbiiaasseess  wwhheenn  mmaakkiinngg  hhiirriinngg  ddeecciissiioonnss,,  aanndd  tthhee  pprroocceessss  ooff  ccoonndduuccttiinngg  nneeuuttrraall  iinntteerrvviieewwss  aanndd  eevvaauullaattiioonnss..  



  
  

  SSttoopp  tthhee  VViioolleennccee::  IInn  MMaayy,,  II  hhaadd  pprrooppoosseedd  tthhaatt  wwee  llaauunncchh  aa  33  ttoo  44  ppaarrtt  sseerriieess  oonn  ssttooppppiinngg  tthhee  vviioolleennccee  iinn  tthhee  
ccoommmmuunniittyy,,  ssiimmiillaarr  ttoo  oouurr  ““FFaammiillyy  SSttrreennggtthheenniinngg  sseerriieess””  iinn  22000055  wwhhiicchh  ddeeaalltt  wwiitthh  EEdduuccaattiioonn..  II’’dd  ssppookkeenn  wwiitthh  CChheerryyll  
BBrroouussssaarrdd  aanndd  TTeerrrriiee  MM  WWiilllliiaammss  aabboouutt  ppoossssiibbllyy  ccoommiinngg  ttoo  WWiicchhiittaa  aanndd  hhoossttiinngg  sseessssiioonnss  oonn  ffiinnaanncciiaall  lliitteerraaccyy  aanndd  
eemmoottiioonnaall  hheeaalltthh  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  bbootthh  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheeyy  wwoouulldd  bbee  mmoorree  tthhaann  wwiilllliinngg..  HHoowweevveerr,,  aafftteerr  tthhee  
mmuurrddeerrss  ooff  IIeesshhaa  DDoonnaabbyy  aanndd  DDeesshhoonnddaa  WWaallkkeerr,,  II  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  wwee  iinnsstteeaadd,,  wwoouulldd  jjooiinn  ffoorrcceess  aanndd  wwoorrkk  wwiitthh  
RReevv  PPeeggggyy  EElllliiootttt  aanndd  DDaavviidd  GGiillkkeeyy  ttoo  ssuuppppoorrtt  aanndd  bbuuiilldd  oonn  tthheeiirr  ccuurrrreenntt  SSttoopp  tthhee  VViioolleennccee  eeffffoorrttss..  TThhee  ““SSttoopp  tthhee  
VViioolleennccee””  ccooaalliittiioonn  tthhaatt  wwaass  ffoorrmmeedd  ccoonnttiinnuueess  ttoo  mmeeeett  oonn  aa  mmoonntthhllyy  bbaassiiss..  OOnn  1100//44,,  tthhee  CCooaalliittiioonn  hheelldd  iittss  ffiirrsstt  MMeenn’’ss  
ccoonnffeerreennccee  ttiittlleedd  ““RReettuurrnn  ttoo  OOnneenneessss””..  TThhee  ppuurrppoossee  wwaass  ttoo  cchhaalllleennggee  mmeenn  ttoo  bbeeccoommee  mmoorree  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  
aanndd  iinn  tthhee  lliivveess  ooff  oouurr  cchhiillddrreenn..  TThheerree  wwiillll  aallssoo  bbee  aa  WWoommeenn’’ss  ccoonnffeerreennccee;;  tthhee  ddaattee  hhaass  yyeett  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd..  

