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Thông báo hiệu trưởng mới Trường Marysville, 
cô Catherine Murray
7 Năm 2019

Kính Gửi Cộng Đồng Trường Marysville,

Tôi vui mừng thông báo cô Catherine Murray, một gương 
mặt quen thuộc với hầu hết quý vị, sẽ trở thành hiệu trưởng 
mới tại Trường Marysville K-8. Cô Catherine đã làm việc tại 
Marysville từ năm 2006 trong một số vai trò và chúng tôi tin 
rằng cô ấy sẽ rất phù hợp với vai trò hiệu trưởng.

Cô Catherine sẽ thay thế cô Lana Penley, người từng là hiệu 
trưởng Marysville trong 11 năm. Sự lãnh đạo của cô Lana, 
khi vụ hỏa hoạn năm 2009 đã phá hủy khuôn viên trường, 
qua việc ở tạm tại khuôn viên Trường Rose City trước khi 
Marysville mở cửa trở lại vào năm 2013, là một nguồn sức 
mạnh và sự ổn định. Chúng tôi cám ơn cô Lana vì sự phục vụ tuyệt vời của cô ấy.

Với cô Catherine, chúng tôi sẽ có thể giữ lại kiến thức về cộng đồng và tập thể học sinh 
độc đáo của Marysville. Cô phục vụ với tư cách là trợ lý hiệu trưởng cho cô Lana trong 
hai năm qua và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển Môi trường Học đường 
Quan tâm và trách nhiệm chính giám sát nhiều hệ thống trường học.

Catherine là một giáo viên giàu kinh nghiệm khi cô đến Sở Học Chánh Portland vào 
năm 2002 với tư cách là một giáo viên giáo dục đặc biệt tại Trường trung cấp Mt. Tabor. 
Cô chuyển đến Marysville vào năm 2006 và làm giáo viên lớp 6-8 cho đến năm 2014, 
khi cô trở thành một chuyên gia giảng dạy, cố vấn cho các giáo viên lớp 4-8.

Việc giảng dạy đầu tiên của cô là khi làm một giáo viên thực tập dạy song ngữ ở Costa Rica, 
sau đó là một giáo viên giáo dục đặc biệt ở Kansas City và Illinois. Cô theo học Đại học 
Northern Illinois, nơi cô có bằng Cử nhân Giáo dục và Thạc sĩ Nghệ thuật Giảng dạy.

Xin hãy cùng tôi chúc mừng cô Catherine trở thành Hiệu trưởng Murray.
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