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 دودھ پالنے پر  یںاور دوسرے شعبوں م یںم یفراہم یاور خدمات ک یاتسہول یاء،اش

 پر رہنما کتابچہ یاور ہراسگسلوک  یازیامت

 

کے  (SDO) قانون یازیامت یکو جنس ینتمام خوات یںسے شروع، ہانگ کانگ م 2021جون  19

مالزمت  یںسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس تحفظ م یاور ہراسگسلوک  یازیامت دودھ پالنے پرتحت 

 :یںہ یہہے، جن کے نام  یاگ یااحاطہ ک یاور متعلقہ شعبوں، کے ساتھ ساتھ دوسرے شعبوں کا بھ

 

 یفراہم یاور خدمات ک یاتسہول یاء،اش 

 یمتعل 

  نظم و نسق یااحاطوں/جگہوں کا انتظام 

 شرکت یںکلب م 

 حکومت 

 

 یفتعر یکپالنے  دودھ

SDO  ،ہے: یجات یاس طرح وضاحت ک یکے عمل کدودھ پالنے کے تحت 

 بچہ  یاتیاتیمشغول ہے، چاہے وہ بچہ اس کا ح یںکا دودھ پالنے کے عمل م یخاتون جو بچے کو چھات یکا

 نہ ہو۔ یاہو 

 مشغول ہے۔ یںکے عمل م ینےخاتون جو دودھ نکال کر د یکا 

 جس وقت  ی،کر رہ یںنہ یساوہ اس وقت ا یکنہے، ل یکا دودھ پالت یخاتون جو اپنے بچے کو اپنا چھات یکا

 ہے۔ یاگ یاسلوک سے متعلقہ فعل کا ارتکاب ک یازیامت

 

 ہے؟ یاک اور نشانہ بنانا یہراسگ سلوک، یازیامت دودھ پالنے پر

 ۔یںہ یںالگ الگ قسم یاور نشانہ بنانا طرزعمل ک یہراسگ سلوک،  یازیامت دودھ پالنے پر

دوسرے فرد  یخاتون سے کس یکس یکا دودھ پالنے وال یہے کہ چھات یہاس کا مطلب  –سلوک یازیبراہ راست امت

کم سازگار / کم موزوں برتاؤ کرنا، صرف  یںنسبت قابل موازنہ حاالت م یک (مرد یکس یاخاتون  ی)دودھ نہ پالنے وال

 ہے۔ یکا دودھ پالت یاس وجہ سے کہ وہ خاتون چھات

بچے کو اپنے دوستوں سے  یدہہے۔ وہ اپنے نوزائ یلنچ کر رہ یںم یستورانر یککے ساتھ ا یلیوںسہ یاپن یمیامثالً: 

سے کہتا  یمیآ کر ا یٹرو یکہے، تو ا یہے۔ جب وہ اپنے بچے کو دودھ پالنا شروع کرت یملوانے کے لئے اپنے ساتھ الت
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سے جانا پڑے  یہاں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو یںہ یپال سکت یںکا دودھ نہ یچھات یںم یستوراںآپ ر یڈم،ہے، "م

خاتون کے  والیپالنے  کا دودھ چھاتی ایککرنے سے انکار کرنا  پیشکو خدمات  ایمیطرف سے  کی ریستورانگا۔" 

 سلوک تصور ہوگا۔ امتیازیساتھ خالف قانون براہ راست 

 

 

شرط کا اطالق کرنا، اس بات  یاتقاضا  یکہے کہ تمام افراد کے لئے ا یہاس کا مطلب  – سلوک یازیبالواسطہ امت

 :یکنل یں،نہ یا یںہ یکا دودھ پال رہ یوہ چھات یاسے قطع نظر کہ آ

 یکا تناسب دودھ نہ پالنے والے افراد جو اس ک یںہ یکر سکت یلتعم یجو اس ک ینخوات یدودھ پالنے وال 