  AArrkk  CCiittyy  MMaayyoorr::  IInn  SSeepptteemmbbeerr,,  tthhee  MMaayyoorr  ooff  AArrkkaannssaass  CCiittyy,,  MMeellll  KKuuhhnn,,  ppeerrffoorrmmeedd  aatt  aa  cchhaarriittyy  bbaannqquueett  iinn  aa  
bbllaacckkffaaccee  rroouuttiinnee  ccaalllliinngg  hhiimmsseellff  ““SSmmeelllliisshhuuss  PPoooonn””..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  rreecceenntt  bboouunnddaarryy  cchhaannggee,,  AArrkk  CCiittyy  iiss  nnooww  
wwiitthhiinn  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee  WWiicchhiittaa  BBrraanncchh..  OOnn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  rreessiiddeennttss  ooff  AArrkk  CCiittyy  aanndd  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  cciittiizzeenn  
ccoommppllaaiinnttss  wwee  ccaalllleedd  aa  mmeeeettiinngg  wwiitthh  MMaayyoorr  KKuuhhnn..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg,,  MMaayyoorr  KKuuhhnn  iissssuueedd  aann  aappoollooggyy  ffoorr  hhiiss  
aaccttiioonnss  aanndd  hhee  ccoommmmiitttteedd  ttoo  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  CCoommmmuunniittyy  SSuuppppoorrtt  aanndd  RReesseeaarrcchh  ttoo  aaddddrreessss  ssoommee  ooff  tthhee  
iinnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  ssyysstteemmiicc  iissssuueess  wwee  nnootteedd  wwiitthhiinn  AArrkk  CCiittyy  GGoovveerrnnmmeenntt..  OOuurr  eeffffoorrttss  wweerree  ccaarrrriieedd  oonn  FFooxx  NNeewwss  oonnlliinnee,,  
tthhee  AAssssoocciiaatteedd  PPrreessss,,  RReeuutteerrss  NNeewwss  SSeerrvviiccee,,  aanndd  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  wwaass  iinntteerrvviieewweedd  oonn  aa  lliivvee  RRaaddiioo  ttaallkk  sshhooww  iinn  
DDeettrrooiitt  MMiicchhiiggaann..      

  DDIIVVAA  MMeennttoorriinngg  GGrroouupp::  OOnn  1122//44,,  ssppookkee  ttoo  tthhee  yyoouunngg  llaaddiieess  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  DDIIVVAA  MMeennttoorriinngg  ggrroouupp..  SSppookkee  
aabboouutt  cchhooiicceess  aanndd  rreellaattiioonnsshhiippss..    

  
EEnnhhaanncciinngg  AAddvvooccaaccyy  TTrraaiinniinngg              

  NNaattiioonnaall  BBllooggggeerrss  CCoonnvveennttiioonn::  IInn  MMaarrcchh,,  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  aatttteennddeedd  aa  NNaattiioonnaall  BBllooggggeerrss  ccoonnffeerreennccee  iinn  DDCC  hhoosstteedd  bbyy  
tthhee  NNeeww  OOrrggaanniizziinngg  IInnssttiittuuttee,,  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  AAmmeerriiccaann  PPrrooggrreessss,,  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  IInnddeeppeennddeenntt  MMeeddiiaa,,  aanndd  MMeeddiiaa  
MMaatttteerrss..    

  SSaalliinnaa  TToowwnn--HHaallll  mmeeeettiinngg::  TThhee  llaasstt  wweeeekk  iinn  MMaarrcchh,,  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  mmooddeerraatteedd  aa  ttoowwnn--hhaallll  mmeeeettiinngg  iinn  SSaalliinnaa  ffoorr  
tthhee  SSaalliinnaa  BBrraanncchh  ddeeaalliinngg  wwiitthh  aa  sshhoooottiinngg  iinncciiddeenntt..  TThheerree  wweerree  aapppprrooxxiimmaatteellyy  330000  ppeeooppllee  iinn  aatttteennddaannccee..  

  HHooppee  SSttrreeeett  AAnnttii--DDiissccrriimmiinnaattiioonn  CCaammppaaiiggnn::  IInn  AApprriill,,  WWee  mmeett  wwiitthh  tthhee  YYoouutthh  ffrroomm  HHooppee  SSttrreeeett  YYDDCC  wwhhoo  aarree  
aasskkiinngg  tthhaatt  UUSSDD225599  iinncclluuddee  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn  iinn  tthheeiirr  nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ppoolliicciieess..  WWee  aaggrreeeedd  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  tthheemm  ttoo  
ffuurrtthheerr  tthheeiirr  ccaammppaaiiggnn..    

