
 

 

Biên Bản Thỏa Thuận  

giữa  

Ủy Ban Trường Học Thành Phố Boston  

và 

Hiệp Hội Hành Chính, SEIU Local 888 

 

 

 Biên Bản Thỏa Thuận này (“Thỏa Thuận”) được lập vào ngày này của tháng 9 năm 2021 

giữa Ủy Ban Trường Học Thành Phố Boston (“Hội Đồng”) và Hiệp Hội Hành Chính, 

SEIU Local 888 (“Liên Minh”).  Thỏa Thuận này phải được Ủy Ban Trường Học Thành 

Phố Boston phê duyệt. 

 

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

thỏa ước lao động tập thể của các bên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2017 đến hết 

ngày 31 tháng 8 năm 2020 sẽ tiếp tục có hiệu lực.   

CĂN CỨ 

Toàn thành phố Boston đang thay đổi cách thức cung cấp các dịch vụ nhân sự cho nhân 

viên của mình. Dự án này thường được gọi là dự án Chuyển Đổi Nhân Sự. Đây là dự án 

nhằm chuyển đổi tất cả các chức năng của Bộ Phận Nhân Sự Thành Phố sang mô hình 

dịch vụ chia sẻ, bao gồm: 

➔ Dịch Vụ Cấp 0 - Dịch Vụ Tự Phục Vụ - Thông tin trên ứng dụng/web 

➔ Dịch Vụ Cấp I - Trung Tâm Dịch Vụ Dùng Chung sẽ yêu cầu nhân viên tương tác 

với khách hàng qua điện thoại, gặp trực tiếp và/hoặc thực hiện các hành động theo yêu cầu. 

➔ Dịch Vụ Cấp II - Giải Quyết Nhờ Chuyên Gia đối với các vấn đề phức tạp, đòi hỏi  

➔ Dịch Vụ Cấp III - Các quyết định của Người Quản Lý hoặc các vấn đề cấp độ chính 

sách -  

➔ Mô hình dịch vụ dùng chung mới không chỉ bao gồm việc áp dụng hệ thống mới 

về quản lý hồ sơ trực tuyến mà còn bổ sung chức năng định tuyến các cuộc gọi điện thoại 

và điều chỉnh cách thức chúng tôi thực hiện các yêu cầu được gửi đến Văn Phòng Nhân 

Lực. Các nhân viên trên toàn Khu Học Chánh sẽ tương tác với OHC theo nhiều cách khác 

nhau. 

Điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Hệ Thống Trường Công Lập Boston? 

Các nhân viên bên ngoài Văn Phòng Nhân Lực sẽ gửi câu hỏi và vấn đề thông qua hệ thống 

Thông Tin và Quản Lý Hồ Sơ Tích Hợp ServiceNow. Cổng thông tin này sẽ có thể truy 

cập bằng máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Các nhân viên cũng có thể 

liên hệ trung tâm cuộc gọi về dịch vụ dùng chung để trao đổi với Đại Diện Dịch Vụ Khách 

Hàng. 

 



 

 

Các nhân viên Văn Phòng Nhân Lực sẽ sử dụng một nền tảng mới để quản lý công việc 

cần hoàn thành và giải quyết vấn đề. Chúng tôi đã loại bỏ hoặc hợp nhất các số điện thoại 

dùng chung, hộp thư dùng chung và số fax dùng chung. Các nhân viên sẽ sử dụng một nền 

tảng quản lý thông tin và hồ sơ mới, với dữ liệu thông tin chi tiết để đánh giá các chỉ số đo 

lường hiệu suất chính (KPI) 

Theo đó, các bên thỏa thuận như sau: 

THỎA THUẬN  

Các bên thỏa thuận như sau: 

Trong Giai Đoạn I của quá trình thực hiện (đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022), mỗi vị trí 

của Hiệp Hội trong Văn Phòng Nhân Lực sẽ được tổ chức lại phù hợp với vai trò Cấp I 

hoặc Cấp II.  

Các Vị Trí được Cấu Trúc Lại 

● Cấp I: Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng (AGU) Bậc 32  

● Cấp II: Chuyên Gia HRIS (AGU) Bậc 32 

● Cấp II: Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng Về Chính Sách Lương Bậc 32 

● Cấp II: Chuyên Gia Vắng Mặt Điều Chỉnh Bậc 32 

 

Các vị trí trong nhóm Dịch Vụ Nhân Viên Chính Sách Vắng Mặt Điều Chỉnh sẽ có một 

sự thay đổi trong nền tảng dịch vụ tuy nhiên đây không phải là trong các công việc cốt lõi 

cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Các bên đồng ý rằng nhân viên hiện đang làm việc 

tại vị trí lễ tân sẽ chuyển đổi sang vai trò Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng nhưng phải làm 

việc như một lễ tân mà không có thay đổi trong công việc hoặc điều kiện làm việc cho 

đến khi có người thay thế tạm thời và đảm nhiệm vai trò đó toàn thời gian. Vị trí Lễ Tân 

cũng như một vị trí kèm theo sẽ bị loại bỏ vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.   

