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DeKalb County को मशक्षा समितिले Cheryl Watson-Harris सँगको तिरीक्षक सम्झौिा  
स्िीकृि गरेको छ । 

 

Watson-Harris ले जुलाई 1 िाट तिरीक्षकको पर्द सम्हाल्िे कुरा छ 
 

STONE MOUNTAIN, Ga. — The DeKalb County को मशक्षा समितिल ेआज औपचाररक रूपिा Cheryl Watson-Harris लाई 

DeKalb County School District (DCSD) को अको तिरीक्षकको रूपिा चयि गरेको घोषणा गरेको छ । 
 

समितिल ेWatson-Harris लाई अको तिरीक्षकको अप्न्िि प्रतिस्पर्धीको रूपिा तियुक्ि गिक र $325,000 िरािरको िावषकक 

आर्धारभूि िलि सहहिको िीि िषे रोजगार सम्झौिा कायाकन्ियि गिक ििर्दाि (6 – 1) गरेको थियो   ।  उहाँल ेजुलाई 1 िाट पर्द 

सम्हाल्िुहुिेछ ।  

“हािी सुश्री Watson-Harris लाई औपचाररक रूपिा DeKalb County School District को अको तिरीक्षकको रूपिा स्िागि गिक 
पाउँर्दा उत्साहहि र गौरिाप्न्िि छौं,” समितिका अध्यक्ष Marshall Orson ले भन्िुभयो ।  “उहाँसँग New York City Department of 

Education िा प्रििकक र िच्चाहरूको लाथग उत्साही विजेिाको रूपिा काि गरेको  अिुभि छ । विद्यािीहरूलाई तिरन्िर रूपिा 
सफलिाको पििा राख्न हािीलाई ठ्याक्कै यही अिुभि चाहहन्छ ।  

Watson-Harris लाई जुलाई 4 िा ियाँ तिरीक्षकको अप्न्िि प्रतिस्पर्धीको रूपिा घोषणा गररयो । Georgia को कािुि अिुसार 

तिरीक्षकको अप्न्िि प्रतिस्पर्धीको िाि घोषणा गररसकेपतछ 14 हर्दिको पर्ाकइ अिथर्ध बििाउिु जरुरी हुन्छ । यो अप्न्िि 14 

हर्दिहरूिा Watson-Harris किकचारीहरू, सिुर्दायका सर्दस्यहरू, सािकजतिक क्षते्रका अथर्धकारीहरू र मिडडयासँगको भचुकअल 

िैकहरूिा सहभागी हुिुभयो ।  यो अन्िर्क्रक याका र्दौडाि, उहालँ ेDCSD का सम्िन्र्धिा सिुर्दायका का अपेक्षाहरू ििा 
प्रािमिकिाहरूको िारेिा िप जािकारी प्राति गरै्द आफ्िो अिुभि, कायक शैली, र डडप्स्िक सम्िप्न्र्ध आफ्िो पररकल्पिा िारेिा 
छलफल गिुकभयो । 

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


NEPALI 

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

“ि उपप्स्िि भएको प्रत्येक िठैकिा विद्यािी सफलिाको लाथग सिुर्दायको उत्साह स्पष्टसँग रे्दखर्एको छ र िैठकिा िलाई साि 

हर्दिे सि ैजिालाई ि र्धन्यिार्द हर्दि चाहन्छु । ि पररप्स्िति अिुकूल हुिे बिविकै िपाईंहरू िध्ये र्धरैे जिालाई व्यप्क्िगि रूपिा भटे्ि 

चाहन्छु,” Watson-Harris ले भन्िुभयो । “भविष्यको िहत्त्िपूणक कािको लाथग यति र्धरैे सहयोग प्राति गिे कुराले काि गिक एकर्दि 

प्रोत्साहहि गछक  र ि काि सुरु गिक एकर्दि उत्साहहि छु ।”  

मशक्षा क्षेत्रको कुशल िेितृ्िकिाक, Watson-Harris ले न्यूयोकक  र िोस्टिको काििाट र्धरैे अिुभि ल्याउिु हुिेछ । उहा ँहाल New York 

City को Department of Education को लाथग पहहलो उपकुलपति, कायकक्षेत्र सहायिाका िररष्ठ तिरे्दशक र बू्रकमलिका कायककारी 
तिरे्दशकको रूपिा सेिा प्रर्दाि गरररहिु भएको छ ।  यो भन्र्दा पहहला उहाँले Boston Public Schools (BPS) को िेटिकक  तिरीक्षक र 

प्रर्धािाध्यापकको रूपिा काि गिुक भएको छ । उहाँ सिैभन्र्दा कि उिेरिा BPS को प्रर्धािाध्यापक हुिुभएको हो ।  

Watson-Harris ले Marymount College िाट स्िािक डडग्री र Harvard University िाट मशक्षा शास्त्रिा स्िािकोिर डडग्री हामसल 

गिुक भएको छ । उहाँ हाल New York University’s Steinhardt School िाट शैक्षक्षक िेितृ्ि र प्रििकि विषयिा डक्टोरेट डडग्री गरी 
रहिुभएको छ, जुि लगभग 2021 तिर पूरा हुिेछ ।  

Watson-Harris ले िोभेम्िर Ramona Tyson को उिराथर्धकारीको रूपिा काि गिुकहुिेछ । Ramona Tyson ले 2019 रे्दखर् 

अन्िररि तिरीक्षक र तिरीक्षकको रूपिा सेिा प्रर्दाि गिुक भएको छ । Tyson ले कोमभड-19 को िहािारीिा स्कूल डडप्स्िक्टलाई 

अगाडड िढाउिु भएको छ,  सङ्गठिको वििीय प्जम्िेिारीका प्रािमिकिाहरू पररिाजकि गिुक भएको छ र भीडभाड भएका 
विद्यालयहरूलाई राहि हर्दि ेपररििकिहरू ल्याउिु भएको छ । उहाँ DCSD लाई िीि र्दसको उत्कृष्ट सिेा प्रर्दाि गरेर जूि 30 िा 
अिकाश मलिु हुिेछ ।   

Watson-Harris र तिरीक्षक र्ोजी प्रर्क्रयाको िारेिा िप जािकारी हामसल गिक, कृपया DCSD को िेिसाइट िा भएको तिरीक्षक 

र्ोजीको पषृ्ठिा जािुहोस ्र डडप्स्िक्टकोफेसिुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राि पषृ्ठ फलो गिुकहोस ्। 
 

### 
 

हाम्रो िारेिा:  DeKalb County School District ले आफ्िा 102,000 भन्र्दा र्धेरै विद्यािीहरूलाई कलेज ििा क्याररयरको लाथग 

ियार ििाउि गहि मशक्षण र मसकाइ विथर्ध प्रयोग गछक  । गहि मशक्षण ििा मसकाइल ेकलजे, पेशा र जीिििा सफल िन्ि 

विद्यािीलाई विश्लेषणात्िक रूपिा सोच्ि, सिस्याहरू सिार्धाि गिक र प्रभािकारी रूपिा सहकायक गिक मसकाउँछ िप जािकारीका 
लाथग www.dekalbschoolsga.org िा जािुहोस ्। प्रश्ि िा प्रतिर्क्रयाहरू छि ्भिे Communications@dekalbschoolsga.org िा 
िुझाउिुहोस ्। 
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