 کم ہے؛ یکے تناسب سے کاف یںکر سکتے ہ یلتعم

  ہے؛ اور یںشرط قابل جواز نہ یاتقاضا 

  کر  یںنہ یلتعم یوہ اس ک یونکہخاتون کے لئے نقصان دہ ہے ک یکا دودھ پالنے وال یشرط چھات یاتقاضا

 ۔یںہ یسکت

 

بھال کے کمرے  یکھد یالخال اور بچوں ک یتہے کہ وہ اپنے تمام ب یاکا اطالق ک یسینے پال ینٹرس یداریخر یکاثالً: م

جا  یامناسب مقاصد کے لئے استعمال نہ ک یرغ یںانہ یاکو ہر وقت تاال لگائے رکھتا ہے تاکہ ان جگہوں پر توڑ پھوڑ 

کے دفتر  یہاستعمال کرنا چاہتا ہے اسے انتظام یاتسہول یبھ یہوا ہے۔ جو کوئ یںنہ یپہلے کبھ یساسکے، حاالنکہ ا

 ینیواپس کر د یاںاور اس کے بعد چاب یںچاہئ ینیل (یاں)چابیاور کمروں کا تاال کھولنے کے لئے چاب یےجانا چاہئ

ے کمرے سے بہت دور واقع بھال ک یکھد یالخالء اور بچے ک یتکا دفتر ب یہمدنظر رکھتے ہوئے کہ انتظام یہ۔ یںچاہئ

 یتطرح، اگرچہ ب یکا باعث ہے۔ اس یفکے لئے خاصا تکل ینخوات یبچوں کے ساتھ سفر کرنے وال یرخوارش یہہے، 

کا دودھ پالنے  یچھات یکنپر الگو ہوتا ہے، ل یکبھال کے کمرے کو مقفل رکھنے کا تقاضا ہر ا یکھد یالخالء اور بچے ک

 یلسلوک تشک یازیعمل خالف قانون بالواسطہ امت یہدہ اثر ہونے کا امکان ہے، اور پر اس کا نقصان  ینخوات یوال

 ہے۔  یتاد

 

۔ اس کا اطالق وہاں یںدو اقسام ہ یکو ہراساں کرنے ک ینخوات یکا دودھ پالنے وال یچھات – یہراسگ دودھ پالنے پر

کا دودھ  چھاتیپر ہراساں کرتا ہے کہ عورت  بنیادعمل کر کے اس  ذیلعورت کو درج  ایکشخص  ایکہوتا ہے جہاں 

 ہے: رہیپال 

 طرف ناخوشگوار طرزعمل یخاتون ک یدودھ پالنے وال 

باشعور شخص، تمام حاالت کو  یکا یمشغول ہوتا ہے، جس ک یںشخص ناخوشگوار طرزعمل م یجب کوئ

 یاڈرا یا یلتذل یجائے، اس ک یاوجہ سے مجروع ک یکرتا ہے کہ عورت کو اس عمل ک ینیب یشہوئے، پ یکھتےد

 جائے گا۔  یادھمکا
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 کرنا یداڈرانے دھمکانے واال ماحول پ یامعاندانہ  یکا 

ک یکا  یاشامل ہوتا ہے جو خاتون کے لئے معاندانہ  یںطرزعمل م یسےدوسروں کے ساتھ، ا یا یالشخص، ا

 کرتا ہے۔ یداڈرانے دھمکانے کا ماحول پ

طور پر  یریتحر یا یزبان یانکرنا شامل ہے، خواہ ب یانکچھ ب یںم یموجودگ یاس ک یاخاتون کو  یںطرزعمل م یسےا

 ہو۔ یاگ یاد

 

 

 میں ریستوراںوہ  ہی جیسے۔ یںلے کر جاتے ہ یںم یستورانر یکبچے کو ا یدہاور اس کے شوہر اپنے نوزائ ینسجمثالً: 

کے دودھ پالنے کے دوران  جینیس۔ ہیں دیتیکا دودھ پالنا شروع کر  چھاتیاپنے بچے کو  جینس ہیں، بیٹھتےپر  میز

