
 

 

 مذكرة اتفاق
 ما بين 

 لجنة مدارس مدينة بوسطن 
 و 

 888الرقم المحلي  SEIUالنقابة اإلدارية، 
 

 
بين لجنة مدرسة بوسطن )"اللجنة"( والنقابة  2021تم إبرام مذكرة االتفاقية )"االتفاقية"( في هذا اليوم من سبتمبر  

)"االتحاد"(.  هذا االتفاق مشروط بموافقة لجنة مدرسة بوسطن بمدينة  888الرقم المحلي  SEIUاإلدارية، 
 بوسطن.

 
فاقية، فإن شروط وأحكام اتفاقية المفاوضة الجماعية لألطراف السارية باستثناء ما تم تعديله صراحةً بموجب هذه االت 

 تظل سارية المفعول والتأثير بالكامل.   2020أغسطس  31حتى  2017سبتمبر  1من 

 الحيثيات

تشهد مدينة بوسطن بأكملها تحوالً فيما يتعلق بكيفية تقديم خدمات الموارد البشرية لموظفيها. يشار إلى هذا المشروع 
عادة باسم مشروع تحويل الموارد البشرية. هذا مشروع لنقل جميع وظائف الموارد البشرية بالمدينة إلى نموذج 

 خدمات مشتركة يتضمن:

  المعلومات المستندة إلى التطبيق / الويب -قاعدة معارف الخدمة الذاتية  - 0خدمة المستوى 

  كة من الموظفين التفاعل مع العمالء عبر يجب أن يطلب مركز الخدمة المشتر -خدمة المستوى األول

 الهاتف و / أو شخصيًا و / أو اإلجراءات المحددة.

  متخصص في حل المشكالت المعقدة المتصاعدة التي تتطلب مستوى أعمق من  -خدمة المستوى الثاني

 معرفة المحتوى

  ا على مستوى قرارات على مستوى المديرين / رؤساء المدارس أو قضاي -خدمة المستوى الثالث

 -السياسة 

  ال يتضمن نموذج الخدمة المشتركة الجديد اعتماد نظام إدارة الحاالت الجديد عبر اإلنترنت فحسب، بل

يشمل أيًضا توجيًها جديًدا للمكالمات الهاتفية وكيفية تنفيذ االستفسارات التي تصل إلى مكتب رأس المال 

 طقة مع مكتب رأس المال البشري بشكل مختلف كثيًرا.البشري. سيتفاعل الموظفون في جميع أنحاء المن

 كيف ستتأثر مدارس بوسطن العامة؟

 ServiceNowسيقوم الموظفون من خارج مكتب رأس المال البشري بإرسال االستفسارات والمشكالت عبر نظام 

الجهاز اللوحي أو الهاتف إلدارة الحاالت والمعرفة المتكامل. يمكن الوصول إلى هذه البوابة عن طريق الكمبيوتر أو 

 الذكي. يمكن للموظفين أيًضا االتصال بمركز اتصال موحد للخدمة المشتركة يعمل به ممثلو خدمة العمالء.

 

سيكون لدى الموظفين داخل مكتب رأس المال البشري منصة جديدة إلدارة قوائم انتظار العمل وحل المشكالت. 

لمشتركة وصناديق البريد الوارد المشتركة وخطوط الفاكس المشتركة. يتضمن ذلك إلغاء أو توحيد خطوط الهاتف ا

سيكون لدى الموظفين نظام أساسي جديد إلدارة الحالة والمعرفة مع رؤى البيانات لدعم مؤشرات األداء الرئيسية 

(KPIs) 



 

 

 وبناًء عليه، يتفق الطرفان على ما يلي:

 اتفاق

 يوافق األطراف على ما يلي: 

(، ستتم إعادة هيكلة كل منصب في النقابة داخل مكتب رأس 2022يونيو  30األولى من التنفيذ )حتى خالل المرحلة 

 المال البشري ليتناسب مع دور المستوى األول أو المستوى الثاني.

