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Hội Đồng Giáo Dục Quận DeKalb Phê Duyệt Hợp Đồng Tổng Giám Đốc với  
Cheryl Watson-Harris 

 
Watson-Harris đảm nhận vai trò tổng giám đốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 

 
STONE MOUNTAIN, Ga. — Hội Đồng Giáo Dục Quận DeKalb hôm nay đã chính thức công bố 
lựa chọn Cheryl Watson-Harris làm tổng giám đốc kế tiếp của DeKalb County School District 
(DCSD). 
 
Hội đồng đã bỏ phiếu (6 – 1) để bổ nhiệm Watson-Harris, người vào vòng cuối duy nhất của Học 
Khu, làm tổng giám đốc kế tiếp và thực hiện hợp đồng lao động ba năm với mức lương cơ bản 
hàng năm là $325.000. Bà sẽ đảm nhận vai trò từ ngày 1 tháng 7. 
 
Chủ Tịch Hội Đồng Marshall Orson cho biết “Chúng tôi rất vui mừng và tự hào được chính thức 
chào đón bà Watson-Harris đến DeKalb County School District với tư cách là tổng giám đốc kế 
tiếp của chúng tôi. Với kinh nghiệm từng là một nhà cải cách tại New York City Department of 
Education và là một người hỗ trợ trẻ em đầy nhiệt huyết, bà có chính xác những thứ chúng ta cần 
để tiếp tục hướng học sinh của chúng ta đến thành công.” 
 
Watson-Harris được bầu chọn là người vào vòng cuối duy nhất trong cuộc tìm kiếm tổng giám 
đốc mới của hội đồng vào ngày 4 tháng 6. Trong 14 ngày qua, một khoảng thời gian chờ đợi theo 
luật Georgia yêu cầu sau khi công bố người vào vòng cuối bầu chọn tổng giám đốc, Watson-
Harris đã tham gia vào các cuộc họp trực tuyến với nhân viên, thành viên cộng đồng, các công 
chức và giới truyền thông. Trong các cuộc đối thoại này, bà đã thảo luận về kinh nghiệm, phong 
cách làm việc và tầm nhìn của mình đối với Học Khu trong khi tìm hiểu thêm về các kỳ vọng và 
ưu tiên của cộng đồng đối với DCSD. 
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“Trong mỗi cuộc họp mà tôi có mặt, tôi đều có thể cảm nhận được niềm khát vọng của cộng đồng 
đối với sự thành công của học sinh và tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã tham gia với tôi. 
Tôi dự định sẽ gặp gỡ các quý vị ngay khi có điều kiện. Tôi cảm thấy được khích lệ khi thấy sự hỗ 
trợ phong phú cho công việc quan trọng phía trước, và tôi rất hào hứng được bắt đầu,” theo lời 
bà Watson-Harris. 
 
Một nhà lãnh đạo tài ba trong giáo dục, Watson-Harris mang đến nhiều kinh nghiệm từ các vai trò 
của bà ở New York và Boston. Bà hiện là Phó Hiệu Trưởng Thứ Nhất, Giám Đốc Cấp Cao Hỗ 
Trợ Thực Địa và Giám Đốc Điều Hành Brooklyn của New York City Department of Education. 
Trước đây, bà là Tổng Giám Đốc Mạng Lưới và hiệu trưởng của Boston Public Schools (BPS). 
Bà là người trẻ nhất từng được bổ nhiệm vào vị trí hiệu trưởng tại BPS. 
 
Watson-Harris có bằng cử nhân của Marymount College và bằng thạc sĩ giáo dục tại Harvard 
University. Bà hiện là một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại New York University’s Steinhardt School với 
ngày dự kiến hoàn thành nhận bằng về lãnh đạo và cải cách giáo dục vào năm 2021. 
 
Watson-Harris sẽ tiếp nối vị trí của Ramona Tyson, người đã giữ chức tổng giám đốc tạm thời và 
chức tổng giám đốc kể từ tháng 11 năm 2019. Tyson đã lãnh đạo học khu trong suốt đại dịch 
COVID-19, đã tái ưu tiên trách nhiệm tài chính của tổ chức và đưa ra các thay đổi để giảm bớt 
tình trạng các trường học bị quá tải. Sau ba thập kỷ phục vụ xuất sắc cho DCSD, bà sẽ nghỉ hưu 
từ ngày 30 tháng 6. 
 
Để biết thêm thông tin về Watson-Harris và quy trình tìm kiếm tổng giám đốc, hãy truy cập trang 
tìm kiếm tổng giám đốc trên trang web của DCSD và theo dõi các trang Facebook, Twitter và 
Instagram của Học Khu. 
 

### 
 
THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI:  DeKalb County School District sử dụng phương pháp Dạy và Học 
Chuyên Sâu để chuẩn bị cho hơn 102.000 học sinh vào trường đại học và đi làm. Hoạt động Dạy 
và Học Chuyên Sâu dạy cho học sinh cách tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp 
tác hiệu quả để thành công ở trường đại học, trong nghề nghiệp và trong cuộc sống. Để tìm hiểu 
thêm, hãy truy cập địa chỉ www.dekalbschoolsga.org. Xin gửi câu hỏi hoặc ý kiến đến địa chỉ 
Communications@dekalbschoolsga.org. 
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