  DDiivveerrssiittyy  CCoouunncciill::  IInn  AApprriill,,  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  mmeett  wwiitthh  tthhee  DDiivveerrssiittyy  CCoouunncciill  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  ((aa  ggrroouupp  ccoommpprriisseedd  ooff  
DDiivveerrssiittyy  KKaannssaass,,  tthhee  NNAAAACCPP,,  tthhee  UUrrbbaann  LLeeaagguuee,,  TThhee  HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt  ooffffiiccee  oonn  HHeeaalltthh  DDiissppaarriittiieess,,  tthhee  WWPPDD,,  
SSuuzziiee  AAhhllssttrraanndd  ooff  VViissiioonneeeerriinngg,,  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  tthhee  mmaajjoorr  iinndduussttrriieess,,  aanndd  vvaarriioouuss  ootthheerr  aaggaaeenncciieess  ddeeaalliinngg  wwiitthh  
DDiivveerrssiittyy  iissssuueess))  WWee  wwaattcchheedd  aa  ffiillmm  aabboouutt  hheeaalltthh  ddiissppaaiittiieess  ––  ttaallkkeedd  aabboouutt  oouurr  ppllaannnneedd  ssuummmmiitttt  oonn  RRaaccee  ––  aanndd  
DDiivveerrssiittyy  KKaannssaass  aannnnoouunncceedd  tthhaatt  iitt  wwiillll  rreessttaarrtt  tthhee  cciittyy--wwiiddee  ddiiaalloogguuee  ggrroouuppss  oonn  RRaaccee……    

  WWiicchhiittaa  TToowwnn  HHaallll  oonn  RRaaccee::  OOnn  55//33,,  wwee  hhoosstteedd  aa  ttoowwnn  hhaallll  mmeeeettiinngg  oonn  RRaaccee,,  PPoolliittiiccss  aanndd  RReelliiggiioonn  oonn  tthhee  ccaammppuuss  ooff  
WWSSUU..  WWee  ppaarrttnneerreedd  wwiitthh  DDiivveerrssiittyy  KKaannssaass,,  tthhee  PPeeaaccee  &&  SSoocciiaall  JJuussttiiccee  CCeenntteerr,,  aanndd  tthhee  AAffrriiccaann  AAmmeerriiccaann  CCooaalliittiioonn  iinn  
tthhee  eeffffoorrtt..  AApppprrooxxiimmaatteellyy  110000  ppeeooppllee  wweerree  iinn  aatttteennddaannccee..    

  
BBooaarrdd  UUppddaatteess                  

  CCiittyy  MMaannaaggeerr  SSeelleeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee::  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  sseerrvveedd  oonn  tthhee  CCiittyy  ooff  WWiicchhiittaa’’ss  CCiittyy  MMaannaaggeerr  sseelleeccttiioonn  
ccoommmmiitttteeee..  ((TThhiiss  iiss  tthhee  33rrdd  ttiimmee  hhee  hhaass  sseerrvveedd  iinn  tthhiiss  ccaappaacciittyy))..  TThheerree  wweerree  33  AAffrriiccaann  AAmmeerriiccaann  CCaannddiiddaatteess  wwhhoo  mmaaddee  
iitt  ttoo  tthhee  ttoopp  1100,,  aanndd  22  wwhhoo  mmaaddee  iitt  ttoo  tthhee  ttoopp  55..  BBuutt  uullttiimmaatteellyy  MMrr..  RRoobbeerrtt  LLaayyttoonn,,  ffoorrmmeerr  MMaannaaggeerr  ooff  UUrrbbaannddaallee  
IIoowwaa,,  wwaass  sseelleecctteedd  ffoorr  tthhee  ppoossiittiioonn..      

  CCoommmmuunniittyy  CCoorrrreeccttiioonnss  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd::  IInn  SSeepptteemmbbeerr,,  tthhee  CCoommmmuunniittyy  CCoorrrreeccttiioonnss  AAddvviissoorryy  bbooaarrdd  rreecceeiivveedd  aa  
vveerryy  ddeettaaiilleedd  ssttuuddyy  ffrroomm  MMiicchhaaeell  BBiirrzzeerr  ooff  WWSSUU  ddeeaalliinngg  wwiitthh  rreecciiddiivviissmm..  TThhee  ssttuuddyy  nnootteedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  ccoorrrreellaattiioonn  
bbeettwweeeenn  tthhee  sseevveerriittyy  ooff  aann  ooffffeennssee  aanndd  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  ooff  aa  rreeppeeaatt  ooffffeennssee..  IInnsstteeaadd,,  tthheeyy  ffoouunndd  tthhaatt  tthhee  ccoorrrreellaatteess  ttoo  rree--
ooffffeennddiinngg  aarree  rreellaatteedd  ttoo  aallccoohhooll//ddrruugg  aaddddiiccttiioonn,,  eennvviirroonnmmeenntt,,  eemmppllooyymmeenntt,,  eedduuccaattiioonn,,  eettcc  eettcc……  TThhee  ssttuuddyy  sseeeemmss  ttoo  
vvaalliiddaattee  tthhee  ccoouurrssee  tthhaatt  aaddddiittiioonnaall  eeffffoorrtt  aanndd  ssppeennddiinngg  oonn  tthheessee  ccoorroollllaarryy  iissssuueess  ccaann  rreedduuccee  tthhee  rraatteess  ooff  rreecciiddiivviissmm..  

