
. Kính gửi tất cả đoàn viên của Nghiệp Đoàn AFSCME/WFSE tại Đại Học Washington  

. Gửi từ: Ban Thương Lượng Đại Học Washington 

. Đề tài: Thông qua sự đồng ý cho việc thương lượng tập thể  
  
Những thương lượng với trường UW đã kết thúc vào ngày 19 tháng 9 năm 2022, cho sự chuẩn 
thuận tập thể của khế ước 2023-2025. Việc bỏ phiếu bắt đầu vào ngày thứ sáu, 23 tháng 9 lúc 10 
giờ 30 sáng. Chúng tôi gửi đến cho bạn thư này để bạn có thêm thì giờ xem lại cái sự dự kiến 
chuẩn thuận. Bạn sẽ nhận được một lời nhắc khi việc bỏ phiếu bắt đầu. 
  
Những điểm nổi bật của dự kiến chuẩn thuận:  
  
Sự dự kiến chuẩn thuận cho khế ước 2023-2025 cho AFSCME/WFSE "Trường Đại Học 
Washington" của nhân viên phân loại bao gồm 69 triệu mỹ kim cho việc tăng lương bổng cho 
Locals 1495 và 3488 và một số mục tiêu chính được xác định của nguyên cả đơn vị thương 
lượng như là những điều ưu tiên: 
  
. Sự gia tăng của chi phí sinh hoạt  (COLA) 
    -Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tất cả việc làm phân loại sẽ được tăng lương 4% (xem chương 
mục 45) 
    -Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tất cả việc làm phân loại sẽ được tăng lương 3% (xem chương 
mục 45) 
  
Dưới đây là những sự tăng lương và tiền trợ cấp độc hại kèm theo với sự tăng lương cho chi phí 
sinh hoạt: 
  
. Những sự tăng lương nhắm cho hơn 63% của đoàn viên Local 1495 và 3488 của WFSE: 
  
    - Cardiac Monitor Techs - 18% 
    - Clinical Lab Tech (HMC series) - 6% 
    - Control Tech series - 10% 
    - Dietary Unit Aide, Dietary Unit Clerk, and Dietetic Techs - 5% 
    - Driver-Warehouse Worker - 10% 
    - Electrician series - 10% 
    - Electronics Tech series - 2.5% 
    - Facilities Operations Maintenance Specialist - 10% 
    - Fiscal Tech Series - 7.5% 
    - Hospital Central Service Techs - 6% 
    - Hospital Custodian and Hospital Custodian Lead - 10% 
    - Hospital Custodian Supervisors - 7% 
    - Hospital Security Officer – HMC - 5% 
    - Licensed Practical Nurse - 11% 
    - Maintenance Mechanic series - 5% 
    - Mason/Plasterer series - 5% 
    - Medical Assistant series - 5% 
    - Mental Health Specialist series - 5% 
    -  Messenger Driver series - 10% 



    - Motor Equipment Mechanic series - 10% 
    - Orthopedic Tech series - 5% 
    - Patient Care Techs - 5% 
    - Plumber/Pipe/Steamfitter series - 10% 
    - Power Plant Electrician series – 10% 
    - Refrigeration Mechanic series - 10% 
    - Roofer series - 5% 
    - Stockroom Attendant series - 7.5% 
    - Supply Chain Tech series - 7.5% 
    - Surgical Technologists - 7% 
    - Truck Driver series - 10% 
    - Unit Supply Tech series - 7.5% 
    - Utility Worker series - 10% 
    - Waste 
  
Ngành (NE S WFSE Trades) Giấy phép 10% tiền trợ cấp độc hại (xem biên bản thỏa thuận): 
  
    - Electrician – EL-01 Electrical (State) 
    - Electrician Lead – EL-01 Electrical (State) 
    - Control Technician – FA-1 (Seattle) 
    - Control Technician Lead – FA-1 (Seattle) 
    - Plumber/Pipe/Steamfitter – PL-01 (State) or AS-3 (Seattle) 
    - Plumber/Pipe/Steamfitter Lead – PL-01 (State) or AS-3 (Seattle) 
    - Refrigeration Mechanic – EPA Universal (EPA) 
    - Refrigeration Mechanic Lead – EPA Universal (EPA) 
    - Facilities Operations Maintenance Spec.– All license listed above 
  
Sự tuyển dụng và duy trì nghiêm trọng cho cho đoàn viên Local 1495 và 3488 - Bắt đầu ngày 1 
tháng 9 năm 2022, những việc làm phân loại dưới đây sẽ được thêm lương như sau: 
  
    - Hospital Security Officers, Medical Assistants, Patient Care Technicians – 5% 
    - Hospital Central Services Technicians - 6% (10% for Trainees) 
    - Surgical Technologists - 7% 
    - Cardiac Monitor Technicians - 18% 
  
Những gia tăng cho tiền trợ cấp độc hại cho đoàn viên Local 1495 và 3488 của WFSE: 
  
     * $0.25/giờ được trả cho việc làm cần có giấy chứng nhận  
     * $6.00/giờ dự phòng cho tất cả việc làm mà trước đó được xếp loại dự phòng có tầng bậc 
     * $1.00/giờ gia tăng tiền trợ cấp độc hại cho dự phòng của những việc làm cần kỹ năng 
     * $0.35/giờ gia tăng cho tiền trợ cấp độc hại cho trưởng nhóm của phu trường  
     * 2% gia tăng cho tiền trợ cấp độc hại cho nhân viên huấn luyện an ninh của bệnh viện  
  
Tổng số tiền trả một lần - Bắt đầu 15 tháng 7 năm 2023, nhân viên của những việc làm có cấu 
hình nghề nghiệp mà được trả lương theo bảng BI, BL, BM và những ai làm việc với 60% hay 



cao hơn tỷ số làm việc toàn giờ,  sẽ được thanh toán 1 lần với  $700.00. Những nhân viên như 
trên nhưng làm việc dưới 60% hay thấp hơn sẽ được thành toán 1 lần với  $350.00 
  
Và nhiều hơn nữa cho sự cải tiến về kinh tế và không kinh tế cho đoàn viên Local 1495 và 3488. 
  
Đính kèm với thông báo nội bộ này là bản tóm tắt của sự chuẩn thuận dự kiến và nguyên bản của 
khế ước với những chương mục sẽ thay đổi. 
  
Bỏ phiếu bắt đầu: Thứ sáu, ngày 23 tháng 9 lúc 10 giờ 30 sáng. 
  
Bỏ phiếu chấm dứt: Thứ sáu, ngày 30 tháng 9 lúc 12 giờ trưa  
 


