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ወ/ሮ Ramona Tyson, ዋና ተቂጣጣሪ

አቶ Marshall D. Orson, የቦርድ ሊቀመንበር
ወ/ሮ Vickie B. Turner, ምክትል ሊቀመንበር
አቶ Stan O. Jester
ዶ/ር Michael A. Erwin
ወ/ሮ Allyson Gevertz
አቶ Diijon DaCosta
ዶ/ር Joyce Morley

የግንኙነት አድራሻ:
Portia Kirkland
የኮሚኒኬሽን ጊዜያዊ ዳይሬክተር
portia_kirkland@dekalbschoolsga.org

678-427-4898
Carla Parker
የግንኙነት ባለሙያ
carla_parker@dekalbschoolsga.org

404-734-1717
ለአፋጣኝ መግለጫ
ጁን 30, 2020

የ Cheryl Watson-Harris አዲስ ምዕራፍ በDeKalb ካውንቲ ት/ቤት በመግቢያ መሃላ ክብረ በዓል ነገ
የWatson-Harris’s የመግቢያ መሃላ ክብረ በዓል ከቀኑ 9:30 ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ይጀምራል ።
STONE MOUNTAIN, Ga. — የዋና ተቂጣጣሪነት ተመራጭ Cheryl Watson-Harris የDeKalb ኮውንቲ ዲስትሪክት ዋና
ተቆጣጣሪ ሃላፊነትን ነገ ጁላይ 1 በDeKalb ከፍተኛ ችሎት የRobert R. Freeman የአስተዳደር ኮምፕሌክስ የተከበሩ ዳኛ Gregory
A. Adams አማካኝነት ቃለ መሃላ ከፈፀሙ በኋላ በይፋ ይሾማሉ።
Watson-Harris በቦርድ ሊቀ-መንበሩ Marshall Orson በኩል ይቀላቀላሉ፣ ሁለቱም ለድርጅቱ ተጨማሪ የቦርድ አባላት እና
Watson-Harris’s ቤተሰብ የተብራራ መግለጫ ይሰጣሉ። እየተከሰተ ባለው የ COVID-19 ወረርሽኝ ምክንያት፣ በክብረ በዓሉ የሚገኙ
ሰዎች ቁጥር የተወሰነ ሲሆን የተገኙትም ሰዎች የማህበራዊ እርቀት አጠባበቅን ተግባራዊ ያደርጋሉ። የክብረ በዓሉ የቀጥታ ስርጭት ከ 9:30
ጀምሮ በDCSD ድህረ-ገፅ ይተላለፋል። ከክብረ በዓሉ መጠናቀቅ በኋላ ፎቶዎች እና ቪዲዮዎች ተደራሽ ይሆናሉ።
ቦርዱ በ ጁን 18 Watson-Harris ን በቀጣይ ዋና ተቂጣጣሪነት ለመቅጠር እና የ ሶስት አመት የቅጥር ኮንትራት ለማቅረብ 6 – 1 ድምፅ
ሰጥቷል። በቀጣዮቹ ቀናት ከዲስትሪክት አመራሮች፣ ከአባላቶች እና የማህበረሰቡ አባላት ጋር ትወያያለች።
Watson-Harris እ.ኤ.አ. ከኖቬምበር 2019 ጀምሮ ጊዜያዊ ተቆጣጣሪ እና ተቆጣጠሪ ሆነው ያገለገሉትን Ramona Tysonን ይተካሉ፡፡
ለ DCSD ከሶስት አስርተ ዓመታት ልዩ አገልግሎት በኋላ ጁን 30 ላይ ጡረታ ይወጣሉ፡፡
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ስለ እኛ: የ DeKalb ካውንቲ ት / ቤት ዲስትሪክት ከ 102,000 በላይ ተማሪዎችን ለኮሌጅ እና ለስራ ለማዘጋጀት ጥልቅ መማር እና
ማስተማርን ይጠቀማል፡፡ ጥልቅ የመማር ማስተማር ተማሪዎችን በጥልቀት እንዲያሰላስሉ ፣ ችግሮችን ለመፍታት ፣ ለመግባባት እና
በኮሌጅ ፣ በስራ እና በህይወት ስኬታማ እንዲሆኑ ውጤታማ እንዲሆኑ ያበረታታል፡፡ ለበለጠ መረጃ የሚከተለውን
ይጎብኙwww.dekalbschoolsga.org:: ጥያቄዎች ወይም አስተያየት ካለዎት ለCommunications@dekalbschoolsga.org
ያስገቡ፡፡
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