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আগোমীকোল DeKalb County Schools-এি Cheryl Watson-Harris-এি শপথ গ্রহণ
অনুষ্ঠোযনি মোধ্যযম নতু ন ুযগি সূচনো হযে
Watson-Harris-এি েপথ গ্রহণ অনুষ্ঠোন সকোল 9:30 বথটক লোইভ স্ট্রীত িং কিো হট ।
STONE MOUNTAIN, Ga. — সুপোতিনটেটেন্ট-ইটলক্ট Cheryl Watson-Harris খন আগো ী 1 জুলোই Robert R.
Freeman Administrative Complex-এি DeKalb Superior Court-এি োননীয় ত চোিক Gregory A. Adams এি
কোটে েপথ বনট ন িখন বথটকই তিতন DeKalb County School District (DCSD) -এি সুপোতিনটেটেটন্টি
ভূ ত কো কিট ন।
Watson-Harris-এি সটে থোকট ন পষদড সভোপতি Marshall Orson, উভটয়ই পষটদি
ড
সদসযটদি ও Watsonৃ
Harris-এি পতি োটিি উপতিতিটি সিংতিপ্ত ক্িিো বদট ন। বকোতভর্-19 অতি োিীি কোিটণ, উক্ত অনুষ্ঠোটন
উপতিতি সীত ি থোকট এ িং োিো উপতিি থোকট ন িোিো সো োজজক দূিটেি তনটদডতেকো ব টন চলট ন। DCSD
ওটয় সোইটে সকোল 9:30 বথটক অনুষ্ঠোটনি লোইভ স্ট্রী বদখো োট । অনুষ্ঠোটনি বেটষ েত ও তভতর্ও পোওয়ো োট ।
পি িী সুপোতিনটেটেন্ট তহসোট তিন েটিি কোটজি চুজক্তি তভতিটি গি 18 জুন পষদড বভোে বদয় ও এি
ফলোফল হয় 6 – 1 িোি তভতিটি তর্তস্ট্রটক্টি এক োত্র ফোইনোতলস্ট Watson-Harris-বক তন ুক্ত কিো হয়।
সো টনি তদটন তিতন তর্তস্ট্রক্ট তলর্োি, ক ী ও কত উতনটে সদসযটদি সটে সোিোি কিট ন।
Watson-Harris, উিিোতিকোিী হট ন Ramona Tyson এি, ত তন অন্ত িীকোলীন
ড
সুপোতিনটেটেন্ট এ িং
সুপোতিটন্টটেন্ট তহসোট নটভম্বি 2019 বথটক দোতয়ে পোলন কটিটেন। তিন দেক িটি DCSD-এ অসোিোিণ
বস ো প্রদোটনি পি তিতন 30 জুন অ সি বনট ন।
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আমোযেি সম্পযকে: DeKalb County School District কটলজ ও বপেোি জনয 102,000 এি ব তে তেিোথীটক
প্রস্তুি কিটি গভীি তেিোদোন ও তেিণ পদ্ধতি য হোি কটি। গভীি তেিোদোন ও তেিণ পদ্ধতি কটলজ,
বপেো এ িং জী টন সোফটলযি জনয তেিোথীটদি গুরুেপূণভোট
ড
তচন্তো, স সযো স োিোন, ব োগোট োগ এ িং
কো কিভোট
ড
সহট োতগিো কিোি সটে সম্পতকডি। আিও জোনটি বদখুন www.dekalbschoolsga.org. প্রশ্ন ো
ন্ত য জ ো তদন এখোটন: Communications@dekalbschoolsga.org.
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