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తక్షణ విడుదల కోసం
జూన్ 30, 2020

రేరటి ప్రమాణ స్వీ కార కారయ ప్రమంతో DeKalb కంటీ స్కూ ల్స ్లో న్యయ ఎరాలో
Cheryl Watson-Harris Ushers
ఉదయిం 9:30 గింటలకు ప్పత్ూ క్ష ప్పసారిం చేయడానికి Watson-Harris ప్పమాణ స్వీ కారిం.
STONE MOUNTAIN, Ga. — సూపరింటిండింట్ ఎన్ను కోబడిన Cheryl Watson-Harris రేపు, జూలై 1 న
Robert R. Freeman అడిి నిస్ట్రటి
ట వ్ కాింప్లక్
ె ్ ్లో Dekalb సుపీరయర్డ కోర్టట గౌరవనీయ న్యూ యమ్యర ి
Gregory A. Adams ప్పమాణ స్వీ కారిం చేసినపుె డు Dekalb కింటీ సూా ల్ డిస్ట్సిక్
ట ట (DCSD)
సూపరింటిండింట్ పాప్త్న్న అధికారకింగా స్వీ కరసాిర్ట.
Watson-Harris న్న బోర్ట్ చైర్డ Marshall Orson ద్వీ రా చేర్టతార్ట, వీరదరూ
ద
అదనపు బోర్ట్ సభ్యూ లు
మరయు Watson-Harris కుటింబిం గురించి సింక్షిపి వ్యూ ఖ్ూ లు చేసాిర్ట. కొనసాగుతును COVID-19
మహమాి రని బటి,ట వేడుకకు హాజర్ట పరమిత్ిం అవుతుింది మరయు హాజరైన వ్యర్ట ప్పసుిత్ సామాజిక
దూర మార గదరశ కాలన్న గమనిసాిర్ట. వేడుక యొకా ప్పత్ూ క్ష ప్పసారానిు ఉదయిం 9:30 గింటలకు
DCSD వెబ్సైట్లో చూడవచ్చు . వేడుక ముగిసిన త్ర్టవ్యత్ ఫోటోలు మరయు వీడియో అిందుబాటలో
ఉింటాయి.
జిల్లె యొకా ఏకైక ఫైనలిస్ ట Watson-Harris న్న త్దుపర సూపరింటిండింట్్గా నియమిించడానికి
మరయు మ్యడేళ్ ె ఉపాధి ఒపె ింద్వనిు అమలు చేయడానికి జూన్స 18 న బోర్ట్ 6 - 1 ఓట వేసిింది.
రాబోయే రోజులోె ఆమె జిల్లె న్యయకులు, సిబబ ింది, సింఘ సభ్యూ లతో సమావేశిం కాన్నన్యు ర్ట.
నవింబర్డ 2019 న్నిండి తాతాా లిక సూపరింటిండింట్ మరయు సూపరింటిండింట్్గా పనిచేసిన
Ramona Tyson త్ర్టవ్యత్ Watson-Harris విజయిం సాధిించన్నన్యు ర్ట. DCSD కి మ్యడు దశాబాదల
అసాధారణ రవ త్ర్టవ్యత్, ఆమె జూన్స 30 న పదవీ విరమణ చేయన్నింది.
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మా గురంచి: DeKalb కింటీ సూా ల్ డిస్ట్సిక్
ట ట త్న 102,000 మింది విద్వూ ర్టులన్న కాలేజ్ మరయు వృత్తి
కోసిం సిదిం
ధ చేయడానికి డీప్ టీచిింగ్ అిండ్ లెరు ింగ్్న్న ఉపయోగిించ్చకుింటింది. డీప్ టీచిింగ్
అిండ్ లరు ింగ్ విద్వూ ర్టులన్న విమరశ న్యత్ి కింగా ఆలోచిించడిం, సమసూ లన్న పరషా రించడిం,
కమ్యూ నికేట్ చేయడిం మరయు కాలేజ్, వృత్తి మరయు జీవిత్ింలో విజయవింత్ిం కావడానికి
సమర ువింత్ింగా సహకరించడానికి నిమగు ిం చేసుిింది. మరింత్ తెలుసుకోవడానికి,
www.dekalbschoolsga.orgన్న సిందరశ ించిండి. ప్పశు లు లేద్వ వ్యూ ఖ్ూ లన్న
Communications@dekalbschoolsga.orgకు సమరె ించిండి.
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