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مجلس التعليم بمقاطعة  DeKalbيعتمد عقد المشرف العام مع
Cheryl Watson-Harris
 Watson-Harrisتتولى منصب المشرف العام بد ًءا من  1يوليو
 — STONE MOUNTAIN ،Ga.أعلن مجلس التعليم بمقاطعة  DeKalbاليوم رسميًا اختياره لـ Cheryl Watson-Harris
لمنصب المشرف العام الجديد للدائرة التعليمية لمقاطعة ).DeKalb (DCSD
صوت المجلس ( 6أصوات مقابل صوت واحد) لصالح تعيين  ،Watson-Harrisالمتأهلة الوحيدة للدائرة ،في منصب المشرف العام
ّ
اعتبارا من  1يوليو.
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تقول رئيس المجلس " :Marshall Orsonسعداء وفخورون بالترحيب بالسيدة  Watson-Harrisرسميًا بالدائرة التعليمية بمقاطعة
 DeKalbبمنصب المشرف العام"" .تجربتها كمبتكرة في إدارة مدينة نيويورك التعليمية وكبطلة أطفال شغوفة هي بالضبط ما نحتاج إليه
لمتابعة دعم طالبنا للنجاح".
وقع االختيار على  Watson-Harrisفي  4يونيو باعتبارها المتأهلة الوحيدة في بحث المجلس عن مشرف عام جديد .وخالل األربعة
عشر يو ًما الماضية ،فترة االنتظار التي يطالب بها قانون جورجيا بعد اإلعالن عن المتأهل لمنصب المشرف العام ،شاركت Watson-
 Harrisفي اجتماعات افتراضية مع الموظفين وأفراد المجتمع والمسؤولين العموميين ووسائل اإلعالم .وناقشت خالل هذه التفاعالت
خبرتها وأسلوبها في العمل ورؤيتها للدائرة التعليمية أثناء معرفة المزيد بشأن توقعات المجتمع وأولوياتها للدائرة التعليمية بمقاطعة
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سا في كل اجتماع أجريته ،وأريد أن أشكر جميع من تفاعل معي .أنوي
تقول " :Watson-Harrisكان شغف المجتمع لنجاح الطالب ملمو ً
لقاء أكبر عدد منكم بشكل شخ صي حالما تسمح الظروف بذلك" .من المشجع رؤية الكثير من الدعم لألعمال الهامة المقبلة ،وأنا متحمسة
للبدء".
قائدة بارعة في مجال التعليم ،تجلب  Watson-Harrisتجربة كبيرة من المناصب التي تقلدتها في نيويورك وبوسطن .وتعمل اآلن كنائب
مستشار أول ومدير أول للدعم الميداني ومدير تنفيذي لمنطقة بروكلين بإدارة مدينة نيويورك التعليمية .وقد عملت سابقًا في منصب المشرف
العام للشبكة ومدير ) .Boston Public Schools (BPSوهي أصغر شخص تم اختياره لمنصب مدير مدرسة في .BPS
تحمل  Watson-Harrisشهادة جامعية من  Marymount Collegeوماجستير في التعليم من  .Harvard Universityواآلن هي
مرشحة للدكتوراه في  New York University’s Steinhardt Schoolبتاريخ إكمال متوقع في  2021لنيل درجة الدكتوراه في
القيادة التعليمية واإلبداع.
ستأتي  Watson-Harrisخلفًا لـ  ،Ramona Tysonالتي تولت منصب المشرف العام المؤقت والمشرف العام منذ نوفمبر .2019
قادت  Tysonالدائرة التعليمية خالل جائحة كوفيد  ،19وأعادت ترتيب أولويات المسؤوليات المالية للمؤسسة ووضعت تغييرات للتخفيف
من المدارس المكتظة .وستتقاعد في  30يونيو بعد ثالث عقود من الخدمة منقطعة النظير للدائرة التعليمية بمقاطعة .DeKalb
لمزيد من المعلومات حول  Watson-Harrisوعملية البحث عن المشرف العام ،يمكنك زيارة صفحة البحث عن المشرف العام على
موقع ويب الدائرة التعليمية بمقاطعة  DeKalbومتابعة حسابات الدائرة على  Facebookو Twitterو.Instagram
###
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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