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Bài diễn thuyết tối nay sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan về thỏa thuận dự kiến giữa Hệ 

thống trường công lập Boston và Boston Teachers Union (BTU) về thỏa thuận thương 

lượng tập thể cho năm học 2021-2024.  

 

Quý vị có thể tìm thấy thỏa thuận dự kiến đã ký tại đây.  

 

Mục tiêu của chúng tôi đối với các cuộc đàm phán hợp đồng NH 21-24 là tạo ra một hợp 

đồng hỗ trợ kết quả tốt cho học sinh. Trong thỏa thuận thương lượng này, quý vị sẽ tìm 

thấy một số điều sẽ giúp chúng ta tuyển dụng và giữ chân lực lượng lao động đa dạng và 

tài năng. Tôi xin kể tên một số như nghỉ phép cho cha mẹ có trả lương, hoàn trả học phí, 

máy tính xách tay và tăng tỷ lệ bảo hiểm cho các phụ tá của chúng ta.  

 

Quý vị cũng sẽ tìm thấy sự tập trung cao độ vào cách chúng ta phục vụ những học sinh dễ 

bị tổn thương nhất của mình. Chúng tôi đã thương lượng về việc xem xét lại toàn bộ ngôn 

ngữ hoà nhập trong hợp đồng. Chúng tôi bắt đầu với một tầm nhìn chung và cũng cung 

cấp cho BTU những ý kiến quan trọng và đảm bảo về các hỗ trợ và nguồn lực cần thiết để 

học sinh phát triển. 

 

Ngôn ngữ hợp đồng mới này tạo cơ hội cho khu học chánh cộng tác với các đối tác công 

đoàn về công việc quan trọng này. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ thêm thông tin chi 

tiết với quý vị vào tối nay về hợp đồng mới rất thú vị này.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1AjqWDQwTgPbaGgPrWGETRRJn_qvU1Hyl/view?usp=sharing