 المناصب المعاد هيكلتها 

 32الدرجة  (AGUممثلو خدمة العمالء ) المستوى األول: ●

 32الدرجة  (AGUأخصائي نظام معلومات الموارد البشرية )المستوى الثاني:   ●

 32الدرجة  مندوب خدمة عمالء كشوف المرتباتاني: المستوى الث ●

 32الدرجة  اختصاصي مراجعة اجازة الغياب المستوى الثاني: ●

 
ستشهد المناصب في فريق إجازات الغياب لخدمات الموظفين تغييًرا في منصة الخدمة ولكن ليس في العمل 

. يتفق الطرفان على أن الموظف الموجود حاليًا في منصب موظف االستقبال يجب 2022يونيو  30األساسي حتى 

لن يواجه أي تغيير في ظروف أن يتحول إلى دور ممثل خدمة العمالء ولكن يجب أن يعمل كموظف استقبال و

العمل أو العمل حتى يتم الحصول على بديل مؤقت وتعيينه في هذا الدور بدوام كامل. سيتم إلغاء وظيفة موظف 

 .  2022يونيو  30االستقبال باإلضافة إلى وظيفة إضافية واحدة بحلول 

 

دة هيكلة هذا المنصب وإعادة لن يكون لدى الفريق المركزي البديل عضو نقابة مخصص للفريق. ستتم إعا

 تخصيصه لدور من المستوى األول داخل القسم.

 

يتعين على اإلدارة االنتهاء من تخصيص باقي الموظفين بدوام كامل.  ال يجوز للمنطقة أن تنشر بشكل علني 

يًا منصبًا إضاف مناصب مكتب رأس المال البشري المتاحة التحاد المفاوضة بأكمله. عند االنتهاء، إذا ألغت المنطقة

داخل فريق نقابة الموارد البشرية، يجب تعيين الموظف الحالي في منصب شاغر آخر داخل الوحدة، في قسم 

 الموارد البشرية، والذي يتضمن منصبًا يشغله عضو مؤقت في وحدة التفاوض.

 (2022يونيو  30المناصب طوال المرحلة االنتقالية األولى )حتى  

. من وقت تنفيذ هذه االتفاقية من 2021يكون تاريخ المرحلة األولى "بدء التشغيل" في خريف عام تتوقع المنطقة أن 

، سيعمل كل منصب داخل إدارة رأس المال البشري على أنه الوضع الراهن. يجب أن تشارك live"-goخالل "

لى سبيل دء التشغيل. تشمل المشاركة عالمراكز المعاد هيكلتها في أي وجميع الجلسات بين تنفيذ هذه االتفاقية وتاريخ ب

 المثال ال الحصر التدريب الوظيفي واختبار النظام وبناء قاعدة المعرفة ووحدة إدارة الحالة.

 ظروف العمل 

 ساعات العمل 

 يجب أن يعمل موظفو الموارد البشرية من المستوى األول أو المستوى الثاني في نقابة واحدة من الجداول التالية: 

https://docs.google.com/document/d/1ZlEClBcpWr44iErJqt40WR2btWx7xJ_z_O_6FTPItd4/edit
https://docs.google.com/document/d/1WM_ZBMjJ_lqsvHg56N-O-9azCbpDKepLMbAOAmwX0xM/edit
https://docs.google.com/document/d/1oM-tavyiEj0kd2x1Lsn3xsh80Hc0zlqkRzXDELLg1I0/edit
https://docs.google.com/document/d/1TYOlN27WTbYG8NikIiTRbidP3FXBM4LrjdbEm5vkAUU/edit


 

 

 

 صباًحا ]فقط بناًء على موافقة المشرف[ 3:30صباًحا إلى  7:30من  ●
 مساءً  4:00صباًحا إلى  8:00من  ●
 مساءً  4:30صباًحا إلى  8:30من  ●
 م 5:00ص إلى  9:00من  ●

ساعات في اليوم وسيحصلون على ساعة غداء  7يعمل موظفو الموارد البشرية من المستوى األول أو المستوى الثاني 

غير مدفوعة األجر.  يوافق موظفو الموارد البشرية من نقابة المستوى األول أو الثاني على التنازل عن استراحة 

 قيقة إضافية إلى جدولهم الزمني.  ( د15دقيقة ويدركون أنهم سيضيفون خمسة عشر ) 15مدتها 

سوف يعمل في مركز الخدمات المشتركة لمكتب رأس المال البشري ما ال يقل عن اثنين من ممثلي خدمة العمالء، 

دقائق  5مساًء. يجب أن يصل ممثلو خدمة العمالء إلى العمل في موعد ال يتجاوز  5:00صباًحا و  8:00بين الساعة 

دقيقة من نوبة عملهم إلغالق أي  30المحدد. قد يُطلب من ممثلي خدمة العمالء استخدام آخر قبل وقت بدء المناوبة 

عناصر مفتوحة لليوم أو ملف )أو طباعة( مستندات إلكترونية أو ورقية باإلضافة إلى مسح وإعداد مساحة العمل 

يما كات إلكمال مهام "اإلغالق" البديلة فالخاصة بهم للنوبة التالية. قد يتم توجيه مسؤولي المسؤولية االجتماعية للشر

يتعلق بدورهم في نهاية نوبتهم من قبل المشرف أو من ينوبه. ينطبق هذا الحكم أيًضا على موظفي المستوى الثاني 

 الذين يشملهم قانون مكافحة الفساد.

