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አቶ Marshall D. Orson, የቦርድ ሊቀመንበር 

ወ/ሮ Vickie B. Turner, ምክትል ሊቀመንበር 

አቶ Stan O. Jester 
ዶ/ር Michael A. Erwin 
ወ/ሮ Allyson Gevertz 

አቶ Diijon DaCosta 

ወ/ሮ Ramona Tyson፣ ዋና ተቆጣጣሪ ዶ/ር Joyce Morley 
 

 
የግንኙነት አድራሻ: 

Chris Glazier 
chris.glazier@porternovelli.com 
770-743-9509 
 
Portia Kirkland 
የኮሚኒኬሽን ጊዜያዊ ዳይሬክተር 

portia_kirkland@dekalbschoolsga.org 
678-427-4898 
 
ለአፋጣኝ መግለጫ 

ጁን 18/2020 
 

DeKalb ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ከ ጋር Cheryl Watson-Harris የበላይ ተቆጣጣሪ ኮንትራትን ያፀድቃል 
 

Watson-Harris ከጁላይ 1 ጀምሮ የበላይ ተቆጣጣሪነት ቦታውን ይረከባሉ 
 
STONE MOUNTAIN, Ga. — የ DeKalb ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ዛሬ Cheryl Watson-Harris ቀጣዩ የ DeKalb ዲካልብ 

ካውንቲ ት / ቤት ዲስትሪክት (DCSD) የበላይ ተቆጣጣሪ መሆኗን በይፋ አሳወቀ፡፡ 
 
ቦርዱ (6 - 1) የዲስትሪክቱ ብቸኛ የመጨረሻ ተወዳዳሪ የሆኑትን Watson-Harris ቀጣዩ የበላይ ተቆጣጣሪ እንዲሆኑ እና የሦስት ዓመት 

የሥራ ቅጥር ውል ከ$ 325,000 አመት ገቢ ጋር በምርጫ (6 - 1) ሰጥቷል፡፡ ጁላይ 1 ላይ ስራ ይጀምራሉ፡፡ 
 
የቦርድ ሊቀመንበር Marshall Orson “ወይዘሮ Watson-Harris ቀጣዩ የበላይ ተቆጣጣሪያችን በመሆን ወደ DeKalb ካውንቲ ት / 

ቤት ዲስትሪክት በይፋ በመቀበላቸው በጣም ደስ ብሎናል እና ኩራት ይሰማናል” ብለዋል፡፡ "በ New York ከተማ የትምህርት 
ዲፓርትመንትም ፈጣሪ እና የልጆች ሻምፒዮን በመሆን ያላት ተሞክሮ ተማሪዎቻችንን ለስኬታማነት ስናዘጋጅ መስጠታችንን መቀጠል 
ያለብን ትክክለኛው ነገር ነው፡፡" 
 
ጁን 4 ቀን ለዋና ተቆጣጣሪ ቦርዱ ባደረገው ፍለጋ ውስጥ Watson-Harris ብቸኛ ተወዳዳሪ ነበሩ፡፡ ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ በ 

Georgia ሕግ መሰረት የበላይ ተቆጣጣሪ ከታወቀ በኋላ በሚሰጥ የጥበቃ ጊዜ ውስጥ Watson-Harris ከሠራተኞች ፣ ከህብረተሰቡ 
አባላት ፣ ከህዝብ ባለሥልጣናት እና ከመገናኛ ብዙኃን ጋር በቪድዮ ስብሰባዎች ተሳትፈዋል፡፡ በእነዚህ መስተጋብሮች ወቅት 
ስለተሞክሮዋ፣ የስራ ዘይቤዋ እና ለዲስትሪክቱ ያላትን ራዕይ በተመለከተ ተወያይተዋል እንዲሁም ማህበረሰቡ የሚጠብቀውን እና የ 
DCSD ተቀዳሚ ፍላጎት አውቀዋል፡፡ 
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"ለተማሪ ስኬታማነት ህብረተሰቡ ያለው ፍላጎት በእያዳንዱ ስብሰባ ላይ ግልጽ ነበር ፣ እናም ከእኔ ጋር የተሳተፉትን ሁሉ ማመስገን 