  GGoovveerrnnoorr’’ss  RRaacciiaall  PPrrooffiilliinngg  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd::  AAss  tthhee  nneeww  LLeeggiissllaattiivvee  sseeaassoonn  aapppprrooaacchheess,,  tthhee  TTaasskk  FFoorrccee  iiss  ppllaannnniinngg  
ttoo  rree--pprreesseenntt  tthhee  ssaammee  ppiieeccee  ooff  LLeeggiissllaattiioonn  tthhaatt  ffaaiilleedd  ttoo  ggeett  aa  hheeaarriinngg  llaasstt  sseessssiioonn..  IItt  ssttiillll  wwoouulldd  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  llaanngguuaaggee  
iinn  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  PPrrooffiilliinngg  aass  aa  ssttoopp  tthhaatt  wwaass  ““SSoolleellyy””  bbaasseedd  oonn  rraaccee,,  iitt  wwoouulldd  ssttiillll  lliimmiitt  ddaammaaggeess  ttoo  ccoommppeennssaattoorryy  
ddaammaaggeess  rraatthheerr  tthhaann  ppuunniittiivvee,,  aanndd  tthheeyy  aarree  ssttiillll  ddeebbaattiinngg  mmoovviinngg  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonnss  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  KKHHRRCC..  UUnnlleessss  wwee  
hhaavvee  nneeww  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  ooppiinniioonnss,,  wwee  ppllaann  ttoo  rreessttaattee  oouurr  ssaammee  oobbjjeeccttiioonnss  oonnccee  mmoorree..  GGrraanntt  FFuunnddiinngg  --  TThhee  
GGoovveerrnnoorr’’ss  RRaacciiaall  PPrrooffiilliinngg  BBooaarrdd  hhaass  rreecceeiivveedd  aa  ssuubbssttaannttiiaall  aammoouunntt  ooff  ffuunnddiinngg  aanndd  tthhaatt  ffuunnddiinngg  iiss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  
OOrrggaanniizzaattiioonnss  wwhhoo  aarree  wwoorrkkiinngg  ttoo  eenndd  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  RRaacciiaall  PPrrooffiilliinngg..  OOrrggaanniizzaattiioonnss  tthhaatt  aarree  iinntteerreesstteedd  nneeeedd  ttoo  
ccoommpplleettee  aa  GGrraanntt  aapppplliiccaattiioonn  wwhhiicchh  II  wwiillll  ppoosstt  oonn  tthhee  RRoouunnddttaabbllee  aanndd  tthhee  BBlloogg  aanndd  aannnnoouunnccee  tthhrroouugghh  aa  ttwwiitttteerr  bbllaasstt..    



  CCiittyy  ooff  WWiicchhiittaa  AAiirrppoorrtt  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd::  TThhee  AAiirrppoorrtt  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  iiss  ssttiillll  wwoorrkkiinngg  tthhrroouugghh  ppllaannnneedd  ddeessiiggnn  
iissssuueess  wwiitthh  tthhee  nneeww  TTeerrmmiinnaall  pprroojjeecctt..  WWee  wwiillll  ppoosstt  iinnffoorrmmaattiioonn  vviiaa  tthhee  RRoouunnddttaabbllee,,  BBlloogg,,  aanndd  TTeexxtt  aass  ccoonnttrraaccttiinngg  aanndd  
vveennddiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  aarriissee..  

