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DeKalb ေကာာတ္  ပညာေ္ီးဘတုအ္ဖ ြဲ႕သည ္Cheryl Watson-Harris န ာ့္ ခမၢိဳပဆ္ ေုသာ ၾက ီးၾကပသ္ဌူာနမ  ီးစာခမၢိဳပအ္ာီး 
 ေထာကခ္ခခ ာ့္ျပၢိဳလ ကုသ္ည ္

 

Watson-Harris သည္ ဇူလ ုာလ္ 1 ္က္ေနနမ စတာ္ျပ ီး ၾက ီးၾကပ္သူဌာနမ  ီး္ာထူီးအာီး ထမ္ီးေဆာာ္ေပမည္ 
 

STONE MOUNTAIN, Ga. — DeKalb ေကာာ္တ  ပညာေ္ီးဘတု္အဖ ြဲ႕သည္ Cheryl Watson-Harris အာီး DeKalb ေကာာ္တ  
 ေကမာာ္ီးခ္ ာု္ (DCSD) ၏ ေနာက္လာမည့္ ၾက ီးၾကပ္သူဌာနမ  ီးအျဖစ္ ေ္ ီးခမယ္ခြဲ့ေၾကာာ္ီးက ု ယေနနတ ာ္ တ္ာီး၀ာ္ ထုတ္ျပနေ္ၾကျာာခြဲ့သည္ည္။ 
 

ဘုတ္အဖ ြဲ႕သည္ ခ္ ုာ္၏ တစ္ဥ ီးတည္ီးေသာ ေနာက္ဆခုီးအဆာ့္ေ္ ီးခမယ္ခခ္သူျဖစ္သည့္ Watson-Harris အာီး ေနာက္လာမည့္ 
ၾက ီးၾကပ္သူဌာနမ  ီးအျဖစ္ ခန္နအပ္္န္အတ က္ာ ာ (6 - 1 ျဖာ့္) မြဲေပီးခြဲ့ျပ ီး၊ န စ္စဥ္ အေျခခခလစာ $325,000 ျဖာ့္ သခုီး  စ္တာ 
အလုပ္ခန္နအပ္မမစာခမၢိဳပ္အာီး ခမၢိဳပ္ဆ ုခြဲ့သည္ည္။ သူမသည္ ဇူလ ုာ္လ 1 ္က္ေနနတ ာ္ ္ာထူီး၌ စတာ္တာ၀န္ထမ္ီးေဆာာ္မည္ျဖစ္သည္ည္။ 
 

“က မန္ုပ္တ ုနအေနနြဲန စ တ္လမပ္္ ာီးမ ျပ ီး၊ က မ ္ုပ္တ ုန္ြဲ႕ ေနာက္လာမယ့္ ၾက ီးၾကပ္သူဌာနမ  ီးအျဖစ္ Mrs. Watson-Harris က ု DeKalb ေကာာ္တ  
 ေကမာာ္ီးခ္ ာု္က ဂုဏ္ယူစ ာနြဲန ၾက ၢိဳဆ ုပါတယ္” ဟူ၍ ဘုတ္အဖ ြဲ႕ ဥကၠဌ Marshall Orson မ  ေျပာၾကာီးခြဲ့သည္ည္။ “New York ျမ ၢိဳ႕ေတာ္ 
ပညာေ္ီးဌာန (New York City Department of Education) မ ာ နည္ီးလမ္ီးသစ္ ဆန္ီးသစ္တ ထ ာ္သူတစ္ဥ ီးအျဖစ္သာမက 
ကေလီးေတ အတ က္ စ တ္အာီးထက္သန္စ ာ နစ္ျမၢိဳပ္ထာီးတြဲ့ ခမန္ပ ယခတစ္ဥ ီးလည္ီးျဖစ္တြဲ့ သူမ္ြဲ႕ အေတ ႕အၾကခၢိဳေတ ဟာဆ ု္ာ္ က မ ္ုပ္တ ုန 
 ေကမာာ္ီးသာီးေတ ္ြဲ႕ ေအာာျ္မာမ္မက ု ဆက္လက္ ေန္ာခမစ စဥေ္ပီး  ုာ္ေစဖ ုနအတ က္ က မ ္ုပ္တ ုန ဧကန္မုခမ လ ုအပ္ေနတြဲ့ 
အေတ ႕အၾကခၢိဳေတ ပြဲ ျဖစ္ပါတယည္္။” 
 