ناگوار عمل ہے کہ کچھ  ایک یہ"… کہ  ہیںکہتے ہوئے اس کے متعلق بات کر رہے  یہ بیرےہے کہ دو  دیتا سنائیاسے 

کے پاس  جینیس ایکسے  میں بیروں"۔ پھر ہیں سکتیکا دودھ پال  چھاتیبچے کو  میںی جگہ عوام کیسے خواتین

کر اس سے کہتا ہے  اس سے دوسرے  کیونکہمہذب عمل ہے  غیر ایککا دودھ پالنا  چھاتی میں ریستورانہمارے "…آ

ممکن ہے کہ  یہہے اور  کرتیمحسوس  عزتیمجروع اور بے  جینس"۔ اس برتائو سے ہیںکسٹمرز برا مان سکتے 

طور پر ہراساں کرنے کا امکان  یقانون یرغ یےکو دودھ پالنے کے ل ینسخدمت کنندہ کے طور پر ج یکا کے  ریسٹورینٹ

 ہے۔

 

سلوک  یازیدوسرے شخص )امت یکس (سلوک کرنے واال یازیشخص )امت یکاس کا مطلب ہے کہ ا – نشانہ بنانا

نسبت کم سازگار برتاؤ کرتا ہے اس عمل  یدوسرے افراد ک یںکے ساتھ قابل موازنہ حاالت م (واال فرد کا نشانہ بننے

ارادہ کرنے کا شبہ ہوتا ہے  یاکرنے  یلدرج ذ یاہے،  یاکرنے کا ارادہ ک یاہے  یاوجہ سے جو اس متاثرہ شخص نے ک یک

 :یسےج

 دوسرے شخص نے  یکس یاسلوک کرنے والے  یازیالزام لگانا کہ امتSDO  دودھ کے تحت خالف قانون

 ہے؛ یاکا ارتکاب ک یہراسگ یاسلوک  یازیامت پالنے پر 

 دوسرے شخص کے خالف  یکس یاسلوک کرنے والے  یازیامتSDO  یازیامت دودھ پالنے پر کے تحت 

 کرنا؛ یاںپر کارروائ یہراسگ یاسلوک 

 دوسرے شخص کے خالف  یکس یاسلوک کرنے والے  یازیامتSDO  یازیامت دودھ پالنے پر کے تحت 

 یا ینا؛معلومات د یاثبوت  یںکے سلسلے م یوںدائر کردہ کارروائ یشخص ک یبھ یپر کس یہراسگ یاسلوک 

 یںدوسرے شخص کے سلسلے م یکس یاسلوک کرنے والے  یازیامت یگربصورت د SDO  دودھ کے تحت

 کرنا۔ یکچھ بھ یعہاس کے ذر یاپر دفعات کے تحت  یہراسگ یاسلوک  یازیامت پالنے پر 
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بچے کو گود  یکا یںم یرکن ہے۔ اس نے اور اس کے شوہر نے حال ہ یکا یکلب ک یہانگ کانگ کے کنٹر یجوڈمثالً: 

کا  چھاتیاپنے بچے کو  میںکلب  کنٹری جوڈی۔ جب یںکلب لے آتے ہ یہے اور وہ اپنے بچے کو کھانے کے لئے کنٹر یال

 کیونکہہے  نہیںاجازت  کیکا دودھ پالنے  چھاتی میںمالزم کہتا ہے اسے کلب  ایکہے، تو  کرتیدودھ پالنا شروع 

کیندوسرے  اجازت سے انکار کرنے پر کلب کے خالف  کیکا دودھ پالنے  چھاتی جوڈی۔ ہیںکر سکتے  شکایت ارا

ہفتوں  کئی بغیر کیےسلوک کے مسئلے کا ازالہ  امتیازیہے۔ کلب  کرتی شکایت کیسلوک  تیازیام دودھ پالنے پر 

