
 

VIETNAMESE 

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

 

Ông Marshall D. Orson, Chủ Tịch Hội Đồng 
Bà Vickie B. Turner, Phó Chủ Tịch 

Ông Stan O. Jester 
Tiến Sĩ Michael A. Erwin 

Bà Allyson Gevertz 
Ông Diijon DaCosta 

Bà Ramona Tyson, Tổng Giám Đốc Tiến Sĩ Joyce Morley 
 

Liên Hệ Truyền Thông: 
Portia Kirkland 
Quyền Giám Đốc Truyền Thông 
portia_kirkland@dekalbschoolsga.org 

678-427-4898 
 
Carla Parker 
Chuyên Gia Truyền Thông 
carla_parker@dekalbschoolsga.org 

404-734-1717 
 
Công Bố Ngay Lập Tức 
Ngày 30 tháng 6 năm 2020 
 

Cheryl Watson-Harris Mở Ra Kỷ Nguyên Mới tại Học Khu Quận DeKalb với Buổi Lễ Tuyên 
Thệ vào Ngày Mai 

 
Việc tuyên thệ của Watson-Harris trong buổi lễ sẽ được phát trực tiếp bắt đầu lúc 9:30 sáng. 

 
STONE MOUNTAIN, Ga. — Tổng giám đốc được bầu chọn Cheryl Watson-Harris sẽ chính thức đảm nhận 
vai trò tổng giám đốc Học Khu Quận DeKalb (DCSD) khi bà tuyên thệ vào ngày mai, ngày 1 tháng 7, trước 
Thẩm Phán Danh Dự Gregory A. Adams của Tòa Án Cấp Cao DeKalb tại Khu Liên Hợp Hành Chính Robert 
R.Freeman. 
 
Watson-Harris cùng với Chủ Tịch Hội Đồng Marshall Orson sẽ phát biểu ngắn gọn với các thành viên hội 
đồng quản trị bổ sung và gia đình của Watson-Harris. Do đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, việc 
tham dự buổi lễ sẽ bị hạn chế và những người có mặt sẽ tuân thủ các hướng dẫn giãn cách xã hội hiện tại. 
Buổi lễ được phát trực tiếp bắt đầu lúc 9:30 sáng trên trang web DCSD. Hình ảnh và video sẽ được cung cấp 
sau khi kết thúc buổi lễ. 
 
Hội đồng đã bỏ phiếu 6 – 1 vào ngày 18 tháng 6 để bổ nhiệm Watson-Harris, người vào vòng cuối duy nhất 
của Học Khu, làm tổng giám đốc kế tiếp và thực hiện hợp đồng lao động ba năm. Trong những ngày tới bà 
sẽ gặp gỡ các lãnh đạo, nhân viên và các thành viên cộng đồng của học khu. 
 
Watson-Harris sẽ tiếp nối vị trí của Ramona Tyson, người đã giữ chức tổng giám đốc tạm thời và chức tổng 
giám đốc kể từ tháng 11 năm 2019. Sau ba thập kỷ phục vụ xuất sắc cho DCSD, bà sẽ nghỉ hưu từ ngày 30 
tháng 6. 
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THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI:  DeKalb County School District sử dụng phương pháp Dạy và Học Chuyên Sâu 
để chuẩn bị cho hơn 102.000 học sinh vào trường đại học và đi làm. Hoạt động Dạy và Học Chuyên Sâu dạy 
cho học sinh cách tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác hiệu quả để thành công ở 
trường đại học, trong nghề nghiệp và trong cuộc sống. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập địa chỉ 
www.dekalbschoolsga.org. Xin gửi câu hỏi hoặc ý kiến đến địa chỉ Communications@dekalbschoolsga.org. 
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