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 مدينة بوسطن   لجنة مدرسة بوسطن   مدارس بوسطن العامة

 كيم جاني، القائم بأعمال رئيس البلدية   جيري روبنسون، الرئيس   د. بريندا كاسيليوس، المشرفة  
 

 العمالية العالقات مكتب

 مذكرة 

 

 جيري روبنسون، رئيس لجنة المدرسة   إلى: 

 أعضاء لجنة المدرسة               

 ، نائب رئيس رأس المال البشري رايسيا كاتشنغز  المرسل: 

 كارين باربوسا، مستشارة العمل                         

 .SEIUمذكرة اتفاقية النقابة اإلدارية،              رد على: 

 2021سبتمبر  28  التاريخ: 

 

 

 .    888الهاتف المحلي  SEIUللتصويت والتوقيع، مرفق طيه مذكرة اتفاق بين لجنة المدرسة والنقابة اإلدارية، 

 

تشهد مدينة بوسطن بأكملها تحوالً فيما يتعلق بكيفية تقديم خدمات الموارد البشرية لموظفيها. يُشار إلى هذا المشروع عادة 

ب نقل جميع وظائف الموارد البشرية في المدينة إلى نموذج الخدمات المشتركة.  باسم مشروع تحويل الموارد البشرية ويتطل

 ، اتفقت األطراف على ما يلي )باختصار(:OHCبعد عدة أيام من مساومة التأثير مع قيادة نقابة 

ستتم إعادة هيكلة مناصب النقابة داخل مكتب رأس المال البشري لتالئم دور المستوى األول أو المستوى الثاني،  ●

 .   32وسيتم رفعها جميعًا إلى سلم رواتب من الدرجة 

يتفق الطرفان على أن الموظف الموجود حاليًا في منصب موظف االستقبال يجب أن يتحول إلى دور ممثل خدمة  ●

 لكن يجب أن يعمل كموظف استقبال حتى اإلطالق.العمالء و

لن يكون لدى الفريق المركزي البديل عضو نقابة مخصص للفريق. ينبغي على اإلدارة إنهاء تخصيص   ●

 المعادالت المتبقية للدوام الكامل. 

  8:00 ما ال يقل عن اثنين من ممثلي خدمة العمالء، بين الساعة OHCسوف يعمل في مركز الخدمات المشتركة   ●

ساعات في اليوم وسيحصلون على ساعة غداء مدفوعة األجر. باإلضافة إلى ذلك،   7مساًء. سيعملون  5:00صباًحا و 

( دقيقة إضافية إلى  15دقيقة وأقروا أنهم سيضيفون خمس عشرة ) 15وافقوا على التنازل عن استراحتهم البالغة مدتها 

 جدولهم الزمني.   

ظفو الموارد البشرية من المستوى األول أو المستوى الثاني على يوم شخصي  باإلضافة إلى ذلك، سيحصل مو ●

مساًء خالل األوقات التالية: أيام الجمعة   4:45( بدالً من التنازل عن إطالق سراحهم المبكر في الساعة 1إضافي واحد )

 . جميع أيام العمل بين عيد الميالد ورأس السنة الجديدة وفيخالل شهري يوليو وأغسطس، 
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