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 Cheryl Watson-Harrisتستهل حقبة جديدة في مدارس مقاطعة  DeKalbغدًا باحتفالية أداء اليمين
يبدأ بث احتفالية أداء يمين  Watson-Harrisعلى الهواء مباشرة في تمام الساعة  9:30صبا ًحا
 — .STONE MOUNTAIN, Gaستتولى المشرف العام المنتخب  Cheryl Watson-Harrisرسميًا منصب المشرف العام للدائرة
التعليمية بمقاطعة ) DeKalb (DCSDمع أدائها للقسم غدًا ،األول من يوليو ،أمام سعادة القاضي  Gregory A. Adamsبمحكمة DeKalb
العليا في .Robert R. Freeman Administrative Complex
وسينضم إلى  Watson-Harrisرئيس المجلس  ،Marshall Orsonاللذان سيدليان بكلمة وجيزة في صحبة أعضاء آخرين من المجلس
ونظرا لجائحة كوفيد  19المستمرة ،فإن حضور االحتفالية سيكون محدودًا ،وسيتبع المتواجدون إرشادات التباعد
وأسرة .Watson-Harris
ً
االجتماعي الحالية .يمكن مشاهدة البث الحي لالحتفالية في تمام الساعة  30"9صبا ًحا على موقع ويب  .DCSDستتوفر الصور والفيديو بعد
ختام االحتفالية.
صوت المجلس في تاريخ  18يونيو  6أصوات مقابل صوت واحد لصالح تعيين  ،Watson-Harrisالمتأهلة الوحيدة للدائرة ،في منصب
ّ
المشرف العام وإبرام عقد توظيف لمدة ثالث سنوات .وستقابل في األيام المقبلة قادة الدائرة والعاملين بها وأفراد المجتمع.
ستأتي  Watson-Harrisخلفًا لـ  ،Ramona Tysonالتي تولت منصب المشرف العام المؤقت والمشرف العام منذ نوفمبر .2019
وستتقاعد في  30يونيو بعد ثالث عقود من الخدمة منقطعة النظير للدائرة التعليمية بمقاطعة .DeKalb

###

Robert R. Freeman Administrative Complex
1701 Mountain Industrial Blvd. | Stone Mountain, GA 30083
www.dekalbschoolsga.org | 678.676.1200

ARABIC

نبذة عنا :تستخدم الدائرة التعليمية بمقاطعة  DeKalbالتدريس والتعلم العميقين إلعداد أكثر من  102000طالب للحياة الجامعية والحياة
المهنية .ويشرك التدريس والتعلم العميقان الطالب للتفكير بشكل نقدي وحل المشكالت والتواصل والتعاون بفعالية للنجاح في الحياة الجامعية
والمهنية والحياة العامة .لمعرفة المزيد ،يرجى زيارة  .www.dekalbschoolsga.orgيرجى إرسال األسئلة والتعليقات إلى
.Communications@dekalbschoolsga.org
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