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Hệ thống Trường Công lập Boston  Ủy ban học chánh Boston Thành phố Boston 

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

 

NGƯỜI NHẬN: Ủy ban học chánh Boston  

TỪ:  Jeremiah Hasson, Giám đốc, OLR 

  Deborah Ventricelli, MHA, RD, LDN,  

Dep. Giám đốc, Dịch vụ thực phẩm và dinh dưỡng 

NGÀY: Thứ Tư, 16 Tháng Mười Một 2022 

Về việc: Yêu cầu Phê duyệt Thỏa thuận Dự kiến giữa Ủy ban Nhà trường và Nhân viên 

Nhà ăn AFSCME  

 

Nhóm thương lượng được chỉ định để thương lượng thỏa thuận tập thể kế thừa giữa Ủy ban 

Trường học Boston và Nhà nước liên bang, Quận và Thành phố Hoa Kỳ, Hội đồng 93, Địa 

phương 230 đề xuất và yêu cầu Ủy ban bỏ phiếu ủng hộ các bên đã thỏa thuận dự kiến theo 

Bản ghi nhớ của Thỏa thuận (“MOA”), được đính kèm cùng với chi phí ngoài thỏa thuận.   

Hãy xem những điểm nổi bật của MOA dưới đây.    

 

Thông tin nổi bật 

      

Khoảng thời gian: 01 Tháng Bảy 2020 – 30 Tháng Sáu 2023 

 

Tăng lương:  

 FY21: 2% 

 FY22: 2,5%, cộng với khoản thanh toán một lần là 1.000 USD 

 FY23: 2,5% 

 Tăng chi phí để đạt được và duy trì Chứng nhận An toàn Thực phẩm cho Người quản lý 

từ 100 USD lên 300 USD mỗi năm. 

 

Cải cách: 

 Đã sửa đổi ngôn ngữ ngày lễ tôn giáo để thể hiện sự công bằng và hòa nhập hơn 

 Tăng tính linh hoạt của khu học chánh trong việc tuyển dụng, đào tạo và cấp chứng chỉ 

cho nhân viên làm việc trong bảy giờ 

 Đã sửa đổi quyền của học khu để mở rộng năm làm việc lên đến 12 tháng cho một số 

nhân viên của Trung tâm phân phối FNS 

 

 