 حو التالي:يتم تعديل أحكام اتفاقية المفاوضة الجماعية بموجب المادة الخامسة الفقرة ب على الن 

 
، باإلضافة إلى إجازاتهم السنوية، سيتم استخدام الموظفين الحاليين المعينين في 2008يناير  1ب. اعتباًرا من 

يوًما( خالل فترة اإلجازة الدراسية  501( إجازة مدفوعة األجر )2المكتب المركزي والذين يحصلون على يومين )
ذلك.  يمكن أخذ أي أيام لم يتم أخذها خالل فترة اإلجازة في أي وقت لشهر ديسمبر من كل عام، استمر في القيام ب

 آخر خالل العام، رهنًا بموافقة مدير الموارد البشرية والتي ال يجوز حجبها بشكل غير معقول.
 

، لن يتلقى الموظفون الذين تم تعيينهم للعمل أو تقديم عرض ناجح على منصب أو تم 2008يناير  1اعتباًرا من  
يوًما ولكنهم سيحصلون على يوم شخصي  501، أي 2008يناير  1ينهم في منصب في المكتب المركزي، بعد تعي

 ( .  1إضافي واحد )
 

باإلضافة إلى ذلك، سيحصل موظفو الموارد البشرية من المستوى األول أو المستوى الثاني على يوم شخصي 
مساًء خالل األوقات التالية على  4:45( بدالً من التنازل عن إطالق سراحهم المبكر في الساعة 1إضافي واحد )

جميع أيام  وفيمعة خالل شهري يوليو وأغسطس، (: الج2شروط العمل الفقرة أ ) -النحو المبين في المادة الثالثة 
 العمل بين عيد الميالد ورأس السنة الجديدة.

 
يوًما( ما  501يجب أن يكون لموظفي الموارد البشرية من المستوى األول أو المستوى الثاني )غير المؤهلين لمدة  

 من العقد.( 9، القسم ج )6( أيام شخصية، الستخدامها وفقًا للمادة 5مجموعه خمسة )

 االختبار والتدريب والتطوير  

، قد ترسل المنطقة أي ممثل خدمة عمالء من المستوى األول أو متخصص من 2021أغسطس  16في أو بعد 

المستوى الثاني للتدريب المهني )أو التطوير( لتعلم الوظائف األساسية للدور المصمم حديثًا من حيث صلته بالتحول 

يشمل التدريب والتطوير على سبيل المثال ال الحصر التدريب على األنظمة والتكنولوجيا  العام للموارد البشرية.

 واالمتثال والقواعد واللوائح وآداب االتصال. التدريب والتطوير مستمر وقد يكون مطلوبًا على أساس شهري.



 

 

موارد لمدروس في تنفيذ تحويل القد يُطلب من ممثلي خدمة العمالء أيًضا المشاركة بنشاط في اختبار قبول المستخدم ا

البشرية. قد يتطلب االختبار والتدريب والتطوير تحواًل في جدول العمل العادي أو العمل اإلضافي )على النحو المحدد 

( للجلسات المبكرة أو المتأخرة خارج يوم العمل المعتاد. يتم تحديده حسب حاجة العمل ويخضع لموافقة CBAفي 

 ية أو من ينوب عنه.رئيس الموارد البشر

 

في شهود العيان، تسببت األطراف في هذه االتفاقية في تسجيل أسمائهم كضباط وممثلين مفوضين حسب األصول 
 .2021في هذا اليوم من سبتمبر 

 
 

 مدارس بوسطن العامة
 من قبل فريق التفاوض المعتمد حسب األصول:

 
 

_______________________________________ 
 كاتشنغز، نائب رئيس الموارد البشريةرايسيا 

 

 

 
_______________________________________ 

 

  جيري روبنسون، رئيس لجنة المدرسة

_______________________________________ 
 دكتور بريندا كاسيليوس، المشرف العام

 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 

 النقابة اإلدارية:
 
 

_______________________________ 

 

 سينثيا ووكر ويغينز
 SEIU  الرئيس 888المحلي 

 
 

 

 
_______________________________ 

 

 جون واجنر، محامي
 SEIU  888المحلي 

 
 

 



 

 

_______________________________ 

 
 
 

_______________________________ 

 

 