 غیر کیاس  رکنیت میںکلب  کی جوڈیکرتا ہے کہ  بیاناس کے بجائے  لیکنہے،  دیتاجواب  میںخط  ایککے بعد 

نشانہ  قانونی غیرسلوک اور  امتیازی دودھ پالنے پر براہ راست  یہہے۔  رہیجا  کیوجہ سے ختم  کی شکایتمعقول 

 جانا تصور ہوگا۔ بنایا

 

طور پر ذمہ دار  یسلوک کے عمل کے قانون یازیکے ساتھ امت ینآجر اپنے مالزم: یجوابدہ یافراد ک یاور مرکز ینآجر

کے  یمنظور یاجاتا ہے، چاہے انہوں نے وہ آجر کے علم  یاکے ساتھ ک ینمالزمت کے دوران مالزم یجو ان ک یں،ہوتے ہ

جائے گا، جب  یاآجر کو ذمہ دار ٹھہرا یںصورت م یسلوک ک یازیطرف سے امت یہو۔ مالزم ک یاک یراس کے بغ یاساتھ 

 یفعل کرنے سے روکنے کے لئے معقول حد تک عمل یسےکو ا ینکر سکتا کہ اس نے مالزم یںثابت نہ یہتک کہ آجر 

 تھے۔ یےمات کاقدا

عمل  یبھ یکوئ یاگ یاطرف سے ک یشخص ک یکس یجنٹکے ساتھ پرنسپل کے لئے بطور ا یارپرنسپل کے اخت یز،ن

 یاعمل تصور ک یاگ یاطرف سے ک یپرنسپل ک (واقع ہو یںبعد م یامضمر ہو، اور چاہے پہلے  یا ی)چاہے وہ عمل اظہار

 جائے گا۔ 

دوسرے  یکس یا ینا،د یتہدا یسلوک برتنے ک یازیفرد کو امت یکساور دباؤ:  یاتہدا یسلوک برتنے ک یازیامت

 سلوک برتنے کے لئے دباؤ ڈالنا خالف قانون ہے۔ یازیپر امت یادبن یکا دودھ پالنے ک یشخص پر چھات

کا دودھ پالنے سے  یچھات یشخص جو دانستہ طور پر دوسرے شخص ک یکامدد کرنا:  یںخالف قانون افعال م

 یکے مقصد کے مطابق اس ک SDO یکے تحت اسے بھ SDOمدد کرتا ہے تو  یںفعل کرنے م یقانون یرق غمتعل

 جائے گا۔  یاطرف سے خالف قانون فعل سرزد ہونے کا تصور ک

 

 یفراہم یاور خدمات ک یاتسہول یاء،اش

SDO  (یر بغ یاکے ساتھ  یگی)ادائ یفراہم یخدمات ک یا یاتسہول یاء،حصے کو اش یعوام کا کس یاکے تحت، عوام 

سلوک کرنا خالف قانون ہے  یازیپر اس عورت کے ساتھ امت یادعمل کر کے اس بن یلسے متعلقہ فرد کے لئے درج ذ

 ہے:  یکا دودھ پال رہ یکہ وہ چھات

 یادانستہ طور پر نظر انداز کرنا؛  یاخدمات فراہم کرنے سے انکار کرنا  یا یاتسہول یاء،اش یبھ یاسے کوئ 
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 خدمات فراہم کرنے  یا یاتسہول یاء،اش یبھ یاس انداز سے اور ان شرائط کے مطابق کوئ یار،س معاسے ا

ک یسب مرد عوام یہدانستہ طور پر نظر انداز کرنا جس طرح سے  یاسے انکار کرنا   یںکو معمول م ینارا

 ۔یںہ یجات یفراہم ک

 

 ہے: یکا دودھ پال رہ یخالف قانون ہے کہ وہ چھات یہراساں کرنا بھ یادخاتون کو اس بن یشخص کا کس یکس

 یافراہم کرنے کے دوران؛  یاکرنا  یشکشپ یخدمات فراہم کرنے ک یا یاتسہول یاء،خاتون کو اش 

