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DeKalb County Board of Education  োি সোযে সুপোরিযেযেে চুক্তি অনুয োদন কযিযে:  
Cheryl Watson-Harris 

 
1 জলুোই বেটক Watson-Harris সুপোতিটন্টটেটন্টি দোতিত্ব গ্রহণ কিট ন 

 
STONE MOUNTAIN, Ga. — DeKalb County Board of Education আজ আনষু্ঠোতনকভোট  DeKalb County School 
District (DCSD) এি পি িী সুপোতিটন্টটেন্ট তহসোট  Cheryl Watson-Harris-বক তন ডোচটনি ব োষণো তদটিটে। 
 
ব োর্ড পটিি সুপোতিটন্টটেন্ট তহসোট  তর্সট্রিক্ট এি একমোত্র চূডোন্ত প্রোেী Watson-Harris-বক তনটিোটগি জনয (6 - 1) বভোে 

তদটিটে এ ং $ 325,000 র্লোি  োতষ ডক মূল ব িনসহ তিন  েটিি তনটিোগ চুক্তি সম্পোদন কটিটে। তিতন আগোমী 1 জলুোই 

এই দোতিত্ব গ্রহণ কিট ন। 
 
ব োটর্ডি সভোপতি Marshall Orson  টলন, "আমিো Mrs. Watson-Harris-বক আনুষ্ঠোতনকভোট  DeKalb County School 

District এি পি িী সপুোতিটন্টটেন্ট তহসোট  স্বোগি জোনোটি বপটি উচ্ছ্বতসি এ ং গত ডি।" "New York City Department 
of Education -এ একজন উদ্ভো ক এ ং তিশুটদি জনয উৎসোহী চযোম্পম্পিন উভি বেটত্র িোি অতভজ্ঞিো বিমন  ো 

সোফটলযি জনয আমোটদি তিেোেীটদি অ স্থোন অ যোহি িোখোি জনয প্রটিোজন।" 
 
Watson-Harris-বক 4 জনু নিুন সপুোতিটন্টটেন্ট পটদি জনয ব োটর্ডি অনসুন্ধোটন একমোত্র চূডোন্ত প্রোেী ব োষণো কিো 

হটিতেল। জক্তজডিোি আইন অনসুোটি সপুোতিটন্টটেন্ট চূডোন্ত ব োষণো কিোি পটি গি 14 তদটনি প্রটিোজনীি অটপেোি সমি 

Watson-Harris কম ডচোিী, কতমউতনট্রে সদসয, সিকোতি কম ডকিডো এ ং গণমোধ্যটমি সোটে ভোচুডিোল ব ঠটক অংি তনটিটেন। 

এস  তমেক্তিিোি সমি, তিতন DCSD- এি জনয কতমউতনট্রেি প্রিযোিো এ ং অগ্রোতধ্কোি সম্পটকড আিও জোনোি পোিোপোতি 

িোি অতভজ্ঞিো, কোটজি ধ্িন এ ং তর্সট্রিক্ট এি জনয দৃট্রিভতি তনটি আটলোচনো কটিন। 

mailto:chris.glazier@porternovelli.com
mailto:portia_kirkland@dekalbschoolsga.org


BENGALI 

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

"তিেোেীটদি সোফটলযি জনয কতমউতনট্রেি আট গ আমোি প্রতিট্রে সভোি স্পি তেল এ ং আমোি সোটে  োিো জতডি হটিটেন 

িোটদি প্রটিযকটক আতম ধ্নয োদ জোনোটি চোই। অ স্থো অনকূুল হওিোি সোটে সোটে আপনোটদি স োি সোটে আমোি 

 যক্তিগিভোট  বদখো কিোি ইচ্ছো িটিটে," Watson-Harris  টলন। "সোমটনি গুরুত্বপণূ ড কোটজি জনয প্রচুি সহোিিো প্রোতি 

উৎসোহজনক এ ং আতম শুরু কিোি জনয উদ্দীতপি।" 
 
তিেোি দে বনিো, Watson-Harris তনউইিকড এ ং ব োস্টটন িোি ভূতমকো বেটক অতভজ্ঞিো অজডন কটিটেন। তিতন  িডমোটন 

প্রেম উপ-উপোচো ড, তফল্ড সোটপোেড-এি তসতনিি তর্টিক্টি এ ং New York City Department of Education-এি 

 ররুকতলটনি তন ডোহী পতিচোলক তহসোট  দোতিত্ব পোলন কিটেন। পূট ড তিতন Boston Public Schools (BPS) এি বনেওিোকড 

সুপোতিনটেনটর্ন্ট এ ং তপ্রক্তিপোল তহসোট  দোতিত্ব পোলন কটিটেন। তিতন স ডকতনষ্ঠ  যক্তি ত তন BPS এি প্রধ্োন পটদ দোতিত্ব 

পোলন কটিন। 
 
Watson-Harris-এি Marymount College বেটক স্নোিক তর্তগ্র এ ং Harvard University বেটক তিেোি স্নোিটকোত্তি 

তর্তগ্র িটিটে। তিতন  িডমোটন New York University-এি Steinhardt School-এ র্ক্টিোল প্রোেী, তিেো বেটত্র বনিৃত্ব এ ং 

উদ্ভো টনি তর্তগ্রি জনয 2021 সোল হল এি প্রিযোতিি সমোতিি িোতিখ। 
 
Watson-Harris, উত্তিোতধ্কোিী হট ন Ramona Tyson এি, ত তন অন্ত ডিীকোলীন সপুোতিনটেটেন্ট এ ং সুপোতিটন্টটেন্ট 

তহসোট  নটভম্বি 2019 বেটক দোতিত্ব পোলন কটিটেন। COVID-19 মহোমোিীি সমটি Tyson সু্কল তর্তিক্টটক বনিৃত্ব 

তদটিটেন, সংস্থোি আতে ডক দোি দ্ধিোি পুনিোি অগ্রোতধ্কোি সঞ্চোতিি কটিটেন এ ং উপটচ পডো সু্কলগুটলোটক িো বেটক 

মুক্তি তদটি পতি িডন প্রতিষ্ঠো কটিটেন। তিন দিক ধ্টি DCSD-এ অসোধ্োিণ বস ো প্রদোটনি পি তিতন 30 জনু অ সি 

বনট ন। 
 
Watson-Harris এ ং সুপোতিটন্টটেন্ট অনুসন্ধোন প্রক্তিিো সম্পতকডি আিও িটেযি জনয, সুপোতিনটেনটর্ন্ট অনুসন্ধোন পষৃ্ঠো 

বদখনু এখোটন: DCSD website এ ং অনসুিণ করুন তর্সট্রিক্ট এি Facebook, Twitter ও Instagram pages। 
 

### 
 
আ োযদি সম্পযকে: DeKalb County School District কটলজ ও বপিোি জনয 102,000 এি ব তি তিেোেীটক প্রস্তুি 

কিটি গভীি তিেোদোন ও তিেণ পদ্ধতি  য হোি কটি। গভীি তিেোদোন ও তিেণ পদ্ধতি কটলজ, বপিো এ ং জী টন 

সোফটলযি জনয তিেোেীটদি গুরুত্বপণূ ডভোট  তচন্তো, সমসযো সমোধ্োন, ব োগোট োগ এ ং কো ডকিভোট  সহট োতগিো কিোি সটি 

সম্পতকডি। আিও জোনটি বদখনু www.dekalbschoolsga.org। প্রশ্ন  ো মন্ত য জমো তদন এখোটন: 

Communications@dekalbschoolsga.org. 
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