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                 Mary Skipper, Tổng giám đốc học khu                      Jeri Robinson, Chủ tịch    Michelle Wu, Thị trưởng 

Người nhận:  Jeri Robison, Chủ tịch, Uỷ ban học chánh Boston 

Người gửi:  Nathan Kuder, Giám đốc tài chính 

Đồng gửi:  Mary Skipper, Tổng giám đốc học khu 

Tiêu đề: Phân bổ khoản bổ sung năm tài chính 2023 cho Hợp đồng năm tài chính 2022-2024 của Liên 

đoàn giáo viên Boston 

Ngày:   Ngày 28 tháng 9 năm 2022  

 

Dưới đây là ước tính chi phí của Biên bản thỏa thuận Thỏa thuận thương lượng tập thể người kế vị cho Giai đoạn từ ngày 

1 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024 giữa Liên đoàn giáo viên Boston, Local 66, AFT-Massachusetts và Uỷ 

ban học chánh của Thành phố Boston. 

 

Đối với Năm tài chính 2022 - Chi phí sẽ được thanh toán cho việc sử dụng các nguồn dự trữ hiện có, được thành lập bởi 

Thành phố Boston với mong muốn hoàn thiện thỏa thuận thương lượng tập thể. Ủy ban học chánh không cần thực hiện 

hành động nào vào lúc này. 

 

Đối với Năm tài chính 2023 - Chúng tôi đang đề nghị Ủy ban học chánh yêu cầu Khoản phân bổ bổ sung cho năm tài 

chính 23 từ Hội đồng thành phố Boston với số tiền là $37,674,337 để hỗ trợ chi phí của hợp đồng như được nêu dưới đây. 

 

Đối với Năm tài chính 2024 - Chi phí được nêu dưới đây sẽ được yêu cầu như một phần của quy trình ngân sách của năm 

tài chính 24 và sẽ được đưa vào ngân sách được trình bày cho Ủy ban học chánh vào tháng 2 năm 2023. 

 

 FY2022 FY2023 FY2024 

Tổng chi phí trong 

thời hạn hợp đồng Cả Năm FY24 

Tiền lương $16,849,757 $34,120,757 $51,823,533 $102,794,047 $51,823,533 

Các hạng mục dựa trên tiền 

lương $357,340 $723,613 $1,107,977 $2,188,930 $1,107,977 

Các chi phí khác $0 $2,829,967 $2,914,866 $5,744,833 $2,914,866 

Chi phí thực hiện hòa nhập $3,441,419 $12,266,779 $15,215,354 $30,923,552 $15,215,354 

Tổng $20,648,516 $49,941,116 $71,061,729 $141,651,361 $71,061,729 

      

Yêu cầu bổ sung $37,674,337    

      

  Tổng chi phí trong thời hạn hợp đồng 3 năm: 141,651,361 
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