 یاء،طرف سے اش یاس ک یاطلب کرنے،  یفراہم یخدمات ک یا یاتسہول یاء،طرف سے اش یخاتون ک 

 خدمات فراہم کرنے کے دوران۔  یا یاتسہول

 

 یںمثال یاور خدمات ک یاتسہول

 ک یعوام یںاور استعمال، جس م یجگہ تک رسائ یبھ یکس حصے کو داخل ہونے  یعوام کے کس یا ینارا

 اجازت ہے؛ یک

 رہائش؛ یںطرح کے دوسرے ادارے م یاس یاہاؤس  یسٹہوٹل، گ 

 یات؛فنانس سے متعلقہ سہول یا یڈٹگرانٹس، لون، کر یا یعہانشورنس کے ذر یا ینکاریب 

 یات؛کے لئے سہول یمتعل 

 ۔یاتکے لئے سہول یتازگ یا یحتواضع، تفر 

  ۔یاتسفر کے لئے سہول یاآمد و رفت 

 خدمات؛ اور یتجارت ک یا یشہپ یبھ یکس 

 اقدام۔ یبھ یحکومت کا کوئ یا یعےحکومت کے ذر یاخدمات،  یمحکمہ ک یبھ یحکومت کے کس 

 

ہے، تو سارہ کو شبہ ہوتا ہے کہ اسے  یہونے لگت ینبے چ یہے۔ جب بچ یالت یںکو پارک م یبچ یچھوٹ یسارہ اپنمثالً: 

کا دودھ پالنے  یکو چھات یٹیب یاپن یںہے اور پارک م یجات یٹھپر ب ینچب یکہے۔ اس کے بعد وہ ا یہوئ یبھوک لگ

بچوں  یںہے کہ پارک م یہے اور اسے بتات یکھتیسارہ کو دودھ پالتے ہوئے د یسرآف یکیورٹیپارک س یکہے۔ ا یلگت

 یکھد یدودھ پالنے کے بجائے بچوں ک یںکمرہ موجود ہے۔ اسے پارک کے کھلے عام عالقے م یکبھال کا ا یکھد یک

کا دودھ پالنے کے عمل کے  یاور کہا کہ وہ اپنے بچے کو چھات یا۔ سارہ نے انکار کر دیےبھال کا کمرہ استعمال کرنا چاہئ

دودھ براہ راست  یہہے۔  یپارک سے جانے کا کہت یا ینےطور پر روک د یسارہ کو فور یسرآف یورٹیہے۔ سک یںم یچب

 یسہولت موجود ہے اور بہت سار یبھال ک یکھد یتک کہ اگر بچوں ک یہاںسلوک تصور ہوگا۔  یازیامت پالنے پر 

اس کا استعمال کرنے  ینخوات یکا دودھ پالنے وال یچھات یپھر بھ یں،ہ یتید یحاسے استعمال کرنے کو ترج ینخوات

سہولت کے بجائے کھلے  یبھال ک یکھد یخاتون بچوں ک یبھ یکوئ یکا دودھ پالنے وال ی۔ چھاتیںہ یںپابند نہ یک

 ۔ یںحقدار ہ یدودھ پالنے کا انتخاب کرنے ک یںعام م
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 کار یقہاور خدمات فراہم کنندگان کے اچھے طر یاتسہول یاء،اش

 یںکر یارت یسیپال یریکا دودھ پالنے سے متعلق تحر یچھات .1

 یںکا دودھ پالنے م یجو چھات یں،کر یارت یسیپال یریتحر یکا یک یمکا دودھ پالنے سے متعلق تنظ یچھات

 ہو۔ یکرت یانکے عزم کو ب یمتعاون کرنے اور دودھ پالنے کے لئے دوستانہ ماحول بنانے کے لئے تنظ

 یںکر یامہ یاتمناسب سہولدودھ پالنے کے لئے  .2

 یجگہوں ک ینج یادہز یںان کے لئے احاطوں م یںہ یاپنے بچوں کو اپنا دودھ پالنا چاہت یںجو پردے م یںوہ مائ