Watson-Harris အာီး ဘုတ္အဖ ြဲ႕၏ ၾက ီးၾကပ္သူဌာနမ  ီးအသစ္ ္ ာေဖ မမလုပ္ာန္ီးစဥ္တ ာ္ တစ္ဥ ီးတည္ီးေသာ 
 ေနာက္ဆခုီးအဆာ့္ေ္ ီးခမယ္ခခ္သူအျဖစ္ ဇ န္လ 4 ္က္ေနနတ ာ္ အမည္ျပၢိဳခြဲ့သည္ည္။ Georgia ဥပေဒအ္ ေနာက္ဆခုီးအဆာ့္ 
ၾက ီးၾကပ္သူဌာနမ  ီးတစ္ဥ ီးအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျာာျပ ီးသည့္ေနာက္ ကာလတစ္ခုၾကာ ေစာာ့္ဆ ုာ္ီး္န္ လ ုအပ္သည္  ာ့္အည  လ န္ခြဲ့ေသာ 
14 ္က္တာ ေစာာ့္ဆ ုာ္ီးကာလအေတာအတ ာ္ီး Watson-Harris သည္ ၀န္ထမ္ီးမမာီး၊ ္ပ္္ ာအဖ ြဲ႕အစည္ီး အဖ ြဲ႕၀ာ္မမာီး၊ 
အမမာီးျပည္သူဆ ုာ္္ာ အ္ာ္  ၀န္ထမ္ီးမမာီး   ာ့္ မ ဒ ယာမမာီးတ ုန  ာ့္အတူ ပခု္ ပ္ေယာာ္ ဗာကမ ္ယန္ည္ီးပညာျဖာ့္ ေတ ႕ဆခုေဆ ီးေ  ီးမမမမာီးတ ာ္ 
ပါ၀ာ္ေဆာာ္္ က္ခြဲ့သည္ည္။ ဤအျပန္အလ န္တခုနျပန္ေဆ ီးေ  ီးမမမမာီးအေတာအတ ာ္ီး သူမသည္ သူမ၏ အေတ ႕အၾကခၢိဳမမာီး၊ 
လုပ္ာန္ီးေဆာာ္္ က္မမ ပခုစခ   ာ့္ ခ္ ုာ္အတ က္ သူမ၏ ္ူပါ္ခုေမ မာ္မ န္ီးထာီး္  ခမက္မမာီး အစ္  သညတ္ ုနက ု ေဆ ီးေ  ီးခြဲ့ျပ ီး၊ တစ္ဖက္တ ာ္လည္ီး 
္ပ္္ ာအဖ ြဲ႕အစည္ီး၏ ေမ မာ္မ န္ီးခမက္မမာီး   ာ့္ DCSD အတ က္ ဥ ီးစာီးေပီးေဆာာ္္ က္္မည့္အ္ာမမာီးတ ုန  ာ့္ပတ္သက္ျပ ီး ေနာက္ထပ္ 
 ေလ့လာသာ္ယူခြဲ့သည္ည္။ 
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“ေကမာာ္ီးသာီးေတ ္ြဲ႕ ေအာာျ္မာ္မမအတ က္ ္ပ္္ ာအဖ ြဲ႕အစည္ီး္ြဲ႕ စ တ္အာီးထက္သန္မမေတ က ု က မန္ုပ္ ေဆာာ္္ က္ခြဲ့တြဲ့ 
 ေတ ႕ဆခုေဆ ီးေ  ီးပ ြဲတစ္ခုစ တ ုာ္ီးမ ာ ထာ္ထာ္္ ာီး္ ာီး ေတ ႕ ျမာ္ခြဲ့္ ပါတယ္၊ ျပ ီးေတာ့ က မန္မနြဲနအတူ ည    မာ္ီးပါ၀ာ္ေပီးခြဲ့တြဲ့ 
တစ္ဥ ီးတစ္ေယာက္စ တ ုာ္ီးက ု ေကမီးဇူီးတာ္ေၾကာာ္ီး ေျပာၾကာီးလ ုပါတယ္ည္။ အေျခအေနက ခ ာ့္ျပၢိဳလာတာနြဲနတစ္ျပ ၢိဳာ္နက္ ျဖစ္  ုာသ္မ မ 
သာ္တ ုန ေတာ္ေတာ္မမာီးမမာီးနြဲန လူက ုယ္တ ုာ္ေတ ႕ဆခု  ုာ္ဖ ုန ္ည္္ ယ္ထာီးပါတယ္၊” ဟု Watson-Harris မ  ေျပာၾကာီးခြဲ့သည္ည္။ 
“ေနာက္လာမယ့္ အေ္ီးၾက ီးတြဲ့ လုပ္ာန္ီးေတ အတ က္ ပခ့ပ ုီးေထာက္ပခ့မမ အမမာီးအျပာီးက ု ေတ ႕ ျမာ္ခ ာ့္္တြဲ့အတ က္ က မန္မ တကယ္က ု 
အာီးတက္မ ပါတယ္၊ ျပ ီးေတာ့ စတာ္လုပ္ေဆာာ္  ုာ္ဖ ုနအတ က္လည္ီး တကယ္က ု စ တ္လမပ္္ ာီးမ ပါတယ္ည္။” 
 

