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Thông báo hiệu trưởng mới tại Trường 
Whitman, cô Stephanie Murdock
Tháng 6 Năm 2019

Kính gửi Cộng đồng Trường Whitman,

Tôi vui mừng thông báo cô Stephanie Murdock sẽ trở thành hiệu 
trưởng mới của Trường Tiểu Học Whitman.  Cô Stephanie đến với 
chúng tôi từ Sở học chánh Reynold, nơi cô đã từng là hiệu trưởng 
tại Trường Tiểu Học Hartley.

Cô Stephanie sẽ thay thể cô Ruth Tucker, người đã làm hiệu 
trưởng Trường Whitman trong bốn năm. Chúng tôi cám ơn cô 
Ruth vì sự chăm chỉ và tận tâm của cô ấy.

Cô Stephanie bắt đầu sự nghiệp giáo dục của mình là một giáo 
viên ở Maryland vào năm 2006, và đã làm việc ở Oregon từ năm 
2007. Cô đã đảm nhận chức hiệu trưởng Trường Hartley vào năm 
2015 và giúp trường học chuyển từ việc trường được ấn định là 
một “trường trọng tâm” - một tên cho trường học Title I có khoảng cách lớn nhất giữa những 
học sinh đạt thành tích cao nhất và thấp nhất – cải tiến trường thành một trường “hỗ trợ nhắm 
mục tiêu” cho những  học sinh cần trợ giúp thêm.

Sử dụng dữ liệu, cô Stephanie đã làm việc với nhóm cải tiến của trường để xây dựng kế hoạch 
tổng thể và hướng dẫn nhân viên  qua quy trình Cộng đồng Học tập Chuyên nghiệp và đặt các 
mục tiêu, đánh giá và xác định rõ ràng cho các giáo viên. Cô cũng tham gia vào công việc công 
bằng với Bộ Giáo dục Oregon, thực hiện các biện pháp phục hồi công lý và làm việc với các gia 
đình để tổ chức các cuộc họp phụ huynh và cộng đồng bằng nhiều ngôn ngữ.

Trước khi nắm quyền lãnh đạo tại Hartley, cô Stephanie làm phó hiệu trưởng tại Trường trung 
cấp Ogden ở thành phố Oregon trong ba năm. Cô chuyển sang quản lý bằng cách đảm nhận 
nhiệm vụ hiệu trưởng tạm thời tại Trường trung cấp Parkrose trong hai năm trong thời gian hiệu 
trưởng vắng mặt. Cô đã phục vụ như một giáo viên Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ học lớp tám 
tại Parkrose trong năm năm.

Cô Stephanie có bằng Cử nhân Nghệ thuật về Khoa học Xã hội tại Đại học Portland State và 
bằng Thạc sĩ Nghệ thuật Giảng dạy tại Đại học Pacific.

Xin hãy cùng tôi chào đón Hiệu trưởng Murdock đến Trường Tiểu Học Whitman.

Keeley Simpson 
Trợ lý Sở học chánh Giám sát Khu vực

Stephanie Murdock


