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 مدينة بوسطن   لجنة مدارس بوسطن   مدارس بوسطن العامة
 Mary Skipper ، المشرفة Jeri Robinson ، الرئيس Michelle Wu ، العمدة 

 

  لجنة مدارس بوسطن  إلى: 

  OLR، مستشارة عمالية، Eliza Mina من:

  Delavern Stanislausمدير خدمات النقل ،  

 OLR، مدير Jeremiah Hasson  نسخة موّجهة إلى:

 2022نوفمبر,  10  التاريخ

)مراقبو  2936طلب الموافقة على اتفاقية مبدئية بين لجنة المدارس واتحاد عمال الصلب، محلي  رد على: 

 الحافالت(

إن فريق المفاوضة المعين للتفاوض على اتفاقية مفاوضة جماعية الحقة بين لجنة مدارس بوسطن واتحاد عمال الصلب، 

ف المتفق عليها مبدئيًا بموجب مذكرة االتفاقية يوصي ويطالب أن تصوت اللجنة لصالح مذكرتي األطرا 2936محلي 

"(MOA").من أجل دعم تكاليف هذه االتفاقيات، نوصيك أيًضا بالموافقة على طلب   ، والمرفقة بتكلفة خارج االتفاقية

 يُرجى .FY23دوالًرا أمريكيًا للسنة المالية  1،079،770المخصصات التكميلية المرفوع إلى مجلس مدينة بوسطن بمبلغ 

    .MOAاالطالع أدناه على أهم النقاط البارزة التي وردت في 

 

 النقاط البارزة

      

 ؛  2022يونيو  30-2020يوليو  1رقم واحد:  MOA المدة : 

 MOA :2025يونيو  30-2022يوليو  1 رقم اثنان . 

 

  زيادات األجور :

1/9/20 :2% 

 1/9/21 :1.5% 

 : تعديالت سوق كوفيد 1/9/22 

 1/9/23 :2% 

 1/9/24 :2% 

 

 تعديالت سوق كوفيد:

 دوالًرا للساعة  17.50الراتب بالساعة نظير المراقبة االحتياطية:  ●

دوالر لكل عملية  2دوالًرا لكل ساعة )تمت زيادة معدالت التشغيل بقيمة  19.00الراتب بالساعة للمراقب المعين:   ●

 تشغيل حتى يصبح من الممكن إداريًا االنتقال إلى األجر بالساعة(

 دوالًرا للساعة  17.50الراتب بالساعة نظير التدريب:  ●

 

 اإلصالحات :

 الدينية لتكون أكثر إنصافًا وشمولية مراجعة لغة العيد  ●
مراجعة نظام الدفع من "راتب التشغيل" إلى األجر بالساعة. يوافق االتحاد على المشاركة في أي أنظمة تتبع للوقت   ●

 التي تنفذها المنطقة 
 يلوهذا يشمل أيام اإلجازة المدفوعة خالل العطلة الشتوية واالختيار بين الحصول على إجازة فبراير أو أبر ●
مراجعة كيفية تعيين "عمليات التشغيل" اإلضافية، وإلغاء نظام التعيينات حسب األقدمية على أساس من يأتي أوالً   ●

 يخدم أوالً 
 