 ۔یںکر یابدست یاتاور مناسب سہول یںکر ینشاندہ

  یںکا بندوبست کر یتعملے کے لئے ترب .3

اور  یسیپال یک یمکا دودھ پالنے کے لئے دوستانہ ماحول فراہم کرنے کے لئے تنظ یعملے کے ہر رکن سے چھات

کینکہ عملے کے  بنائیں یقینی یہ۔ یںمواصلت کر یںکے بارے م یقوںطر وہ  ہیں،سے واقف  پالیسیاس  ارا

کے مشترکہ  کا دودھ پالنے چھاتیاور وہ  ہیں،کا علم رکھتے  سہولیاتکا دودھ پالنے کے لئے مقامات اور  چھاتی

 ۔ہیںرکھتے  قابلیت میںمنظرناموں کے انتظام 

 یںاور اقدامات کو عام کر یسیپال یک دودھ پالنے پر  .4

 یبو یک یمتنظ یسےج یں،کو مشتہر کر یاتکا دودھ پالنے سے متعلق دوستانہ اقدامات اور سہول یچھات

 یاتضرورت کے وقت سہول یںمائ یتاکہ اپنا دودھ پالنے وال یں،شائع کر یعےکے ذر یجپ یڈیاسوشل م یاسائٹ 

 ۔ یںتالش کرنے اور ان کا استعمال کرنے کے قابل ہو سک

 

 کرنا یبتنص یک یاتسہول یک یخوار یربھال اور ش یکھد یبچوں ک

SDO یںنہ یشپ یزتجو یاقسام ک یک یاتسہول یجانے وال یکے لئے فراہم ک ینخوات یکا دودھ پالنے وال یچھات 

اور دودھ پالنے  یبھال کرنے وال یکھد یبچوں ک یںعمارتوں م یہے کہ تجارت یکرت یزحکومت تجو ی،کرتا ہے۔ پھر بھ

 ۔ یںجائ یےکمرے فراہم ک یخوار یربھال اور ش یکھد یماؤں کے لئے بچوں ک یوال

سے  یفراہم یکے کمروں ک یخوار یربھال اور ش یکھد یبچوں ک یںعمارتوں م یعمارتوں کے محکمہ نے تجارت

بھال  یکھد یجانے والے بچوں ک یےہے کہ فراہم ک یاگ یامشورہ د یہ یںہے، جس م یک یارت 1یخاص رہنمائ یکمتعلق ا

کہ ہر  یہاور  یےہونا چاہئ یضرورت پر مبن یاور دورہ کرنے والوں ک یوںرہائش یمانے،تعداد عمارت کے پ یکے کمروں ک

 ۔یےجانا چاہئ یامرہ فراہم کک یککم از کم ا یںعمارت م

                                                
مجاز افراد، رجسٹرڈ اسٹرکچرل انجینئر اور رجسٹرڈ جیو ٹیکنیکل انجینئرز کے لئے پریکٹس نوٹ، تجارتی عمارتوں میں بچوں کی دیکھ  1

 2018، ترمیم شدہ نومبر ADV-32بھال کے کمروں اور شیر خواری کے کمروں کی فراہمی، 
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کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ان کمروں کے افعال اور  یزائنڈ یعموم یب،مقام، کمرے کا سائز اور ترت یںم یرہنمائ

اور خدمات کے فراہم کنندگان کو بچوں  سہولیات اشیاء،۔ یںہ یگئ یسفارشات فراہم ک یبھ یںبھال کے بارے م یکھد

سے حوالہ طلب  رہنمائی کیکو نصب کرنے سے پہلے محکمہ عمارات  سہولیات کی خواری شیربھال اور  دیکھ کی

وجوہات  کی ستھرائی صفائی بھی کبھیالخال اور باتھ رومز  بیت میں،صورت  بھی کسیجاتا ہے۔  دیاکرنے کا مشورہ 

