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Các Trường Công lập Boston  Ủy ban Học chánh Boston Thành phố Boston 

 Tiến sĩ Brenda Cassellius, Giám đốc học khu Jeri Robinson, Chủ tịch Kim Janey, Quyền thị trưởng 
 

VĂN PHÒNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG 

THƯ BÁO 

 

Người nhận: Jeri Robinson, Chủ tịch Ủy ban nhà trường 

   Thành viên Ủy ban Học chánh 

Người gửi: Raecia Catchings, Phó giám đốc Nhân sự 

Karen Barbosa, Cố vấn lao động 

Về:  Tổ chức hành chính MOA, SEIU. 

Ngày:  28/9/2021 

 

 

Về phiếu bầu và chữ ký, vui lòng tìm Bản ghi nhớ thỏa thuận giữa Ủy ban nhà trường và Tổ chức hành 

chính, SEIU Local 888.   

 

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 và nhằm mục đích chuyển đổi tất cả chức 

năng của Nguồn nhân lực thành phố sang mô hình dịch vụ chia sẻ.  Sau nhiều ngày thương lượng tác 

động với Ban Lãnh đạo Tổ chức OHC, các bên đã đồng ý những điều sau (tóm lược): 

● Các vị trí của tổ chức trong Văn phòng Nhân sự sẽ được cơ cấu lại để phù hợp với vai trò Cấp I 

hoặc Cấp II và tất cả sẽ được nâng lên thang lương bậc 32.   

● Các bên nhất trí rằng nhân viên hiện ở vị trí lễ tân sẽ chuyển sang vai trò Đại diện dịch vụ 

khách hàng nhưng phải làm việc của lễ tân cho đến khi triển khai.  

● Đội ngũ thay thế trung ương sẽ không có thành viên của tổ chức nữa. Ban quản lý sẽ hoàn tất 

việc phân công các FTE còn lại.  

● Trung tâm dịch vụ chia sẻ OHC sẽ có nhân viên tối thiểu gồm hai Đại diện dịch vụ khách hàng 

trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều. Họ sẽ làm việc 7 giờ mỗi ngày và có một giờ ăn 

trưa được trả lương. Ngoài ra, họ đồng ý từ bỏ thời gian nghỉ mười lăm phút và nhận thêm mười lăm 

(15) phút vào lịch làm việc của mình.   

● Bên cạnh đó, các nhân viên phòng Nhân sự của Tổ chức Cấp I hoặc Cấp II sẽ có thêm một (1) 

Ngày Cá nhân thay vì không tan làm sớm vào 4:45 chiều nữa trong thời điểm sau: vào các ngày Thứ 

Sáu trong tháng Bảy và tháng Tám và vào tất cả các ngày làm việc giữa Giáng sinh và ngày đầu năm 

mới.  
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