
لماذا التصويت "ال" على إقرار المعاهدة القسري؟

العرض يتطلب منا المزيد من التنازالت: 

سيت�م التصويت على عرض ال يختلف جوهريًا عن العرض الذي تم�
 مارس/آذار.٢رفضه في 

 من التغييرات أحادية الجانب منالعرض ال يحِم مساعدي األساتذة
قبل الجامعة، أو إنقاص التمويل أو زيادة العمل. 

،لعرض يفاقم مشكلة األمن الوظيفي لدى األساتذة المتعاقدينا
من دون أي حماية من التغييرات إحادية الجانب من قبل الجامعة
والمتعل�قة بإستيفاء شروط التفرغ، ومن دون برامج تحسين األمن

 أشخاص إلى٨الوظيفي، وبرامج تفر�غ المتعاقدين الذي انخفض من 
شخصين سنوي�ا.

Graduate Assistant وظيفة مساعد ٨٠٠لعرض ال يناقش إلغاء ا
GA.مما يؤثر على عدم تمّكنهم من متابعة دروسهم 

 ال يؤم�ن بشكل كاٍف العدالة وتأمين المرافق العامةالعرض المقد�م
. كما رفضت اإلدارة في الجامعة مقترحاتلذوي االحتياجات الخاصة

مناهضة للعنصرية ، وتأمين غرف خاصة الرضاعة وتمويل خاص
للناجين من العنف الجنسي.

التصويت "ال" هو تصويت لعرٍض عادلٍ ، الذي يؤمن األمن الوظيفي،
العدالة وإتاحة الفرص لكل من الثالث مجموعات في إتحادنا.  

ال يوجد بروتوكوًال للعودة إلى العمل: عدم تأمين المدفوعات وغياب
:الحماية

عادًة ما يتم التفاوض على بروتوكول العودة إلى العمل عند نهاية



عادًة ما يتم التفاوض على بروتوكول العودة إلى العمل عند نهاية
اإلضراب من أجل تحديد شروط عودتنا إلى العمل. يحدد هذا

البروتوكول المبالغ التي سنقبضها من أجل إنهاء عقودنا للفصل الدراسي
الحالي والحماية من إمكانية حصول إجراءات تعسفية بحقنا. 

ال يوجد بروتوكوًال للعودة إلى العمل في عرض إدارة الجامعة. مما يعني
أّنه من المستبعد أن تحصل على الراتب مقابل العمل المتوج�ب عليك
حتى إنهاء العقد للفصل الدراسي الحالي. كما أّنك لن تكون محمّيًا من
إجراءات تعسفّية لمشاركتك أو عدم مشاركتك باإلضراب. قد تقول
إدارة الجامعة أّنها على إستعداد لدفع مستحقاتنا وحمايتنا من أي

إجراءات، ولكن ال يوجد ضمان في ظل غياب أّي اتفاق متفاوض عليه
وموق�ع من كال الطرفين. 

حتى في حاالت التحكيم الملزم، يمكننا إبداء رأي أكثر.
التصويت "ال" هو التصويت لبروتوكول العودة إلى العمل المتفاوض
عليه، والذي يضمن دفع الراتب والحماية من أي إجراءات تعسفية.

. يمكن للعرض أن يتحسن

إن العرض المقّدم من قبل الجامعة هو األسوأ ما يمكن الحصول عليه.
يمكن لصاحب العمل أن يفرض تصويت تحت إشراف وزارة العمل لمرة
واحدة فقط. إن فشل التصويت، ستجبر إدارة الجامعة على التفاوض

 أشهر. ٦بحسن نّية، وهو ما توّجب عليها القيام به منذ 

إن فشلت المفاوضات وتّم إعادة تشريعنا إلى العمل، فمن غير الممكن أن
يقرر المحك�م على إتفاق مثل أو أسوأ من اإلتفاق الذي رفضناه.

التصويت "ال" هو التصويت لعرض أفضل.
التصويت "ال" هو التصويت لألمن الوظيفي، إتاحة التعليم للجميع ،

اإلنصاف واإلحترام.
التصويت "ال" هو التصويت لحق�نا في المفاوضات الجماعية.