እፈልጋለሁ፡፡ ሁኔታዎች በሚፈቅዱበት ጊዜ በተቻለ መጠን ብዙዎትን በአካል ለመገናኘት አስቤአለሁ”ብለዋል Watson-Harris፡፡ 
"ከፊት ለሚጠብቀው አስፈላጊ ሥራ የተትረፈረፈ ድጋፍ ማግኘቱ የሚያበረታታ ነው ፣ እናም በመጀመሬ ደስተኛ ነኝ። ” 
 
በትምህርት የተካነች መሪ የሆነችው Watson-Harris በ New York እና Boston ውስጥ ካላቸው ሚና ብዙ ተሞክሮዎችን ታመጣለች፡

፡ በአሁኑ ወቅት የመጀመሪያ ምክትል ቻንስለር ፣ የመስክ ድጋፍ ዋና ዳሬክተር እና የ New York ከተማ የትምህርት ዲፓርትመንት ዋና 

ዳይሬክተር ሆነው ያገለግላሉ ፡፡ ከዚህ ቀደም የኔትዎርክ ተቆጣጣሪ እና የ Boston የህዝብ ትምህርት ቤቶች (BPS) ዋና አስተዳዳሪ ሆነው 

አገልግለዋል። በ BPS ውስጥ ለዋናው ቦታ ከተሰየሙት በእድሜ ትንሷ ሰው ናቸው፡፡ 
 
Watson-Harris ከ Marymount ኮሌጅ የመጀመሪያ ዲግሪ እና ከ Harvard ዩኒቨርስቲ የመጀመሪያ ዲግሪ አላቸው፡፡ በአሁኑ ወቅት 

በትምህርታዊ አመራር እና ፈጠራ በ New York ዩኒቨርስቲ Steinhardt ትምህርት ቤት የዶክትሬት እጩ ሲሆኑ በ 2021 
እንደሚያጠናቅቁ ይጠበቃል፡፡ 
 
Watson-Harris እ.ኤ.አ. ከኖቬምበር 2019 ጀምሮ ጊዜያዊ ተቆጣጣሪ እና ተቆጣጠሪ ሆነው ያገለገሉትን Ramona Tysonን ይተካሉ፡፡ 

Tyson የትምህርት ቤቱን ወረዳ በ COVID-19 ወረርሽኝ ወቅት በመምራት፣ የድርጅቱን የበጀት ሃላፊነቶች በማሻሻል እና የተጨናነቁ ት / 

ቤቶችን ለማስታገስ ለውጦችን ፈጥረዋል፡፡ ለ DCSD ከሶስት አስርተ ዓመታት ልዩ አገልግሎት በኋላ ጁን 30 ላይ ጡረታ ይወጣሉ፡፡ 
 
Watson-Harris እና የዋና ተቆጣጣሪው ፍለጋ ሂደት ላይ ለበለጠ መረጃ የዋና ተቆጣጣሪውን የፍለጋ ገጽ በ DCSD ድህረገጽ ይጎብኙ 

እና አውራጃውንFacebook ፣Twitter እና Instagram ገጾችይከተሉ፡፡ 
 

### 
 
ስለ እኛ:  የ DeKalb ካውንቲ ት / ቤት ዲስትሪክት ከ 102,000 በላይ ተማሪዎችን ለኮሌጅ እና ለስራ ለማዘጋጀት ጥልቅ መማር እና 
ማስተማርን ይጠቀማል፡፡ ጥልቅ የመማር ማስተማር ተማሪዎችን በጥልቀት እንዲያሰላስሉ ፣ ችግሮችን ለመፍታት ፣ ለመግባባት እና 
በኮሌጅ ፣ በስራ እና በህይወት ስኬታማ እንዲሆኑ ውጤታማ እንዲሆኑ ያበረታታል፡፡ ለበለጠ መረጃ የሚከተለውን 

ይጎብኙwww.dekalbschoolsga.org:: ጥያቄዎች ወይም አስተያየት ካለዎት ለCommunications@dekalbschoolsga.org ያስገቡ፡፡ 
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