ပညာေ္ီးအပ ုာ္ီးတ ာ္ ေျပာာ္ေျမာက္၍ အ္ည္အခမာ္ီး္  ေသာ ေခါာ္ီးေဆာာ္တစ္ဥ ီးျဖစ္သည္ Watson-Harris သည္ New York   ာ့္ Boston 

္   သူမ၏ ္ာထူီးက႑မမာီးမ  ၾက ယ္၀ေသာ အေတ ႕အၾကခၢိဳမမာီးက လုည္ီး ယူေဆာာ္လာေပီးမည္ ျဖစ္သည္ည္။ သူမသည္ လက္္  တ ာ္ 
ပထမလက္ေထာက္ အဓ ပတ တစ္ဥ ီးအျဖစ္ေသာ္လည္ီးေကာာ္ီး၊ လက္ေတ ႕ က ာ္ီးဆာ္ီးမမအပ ုာ္ီး ပခ့ပ ုီးေထာက္ပခ့မမ၏ စ န ယာ 
ဒါ္ ုက္တာတစ္ဥ ီးအျဖစေ္သာ္လည္ီးေကာာ္ီး၊ ထ ုနျပာ္ New York ျမ ၢိဳ႕ေတာ္ ပညာေ္ီးဌာနအတ က္ Brooklyn အလပု္အမ  ေဆာာ္ 
ဒါ္ ုက္တာတစ္ဥ ီးအျဖစေ္သာ္လည္ီးေကာာ္ီး တာ၀န္ထမ္ီးေဆာာ္ေနလမက္္  သည္ည္။ ယခာ္က သူမသည္ Boston Public Schools 

အမမာီးျပည္သူပ ုာ္ေကမာာ္ီးမမာီး (BPS) အတ က္ က န္ယက္ပ ုာ္ီးဆ ုာ္္ာ ၾက ီးၾကပ္သူဌာနမ  ီး   ာ့္ ေကမာာ္ီးအုပ္အျဖစ ္

တာ၀န္ထမ္ီးေဆာာ္ခြဲ့သည္ည္။ သူမသည္ BPS ္   ေကမာာ္ီးအုပ္္ ာထူီးတ ာ္ အသက္အာယ္ဆခုီး အမည္ျပၢိဳျခာ္ီးခခ္သူတစ္ဥ ီးလည္ီး ျဖစ္သည္ည္။ 
 

Watson-Harris သည္ Marymount College မ  ဘ ြဲ႕ ၾက ၢိဳ ဒ ဂ္ တစ္ခုအာီး ္္  ထာီးျပ ီး၊ Harvard University မ  ပညာေ္ီးတ ာ္ မဟာဘ ြဲ႕ 
ဒ ဂ္ တစ္ခုအာီး ္္  ထာီးသည္ည္။ သူမသည္ လက္္  တ ာ္ New York University ၏ Steinhardt School တ ာ္ ပညာေ္ီးဆု ာ္္ာ 
 ေခါာ္ီးေဆာာ္မမအပ ုာ္ီး   ာ့္ တ ထ ာ္ဆန္ီးသစ္မမ အထူီးျပၢိဳဘာသာ္ပ္ျဖာ့္ ပါ္ဂူဘ ြဲ႕ ္္  မည့္သူ တစ္ဥ ီးျဖစ္ျပ ီး၊ ဘ ြဲ႕ ဒ ဂ္ အာီး 2021 တ ာ္ 
 ျပ ီးေျမာက္္ယူ္ န္ ေမ မာ္မ န္ီးထာီးသည္ည္။ 
 

Watson-Harris သည္ ၾကာီးျဖတ္ကာလ ၾက ီးၾကပ္သူဌာနမ  ီး   ာ့္ ၾက ီးၾကပ္သူဌာနမ  ီးအျဖစ္   ု၀ာ္ဘာလ 2019 ကတည္ီးက 
တာ၀န္ထမ္ီးေဆာာ္ေပီးေနလမက္္  ေသာ Ramona Tyson ၏ ေန္ာအာီး ဆက္ခခ္ယူမည္ ျဖစသ္ည္ည္။ Tyson သည္ COVID-19 