  CCiittyy  ooff  WWiicchhiittaa  MMiinnoorriittyy  CCoonnttrraaccttiinngg  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd::  33rrdd  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  KKeennyyaa  CCooxx  sseerrvveess  aass  tthhee  VViiccee--CChhaaiirr  ooff  
tthhee  MMiinnoorriittyy  CCoonnttrraaccttiinngg  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd..  JJaanniiccee  BBrriiggggss  hhaass  jjuusstt  bbeeeenn  hhiirreedd  aass  tthhee  CCiittyy’’ss  CCoommpplliiaannccee  OOffffiicceerr;;  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  hheellppiinngg  vveennddoorrss  nnaavviiggaattee  tthheeiirr  wwaayy  tthhrroouugghh  tthhee  CCiittyy’’ss  pprrooccuurreemmeenntt  pprroocceessss..  TThhee  bbooaarrdd  wwaass  rreecceennttllyy  
rreeaauutthhoorriizzeedd  bbyy  aa  vvoottee  ooff  tthhee  MMaayyoorr  aanndd  CCiittyy  CCoouunncciill,,  aanndd  iitt  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  mmoonniittoorr  tthhee  CCiittyy’’ss  ccoonnttrraaccttiinngg  pprraaccttiicceess  
aass  tthheeyy  rreellaattee  ttoo  mmiinnoorriittyy  vveennddoorrss  aanndd  eemmeerrggiinngg  bbuussiinneesssseess..      

  SSeeddggwwiicckk  CCoouunnttyy  SSuussttaaiinnaabbiilliittyy  TTaasskk  FFoorrccee::  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  sseerrvveess  oonn  tthhee  SSoocciiaall  EEqquuiittyy  SSuubb--ccoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  
SSeeddggwwiicckk  CCoouunnttyy  SSuussttaaiinnaabbiilliittyy  TTaasskk  FFoorrccee..  WWee  aarree  cchhaarrggeedd  wwiitthh  ccoommiinngg  uupp  wwiitthh  ssuussttaaiinnaabbllee  pprraaccttiicceess  ttoo  iinnccuuddee  
SSoocciiaall  EEqquuiittyy  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  iinn  aallll  SSeeddggwwiicckk  CCoouunnttyy  ppuurrcchhaasseess,,  ccoonnttrraaccttss,,  aanndd  aaggrreeeemmeennttss..  WWee  aarree  llooookkiinngg  ffoorr  wwaayyss  
ttoo  bbuuiilldd  EEqquuaall  AAcccceessss  iinnttoo  tthhee  CCoouunnttyy’’ss  bbuussiinneessss  mmooddeell..  

  TThhee  DDiivveerrssiittyy  CCoouunncciill  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd::  OOnn  44//3300,,  PPrreessiiddeenntt  MMyylleess  mmeett  wwiitthh  tthhee  DDiivveerrssiittyy  CCoouunncciill  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  
((aa  ggrroouupp  ccoommpprriisseedd  ooff  DDiivveerrssiittyy  KKaannssaass,,  tthhee  NNAAAACCPP,,  tthhee  UUrrbbaann  LLeeaagguuee,,  TThhee  HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt  ooffffiiccee  oonn  HHeeaalltthh  
DDiissppaarriittiieess,,  tthhee  WWPPDD,,  SSuuzziiee  AAhhllssttrraanndd  ooff  VViissiioonneeeerriinngg,,  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  tthhee  mmaajjoorr  iinndduussttrriieess,,  aanndd  vvaarriioouuss  ootthheerr  
aaggaaeenncciieess  ddeeaalliinngg  wwiitthh  DDiivveerrssiittyy  iissssuueess))  WWee  wwaattcchheedd  aa  ffiillmm  aabboouutt  hheeaalltthh  ddiissppaaiittiieess  ––  ttaallkkeedd  aabboouutt  oouurr  ppllaannnneedd  ssuummmmiitttt  
oonn  RRaaccee  ––  aanndd  DDiivveerrssiittyy  KKaannssaass  aannnnoouunncceedd  tthhaatt  iitt  wwiillll  rreessttaarrtt  tthhee  cciittyy--wwiiddee  ddiiaalloogguuee  ggrroouuppss  oonn  RRaaccee……    