 

Nhóm Thay Thế Trung Tâm sẽ không tiếp tục có các thành viên từ hiệp hội được chỉ định 

vào nhóm. Vị trí này sẽ được cơ cấu lại và bàn giao lại cho vai trò Cấp I trong bộ phận. 

 

Ban quản lý sẽ hoàn tất việc phân bổ các nhân viên (FTE) còn lại.  Khu học chánh sẽ 

không công khai các vị trí mà Phòng Nhân Sự (OHC) đang có sẵn cho toàn bộ liên minh 

đàm phán. Sau khi đã hoàn thành, nếu khu học chánh loại bỏ một vai trò bổ sung trong 

nhóm Hiệp hội nhân sự, các nhân viên hiện tại sẽ được sắp xếp vào một vai trò còn trống 

khác trong đơn vị, trong bộ phận nhân sự, bao gồm vai trò do một thành viên tạm thời 

của đơn vị đàm phán đảm nhiệm. 

 Các vị trí trong quá trình Chuyển Đổi Giai Đoạn I (Đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022) 

https://docs.google.com/document/d/1ZlEClBcpWr44iErJqt40WR2btWx7xJ_z_O_6FTPItd4/edit
https://docs.google.com/document/d/1WM_ZBMjJ_lqsvHg56N-O-9azCbpDKepLMbAOAmwX0xM/edit
https://docs.google.com/document/d/1oM-tavyiEj0kd2x1Lsn3xsh80Hc0zlqkRzXDELLg1I0/edit
https://docs.google.com/document/d/1TYOlN27WTbYG8NikIiTRbidP3FXBM4LrjdbEm5vkAUU/edit


 

 

Khu Học Chánh dự kiến Giai Đoạn I sẽ có ngày "triển khai" vào mùa thu năm 2021. Bắt 

đầu từ thời điểm thực hiện thỏa thuận này thông qua việc “triển khai”, mỗi vị trí trong bộ 

phận Nhân Lực sẽ hoạt động như hiện trạng. Các Vị trí được tái cấu trúc phải tham gia vào 

bất kỳ và tất cả các phiên từ khi thực hiện thỏa thuận này đến ngày triển khai. Sự tham gia 

này bao gồm nhưng không giới hạn ở đào tạo công việc, kiểm tra hệ thống, xây dựng cơ 

sở kiến thức và mô-đun quản lý trường hợp.  

Điều Kiện Làm Việc 

 Giờ Làm Việc 

 Các nhân viên nhân sự của Hiệp Hội Cấp I hoặc Cấp II phải làm việc tuân theo một trong 

các lịch trình sau: 

 

● 7:30 sáng đến 3:30 chiều [chỉ khi được người giám sát phê duyệt] 

● 8:00 Sáng đến 4:00 Chiều 

● 8:30 Sáng đến 4:30 Chiều 

● 9:00 Sáng đến 5:00 Chiều 

Các nhân viên nhân sự của Hiệp Hội Cấp I hoặc Cấp II sẽ làm việc 7 giờ mỗi ngày và 

sẽ có một giờ nghỉ ăn trưa không hưởng lương.  Các nhân viên nhân sự của Hiệp Hội 

Cấp I hoặc Cấp II đồng ý không sử dụng thời gian nghỉ mười lăm phút của họ và sẽ 

được thêm mười lăm (15) phút bổ sung vào lịch trình của mình.   

Trung Tâm Dịch Vụ Chia Sẻ Nhân Sự phải có nhân viên tối thiểu gồm hai Đại Diện Dịch 

Vụ Khách Hàng Cấp I trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều. Đại Diện Dịch 

Vụ Khách Hàng (CSR) phải đến nơi làm việc ít nhất 5 phút trước thời gian bắt đầu ca đã 

định. Có thể CSR sẽ được yêu cầu dùng 30 phút cuối cùng của ca làm việc để đóng mọi 

mục chưa xong trong ngày, nộp (hoặc in) tài liệu điện tử hoặc tài liệu giấy cũng như xóa 

và chuẩn bị không gian làm việc cho ca tiếp theo. Có thể CSR sẽ được người giám sát hoặc 

người được chỉ định giám sát chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ “kết thúc” thay thế liên 

quan đến vai trò của họ khi kết thúc ca làm việc. Điều khoản này cũng áp dụng cho các 

nhân viên Cấp II trong phạm vi CBA.  

