
Biên Bản Ghi Nhớ Thỏa Thuận 

giữa 

Uỷ Ban Học Khu Trường Công Lập Boston 

và 

United Steelworkers, Địa Phương 2936 (Người điều hành xe buýt trường học) 

 

Bản ghi nhớ thỏa thuận này (“Thỏa thuận”) được lập vào ngày ___ tháng 11 năm 2022 giữa Ủy 

ban Học khu Trường công lập của Thành phố Boston (“Ủy ban”) và United Steelworkers thay 

mặt cho Địa phương 2936 (“Công đoàn” hoặc “Người điều hành xe buýt trường học”). Thỏa 

thuận có điều kiện và tùy thuộc vào sự phê chuẩn với tư cách thành viên công đoàn, sự chấp 

thuận của Ủy ban và sự phân bổ bổ sung của Hội đồng Thành phố của Thành phố Boston. 

 

Trừ khi được sửa đổi cụ thể trong Thỏa Thuận, các điều khoản và quy định trong thỏa ước lao 

động tập thể của các bên có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 06 

năm 2020 và sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 đến ngày 30 tháng 06 

năm 2022. Công đoàn sẽ khuyến nghị và theo sát việc các thành viên của mình phê chuẩn và phê 

duyệt Thỏa thuận: 

 

1. Điều chỉnh lương  

a. Tăng chi phí:  

i. Có hiệu lực từ ngày 01/09/2020: Tăng 2% (có hiệu lực trở về trước) 

ii. Có hiệu lực từ ngày 01/09/2021: Tăng 1,5% (có hiệu lực trở về trước)
 

Dành cho United Steelworkers, Đội ngũ thương lượng địa phương 2936: 

 

 

____________________________________ 

Gail Titus-Jefferson, Chủ tịch  

 

 

___________________________________ 

Angela Brown, Phó Chủ tịch   

 

 

____________________________________ 

Lowell Alexander, Đại diện quốc tế  

 

 

 

Đối với Đội Ngũ Thương lượng của Ủy ban Học Khu Trường Học Công Lập Boston: 

 

 

_______________________________ 

Delavern Stanislaus, Giám đốc Giao thông vận tải 

 

 

_______________________________ 

Eliza Mina, Luật sư lao động 

 

________________________________ 

Mary Skipper, Giám đốc khu học chánh 


