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 ، رئيس المجلسMarshall D. Orsonالسيد 

 ، نائب الرئيسVickie B. Turnerالسيدة 

 Stan O. Jesterالسيد 

 Michael A. Erwinد. 

 Allyson Gevertzالسيدة 

 Diijon DaCostaالسيد 

 Joyce Morleyد.  المشرف العام المؤقت، Ramona Tysonالسيدة 
 

 
 جهة اتصال وسائل اإلعالم:

Portia Kirkland 
 مديرة االتصاالت المؤقتة

portia_kirkland@dekalbschoolsga.org 
678-427-4898 

 
Carla Parker 

 أخصائية االتصاالت
carla_parker@dekalbschoolsga.org 

404-734-1717 
 

 لإلصدار الفوري
 2020يونيو  30

 

Cheryl Watson-Harris  تستهل حقبة جديدة في مدارس مقاطعةDeKalb  غًدا باحتفالية أداء اليمين 
 

 صباًحا 9:30على الهواء مباشرة في تمام الساعة  Watson-Harrisيبدأ بث احتفالية أداء يمين 
 

STONE MOUNTAIN, Ga .—  ستتولى المشرف العام المنتخبCheryl Watson-Harris  رسميًا منصب المشرف العام للدائرة
 DeKalbبمحكمة  Gregory A. Adamsمع أدائها للقسم غًدا، األول من يوليو، أمام سعادة القاضي  DeKalb (DCSD)التعليمية بمقاطعة 

 .Robert R. Freeman Administrative Complexالعليا في 
 

، اللذان سيدليان بكلمة وجيزة في صحبة أعضاء آخرين من المجلس Marshall Orsonرئيس المجلس  Watson-Harrisوسينضم إلى 
المستمرة، فإن حضور االحتفالية سيكون محدوًدا، وسيتبع المتواجدون إرشادات التباعد  19. ونظًرا لجائحة كوفيد Watson-Harrisوأسرة 

ستتوفر الصور والفيديو بعد  .DCSDموقع ويب صباًحا على  30"9يمكن مشاهدة البث الحي لالحتفالية في تمام الساعة االجتماعي الحالية. 
 ختام االحتفالية.

 

، المتأهلة الوحيدة للدائرة، في منصب Watson-Harrisأصوات مقابل صوت واحد لصالح تعيين  6يونيو  18س في تاريخ صّوت المجل
 المشرف العام وإبرام عقد توظيف لمدة ثالث سنوات. وستقابل في األيام المقبلة قادة الدائرة والعاملين بها وأفراد المجتمع.

 

. 2019، التي تولت منصب المشرف العام المؤقت والمشرف العام منذ نوفمبر Ramona Tysonخلفًا لـ  Watson-Harrisستأتي 
.DeKalbيونيو بعد ثالث عقود من الخدمة منقطعة النظير للدائرة التعليمية بمقاطعة  30وستتقاعد في 
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طالب للحياة الجامعية والحياة  102000التدريس والتعلم العميقين إلعداد أكثر من  DeKalbتستخدم الدائرة التعليمية بمقاطعة   نبذة عنا:

فكير بشكل نقدي وحل المشكالت والتواصل والتعاون بفعالية للنجاح في الحياة الجامعية المهنية. ويشرك التدريس والتعلم العميقان الطالب للت
. يرجى إرسال األسئلة والتعليقات إلى www.dekalbschoolsga.orgوالمهنية والحياة العامة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة 

Communications@dekalbschoolsga.org. 

http://www.dekalbschoolsga.org/
mailto:communications@dekalbschoolsga.org?subject=Inquiry%20from%20media%20contact%20for%20DCSD