ကပ္ေဘီးကာလတစ္ေလ မာက္တ ာ္ ေကမာာ္ီးခ္ ုာ္အာီး ဥ ီးေဆာာ္ေပီးခြဲ့ျပ ီး၊ အဖ ြဲ႕အစည္ီး၏ ဘ႑ာတာ၀န္မမာီးအာီး 
ျပန္လည္ဥ ီးစာီးေပီးသတ္မ တ္ကာ လူဥ ီးေ္ထူထပ္ေနေသာ စာသာ္ေကမာာ္ီးမမာီး သက္သာေစ္န္အတ က္ အေျပာာ္ီးအလြဲမမာီးအာီး 
ဖ ြဲ႕စည္ီးေဆာာ္္ က္ေပီးခြဲ့သည္ည္။ DCSD အတ က္ သာလ န္ထူီးျခာီးေသာ ၀န္ေဆာာ္မမမမာီးအာီး   စေ္ပါာ္ီးသခုီးဆယ္ၾကာ 
ထမ္ီးေဆာာ္ေပီးခြဲ့သည့္ေနာက္တ ာ္ သူမသည္ ဇ န္လ 30 ္က္ေနန၌ အလုပ္မ  အနာီးယူေတာ့မည္ျဖစ္သည္ည္။ 
 

Watson-Harris   ာ့္ ၾက ီးၾကပ္သူဌာနမ  ီး ္ ာေဖ မမ လုပ္ာန္ီးစဥတ္ ုန  ာ့္ပတ္သက္ျပ ီး ေနာက္ထပ္ေသာ အခမက္အလက္မမာီးအတ က္ DCSD 
၀က္ဘ္ဆ ုဒ္ ေပပ္   ၾက ီးၾကပ္သူဌာနမ  ီး ္ ာေဖ မမ စာမမက္  ာသ ုန သ ာီးေ္ာက္ၾကည့္္မပါ၊ ထ ုနျပာ္ ခ္ ုာ၏္ Facebook ၊ Twitter   ာ့္ Instagram 

စာမမက္  ာမမာီးအာီး သတာ္ီးလ ုက္ထာီးပါည္။ 
 

### 
 

က မ ္ပုတ္ ုနအေၾကာာီ္း - DeKalb ေကာာ္တ  ေကမာာ္ီးခ္ ုာ္သည္ ၎၏ ေကမာာ္ီးသာီးေပါာ္ီး 102,000 ေကမာ္အာီး ေကာလ ပ္   ာ့္ 
သက္ေမ ီး၀မ္ီးေကမာာ္ီးမမာီးတ ုနအတ က္ ျပာ္ဆာ္ေပီး္န္အတ က္ာ ာ နက္္ မာ္ီးေသာ သာ္ၾကာီးပ ုနခမမမ   ာ့္ သာ္ယူေလ့လာမမနည္ီးလမ္ီးအာီး 
အသခုီးျပၢိဳပါသည္ည္။ နက္္ မာ္ီးေသာ သာ္ၾကာီးပ ုနခမမမ   ာ့္ သာ္ယူေလ့လာမမနည္ီးလမ္ီးဆ ုသည္မ ာ ေကမာာ္ီးသာီးမမာီးအာီး ေကာလ ပ၊္ 
သက္ေမ ီး၀မ္ီးေကမာာ္ီး   ာ့္ ဘ၀အသက္တာတ ာ္ ေအာာ္ျမာ္မမ္ ္  ေစ္န္အတ က္ာ ာ ေ၀ဖန္ပ ုာ္ီးျခာီးဆခုီးျဖတ္  ုာ္ေစဖ ုန၊ ျပ နာမမာီး  
ေျဖ္ ာ္ီး  ုာေ္စဖ ုန၊ ဆက္သ ယ္ေဆာာ္္ က္မမျပၢိဳ  ုာ္ေစဖ ုန   ာ့္ ထ ေ္ာက္စ ာ ပူီးေပါာ္ီးေဆာာ္္  က္မမ္   ေစဖ ုန ခမ တ္ဆက္လုပ္ေဆာာ္ေပီးေသာ 
နည္ီးလမ္ီးတစ္ခုျဖစ္သည္ည္။ ေနာက္ထပ္ေလ့လာ္န္အတ က္ www.dekalbschoolsga.org သ ုန ၀ာ္ေ္ာက္ၾကည့္္မပါည္။ ေမီးခ န္ီးမမာီး 
သ ုနမဟုတ္ မ တ္ခမက္မမာီးအာီး Communications@dekalbschoolsga.org သ ုန တာ္သ ာ္ီးပါည္။ 

https://www.dekalbschoolsga.org/superintendent-search/2019-2020/
https://www.dekalbschoolsga.org/superintendent-search/2019-2020/
https://www.dekalbschoolsga.org/superintendent-search/2019-2020/
https://www.facebook.com/DeKalbSchoolsGA/
https://twitter.com/dekalbschools
https://www.instagram.com/dekalbschools/
http://www.dekalbschoolsga.org/
mailto:Communications@dekalbschoolsga.org