  
YYoouutthh  CCoouunncciill  UUppddaatteess                  

  DDeebbaattee  TTeeaamm::  TThhee  WWiicchhiittaa  NNAAAACCPP  YYoouutthh  DDeebbaattee  TTeeaamm  bbeeggaann  aa  ffeeww  mmoonntthhss  aaggoo  wwiitthh  66  kkiiddss  aanndd  hhaass  nnooww  ggrroowwnn  ttoo  
1177  yyoouutthh..  TThhee  yyoouutthh  ddeebbaattee  uussiinngg  aa  ppaarrlliiaammeennttaarryy//PPuubblliicc  PPoolliiccyy  ffoorrmmaatt  aanndd  tthheeyy  sseelleecctt  tthheeiirr  oowwnn  ttooppiiccss..  TThhee  ddeebbaatteerrss  
ddoonn’’tt  kknnooww  wwhhiicchh  ssiiddee  tthheeyy  wwiillll  ddeebbaattee  uunnttiill  tthheeyy  aarrrriivvee,,  aanndd  tthhee  ssiiddeess  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  aa  ccooiinn  ttoossss..  MMrrss..  RRoossiiee  
HHuugghheess  ((YYoouutthh  aaddvviissoorr  ffrroomm  11995588  wwhhoo  aaddvviisseedd  tthhee  DDoocckkuumm  SSiitt--iinn  yyoouutthh))  wwiillll  bbee  aatttteennddiinngg  ssoommee  ooff  tthhee  ddeebbaatteess  aanndd  
sseerrvviinngg  aass  aa  ddeebbaattee  jjuuddggee..  IIff  aannyy  ooff  yyoouu  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  sseerrvvee  aass  aa  gguueesstt  jjuuddggee,,  ccoonnttaacctt  eeiitthheerr  mmyysseellff  oorr  KKeennyyaa  CCooxx..    

  DDeebbaattee  LLeeaagguuee::  TThhee  JJoohhnnssoonn  CCoouunnttyy  NNAAAACCPP  YYoouutthh  CCoouunncciill  hhaass  aaggrreeeedd  ttoo  ffoorrmm  tthheeiirr  oowwnn  YYoouutthh  DDeebbaattee  tteeaamm  wwiitthh  
tthhee  iiddeeaa  tthhaatt  oovveerr  ttiimmee  wwee  ccaann  bbeeggiinn  ttoo  aallllooww  tthhee  yyoouutthh  ffrroomm  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ggrroouuppss  ttoo  ddeebbaattee  oonnee  aannootthheerr..  WWee  aarree  
ggrroowwiinngg  oouurr  iinniittiiaall  tteeaamm  iinnttoo  aa  DDeebbaattee  LLeeaagguuee..  

  AACCTT--SSOO  OOrraattoorryy::  IIff  aannyy  ooff  yyoouu  mmiigghhtt  bbee  iinntteerreesstteedd  iinn  aassssiissttiinngg  wwiitthh  aa  yyoouutthh  OOrraattoorryy  ccoommppeettiittiioonn,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  
mmyysseellff  oorr  KKeennyyaa  CCooxx..  

  CChheessss  TTeeaamm::  TThhee  NNAAAACCPP  YYoouutthh  CChheessss  tteeaamm  hhaass  bbeeeenn  mmeeeettiinngg  wweeeekkllyy  ffoorr  aabboouutt  aa  yyeeaarr..  TThheeiirr  CCooaacchh,,  DDwwaayynnee  TTaattee,,  
iiss  aa  1177  yyeeaarr  oolldd  AAffrriiccaann  aammeerriiccaann  wwhhoo  iiss  hhiimmsseellff  aa  NNaattiioonnaallllyy  rraannkkeedd  CChheessss  PPllaayyeerr..    

  NNAAAACCPP  PPrraaiissee  DDaannccee  MMiinniissttrryy::  TThhee  NNAAAACCPP  YYoouutthh  hhaavvee  aallssoo  ffoorrmmeedd  aa  LLiittuurrggiiccaall  DDaannccee  tteeaamm..  TThhee  TTeeaamm  iiss  lleedd  aanndd  
cchhoorreeooggrraapphheedd  bbyy  MMss..  CCaarrllaa  SSmmiitthh;;  wwhhoo  sseerrvveess  aass  oonnee  ooff  tthhee  NNAAAACCPP  YYoouutthh  CCoouunncciill  AAddvviissoorrss..    

 
 


