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జూన్ 18, 2020 

 

DeKalb కంటీ బోర్డ ్ఆఫ్ ఎడుు కేషన్ సూరరంటండంట్ కంప్ాక్టును Cheryl Watson-Harris 
తో ఆమోదస్తంద 

 

Watson-Harris జూలై 1 నిండి సూపరింటిండింట్ పాత్రన చేపట్టనన్నా రు 

 

STONE MOUNTAIN, Ga. — DeKalb కింటీ బోర్డ ్ఆఫ్ ఎడ్యూ కేషన్స ఈ రోజు అధికారకింగా Cheryl Watson-

Harris న DeKalb కింటీ సాూ ల్ డిస్ట్రటక్ట ట  (DCSD) యొకా  రదుపర సూపరింటిండింట్్గా ఎింపిక 

చేరనట్లుగా త్పకటించింది. 
 

జిల్లు  యొకా  ఏకైక ఫైనలిస్ట అయిన Watson-Harris న రదుపర సూపరింటిండింట్్గా 

నియమించడానికి మరయు మ్యడ్య సింవర్ రాల ఉపాధి ఒపప ిందానిా  $325,000 వారకి మ్యల 

వేరనింతో అమలు చేయడానికి బోర్ు ఓట్ల వేరింది (6 - 1). జూలై 1 న ఆమె ఈ పాత్రన చేపట్టనింది. 
 

"మా రదుపర సూపరింటిండింట్్గా Mrs. Watson-Harris న DeKalb కింటీ సాూ ల్ డిస్ట్రటక్ట ట్కు 

అధికారకింగా స్వా గతిస్తునా ిందుకు మేము సింతోషిస్తునా్న ము మరయు గరా స్తునా్న ము" అని బోర్ు 

చైర్డ Marshall Orson అన్నా రు. "New York రటీ డిపారెటమ ింట్ ఆఫ్ ఎడ్యూ కేషన్లు  ఒక ఆవిషా ర్ ు మరయు 

పిలుల పట్ు మకుా వ కలిగిన ఆమె అనభవిం ఆమె విజయిం కోసిం మా విదాూ ్రులలన నిలబెట్టడిం 

కొనస్వగిించాల్ి న అవసర్ిం ఉింది." 

 

జూన్స 4 న కొరు సూపరింటిండింట్ కోసిం బోర్ు శోధిించన ఏకైక ఫైనలిస్ట్గా Watson-Harris 

ఎింపికయ్యూ రు. గర 14 రోజులలో, సూపరింటిండింట్ ఫైనలిస్ట్న త్పకటించన రరువార Georgia చట్టిం 

త్పకార్ిం వేచ ఉనా  కాలిం, Watson-Harris ఉద్యూ గులు, సింఘ సభ్యూ లు, త్పభ్యరా  అధికారులు మరయు 

మీడియ్యతో వరుు వల్ సమావేశాలలో పాలొ్గన్నా రు. ఈ పర్సప ర్ చర్ూ ల సమయింలో, DCSD కోసిం 

సింఘిం యొకా  అించన్నలు మరయు త్పాధానూ రల గురించ మరింర తెలుస్తకునేట్ప్పప డ్య ఆమె 

జిల్లు  కోసిం రన అనభవిం, వరా్డ  ్టై టల్ మరయు దృషిట గురించ చరు ించింది. 
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“నేన నిరా్ హించన త్పతి సమావేశింలో విదాూ రులల విజయిం పట్ు సింఘిం యొకా  అభిరుచ సప షటింగా 

ఉింది మరయు న్నతో నిమగా మైన త్పతి ఒకా రకీ నేన కృరజఞరలు చెపాప లనకుింట్లనా్న న. 

పరరలతులు అనమతిించన వింట్నే మీలో చాల్ల మిందిని వూ కి ుగరింగా కలవాలని నేన 

అనకుింట్లనా్న న ”అని Watson-Harris అన్నా రు. "ముిందుకు వచేు  ముఖ్ూ మైన పనికి సమృదిగిా 

మదదతు ఇవా డిం త్ోత్ా హకర్ింగా ఉింది మరయు త్పార్ింభిించడానికి నేన సింతోషిస్తునా్న న." 
 