Các quy định của thoả ước lao động tập thể theo Điều V Đoạn B sẽ được sửa đổi như sau: 

 

B. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, ngoài kỳ nghỉ hàng năm, những nhân viên 

hiện được phân công tại Văn Phòng Trung Tâm được nghỉ hai (2) ngày làm việc có lương 

(ngày 501) trong kỳ nghỉ học tháng 12 hàng năm sẽ tiếp tục được hưởng như vậy.  Những 

ngày mà họ không nghỉ trong thời gian nghỉ phép có thể được bù vào bất kỳ thời điểm 



 

 

nào khác trong năm, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Giám Đốc Bộ Phận Nhân Sự và sẽ 

không được giữ lại khi không có lý do hợp lý.  

 

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, những nhân viên được chỉ định, đấu thầu thành 

công vào một vị trí hoặc được thuê vào một vị trí tại văn phòng trung tâm, sau ngày 1 

tháng 1 năm 2008, sẽ không được nhận ngày 501 nào nữa nhưng sẽ nhận được nhận thêm 

một (1) ngày cá nhân .   

 

Ngoài ra, các nhân viên nhân sự của Hiệp Hội Cấp I hoặc Cấp II sẽ nhận được một 

(1) Ngày Cá Nhân bổ sung đổi lại việc từ bỏ quyền về sớm vào lúc 4:45 chiều trong 

những thời gian sau như được nêu trong Điều III-Điều Kiện Làm Việc Đoạn A (2): 

vào các ngày Thứ Sáu trong Tháng Bảy và Tháng Tám, và vào tất cả các ngày làm 

việc giữa Ngày Giáng Sinh và Tết Dương Lịch.  

 

Nhân viên nhân sự của Hiệp Hội Cấp I hoặc Cấp II (không đủ điều kiện hưởng ngày 

501) sẽ có tổng cộng năm (5) ngày cá nhân, sử dụng theo Điều 6, phần C(9) của hợp 

đồng.  

 Kiểm Tra, Đào Tạo và Phát Triển 

Kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2021, Khu Học Chánh có thể cử Đại Diện Dịch Vụ Khách 

Hàng Cấp I hoặc Chuyên Gia Cấp II bất kỳ đi đào tạo chuyên nghiệp (hoặc phát triển) để 

học hỏi các chức năng cốt lõi của vai trò mới được thiết kế vì nó liên quan đến hoạt động 

Chuyển Đổi Bộ Phận Nhân Sự tổng thể. Đào Tạo và Phát Triển bao gồm nhưng không giới 

hạn ở đào tạo về hệ thống, công nghệ, tuân thủ, quy tắc, quy định, nghi thức giao tiếp. Việc 

Đào Tạo và Phát Triển đang diễn ra và có thể được yêu cầu thực hiện hàng tháng. 

Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng cũng có thể được yêu cầu chủ động tham gia bài Kiểm Tra 

về Sự Chấp Thuận của Người Dùng trong quá trình thực hiện Chuyển Đổi Bộ Phận Nhân 

Sự. Để phục vụ việc kiểm tra, đào tạo và phát triển, lịch làm việc bình thường có thể phải 

thay đổi hoặc làm thêm giờ (theo định nghĩa của CBA) cho các buổi sớm hoặc muộn ngoài 

ngày làm việc thông thường. Được xác định bởi nhu cầu kinh doanh và tùy thuộc vào sự 

chấp thuận của Giám Đốc Nhân Lực hoặc người được chỉ định. 

 

Trước sự chứng kiến của các bên, các bên sau đây đã đăng ký tên của mình với tư cách là 

viên chức và người đại diện được ủy quyền hợp lệ vào ngày này của tháng 9 năm 2021. 

 

 

Hệ Thống Trường Công lập Boston 

Nhóm Đàm Phán Được Ủy Quyền Hợp Lệ: 

 

 

_______________________________________ 

 



 

 

Raecia Catchings, Phó Giám Đốc Nhân Lực 

 

 

_______________________________________ 

 

Jerri Robinson, Chủ Tịch Ủy Ban Trường Học  

_______________________________________ 

Tổng Giám Thị Tiến sĩ Brenda Cassellius 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

Hiệp Hội Hành Chính: 

 

 

_______________________________ 

 

Cynthia Walker-Wiggins  

Chủ Tịch SEIU Local 888 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

John Wagner, Người Được Ủy Quyền cho  

SEIU Local 888 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

 