విదూ లో నిషా్ణతుడైన న్నయకుడ్య, Watson-Harris New York మరయు బోసటనులో ఆమె పాత్రల నిండి 

అనభవ సింపదన తెచాు రు. ఆమె త్పస్తురిం ఫస్ట డిప్యూ టీ ఛాన్ లర్డ, ఫీల్ ్సోర్డ ట సీనియర్డ డైరెక టర్డ 

మరయు New York రటీ డిపారెటమ ింట్ ఆఫ్ ఎడ్యూ కేషన్స కోసిం Brooklyn ఎగికి్యూ టవ్ డైరెక టర్డ్గా 

పనిచేస్తున్నా రు. గరింలో ఆమె నెట్్వర్డా  సూపరింటిండింట్్గా మరయు Boston Public Schools (BPS) కు 

త్పిని్ పాల్్గా పనిచేశారు. BPS లో త్పిని్ పాల్ పదవికి పేరు పిందిన అతి చనా  వయస్తా రాలు ఆమె. 

 

Watson-Harris Marymount కాలేజ్ నిండి అిండర్డ త్గాడ్యూ యేట్ డిత్ీ మరయు Harvard 

విశా విదాూ లయిం నిండి విదూ లో మాసటర్్డ  డిత్ీని కలిగి ఉన్నా రు. ఆమె త్పస్తురిం New York 

విశా విదాూ లయిం యొకా  Steinhardt సాూ లోు  డాక టర్ల్ అభూ ర ల, విదాూ  న్నయకరా ిం మరయు 

ఆవిషా ర్ణలలో డిత్ీ కోసిం 2021 ప్యరు చేరన తేదీతో ఉింది. 
 

నవింబర్డ 2019 నిండి తాతాా లిక సూపరింటిండింట్ మరయు సూపరింటిండింట్్గా పనిచేరన 

Ramona Tyson రరువార Watson-Harris విజయిం స్వధిించనన్నా రు. COVID-19 మహమామ ర దాా రా 

Tyson సాూ ల్ జిల్లు కు న్నయకరా ిం వహించాడ్య, సింసల యొకా  ఆర లక బాధ్ూ రలన ప్పనరుదాాటించాడ్య 

మరయు ర్దీదగా ఉిండే సాూ లు నిండి ఉపశమనిం పిందటానికి మారుప లన త్పార్ింభిించాడ్య. DCSD కి 

మ్యడ్య దశాబాద ల అస్వధార్ణ సేవ రరువార, ఆమె జూన్స 30 న పదవీ విర్మణ చేయనింది. 
 

 Watson-Harris మరయు సూపరింటిండింట్ శోధ్న త్పత్కియపై మరింర సమాచార్ిం కోసిం DCSD 

వబ్సైట్ లోని సూపరింటిండింట్ శోధ్న పేజీని సిందరశ ించిండి మరయు జిల్లు  Facebook, Twitter 

మరయు Instagram పేజీలన అనసరించిండి. 
 

### 
 

మా గురంచి:  DeKalb కింటీ సాూ ల్ డిస్ట్రటక్ట ట రన 102,000 మింది విదాూ రులలన కాలేజ్ మరయు వృతిు 

కోసిం రదిిం చేయడానికి డీప్ టీచింగ్ మరయు లెరా ింగ్్న ఉపయోగిించుకుింట్లింది. డీప్ టీచింగ్ 

అిండ్ లరా ింగ్ విదాూ రులలన విమర్శ న్నరమ కింగా ఆలోచించడిం, సమసూ లన పరషా రించడిం, 

కమ్యూ నికేట్ చేయడిం మరయు కాలేజ్, వృతిు మరయు జీవిరింలో విజయవింరిం కావడానికి 

సమర్లవింరింగా సహకరించడానికి నిమగా ిం చేస్తుింది. మరింర తెలుస్తకోవడానికి, 

www.dekalbschoolsga.org న సిందరశ ించిండి. త్పశా లు లేదా వాూ ఖ్ూ లన 

Communications@dekalbschoolsga.org కు సమరప ించిండి. 
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