 ۔ہیں ہوتی نہیں جگہیںبنا پر دودھ پالنے کے لئے مناسب  کی

 

 یاور ہراسگ سلوک یازیامت دودھ پالنے پر  یںدوسرے شعبوں م

 یمتعل

 یکا دودھ پالنے وال یاداروں کے لئے چھات یمیتعل یتکالجوں سم یااداروں  یتیورانہ ترب یشہاور پ یونیورسٹیوں

 سلوک کرنا خالف قانون ہے: یازیامت یںم یلعورت سے درج ذ

 یا یں؛کردہ شرائط م یشکے لئے پ ینےطالب علم داخلہ د یثیتعورت کو بح 

 دانستہ طور پر  یاداخلے کے لئے درخواست کو قبول کرنے سے انکار کر کے  یںطالب علم ادارے م یثیتبح

 نظر انداز کر کے؛

 یلطالب علم ہے، وہاں ادارے کے لئے اس عورت کے ساتھ درج ذ یںعورت ادارے م یکا دودھ پالنے وال یجہاں چھات

 سلوک برتنا خالف قانون ہے: یازیامت یںم

 ان  یاس ک یاکا متحمل ہوتا ہو،  یخدمات تک رسائ یا یاتفوائد، سہول یکس یجو اس ک یںانداز م یسےا

 یادانستہ طور پر نظر انداز کر کے؛  یاکے متحمل ہونے سے انکار کر کے  یتک رسائ

  اور ضرر پہنچا کر۔ یاسے کوئ یااسے ادارے سے خارج کر کے 

 

پر ہراساں کرنا خالف قانون ہے کہ وہ  یادخاتون کو اس بن یکا یںحاالت م یلمندرجہ ذ یاداروں کے لئے بھ یمیتعل

 ہے: یکا دودھ پال رہ یچھات

 طالب علم بننے  یکا یخاتون کو ہراساں کرنا، جو کہ اس ادارے ک یکمحکمے کے ذمہ دار ادارے کا ا یمیتعل

 طالب علم ہے؛ یکا یک یہاں یاہے،  یمتالش یک

 طالب علم  یکا یخاتون کو ہراساں کرنا، جو کہ اس ادارے ک یکرکن کا ا یکادارے کے عملہ کا ا یمیتعل

 طالب علم ہے؛ یکا یک یہاں یاہے،  یمتالش یبننے ک

 یطالب بننے ک یکا یخاتون کو ہراساں کرنا، جو کہ اس ادارے ک یکطالب علم کا ا یکادارے کے ا یمیتعل 

 طالب علم ہے؛ یکا یک یہاں یاہے،  یمتالش

 طالب علم ہے، کا اُس خاتون کو ہراساں کرنا جو ذمہ  یکا یاہے،  یطالب علم بننے کا متالش شخص جو یکا

 رکن ہے۔ یکا یکے عملے ک یبلشمنٹاسٹ یاہے  (رکن یکا یاس ک یادار ادارہ/فرد )
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 احاطوں/جگہوں کا انتظام و انصرام

پٹہ  یہ،انتظام کرنے )بشمول فروخت، کرا یںجن پر انہ یں،احاطوں کے سلسلے م یںشخص کے لئے، ہانگ کانگ م یکا

سلوک  یازیامت یںم یلخاتون کے ساتھ درج ذ یکا دودھ پالنے وال یحاصل ہے، چھات یارکا اخت (ینےپر اور آگے پٹہ پر د

 کرنا خالف قانون ہے:

 کرتا ہے؛ یشکشپ یجن پر وہ خاتون کو احاطوں ک یںان شرائط م 

 یاسترد کر کے؛ درخواست م یان احاطوں کے لئے خاتون ک 

 خاتون کے ساتھ اس  یںفہرست کے سلسلے م یکس یوضاحت کے احاطوں کے ضرورت مند افراد ک یاس

 ۔یںکے برتاؤ م

خاتون کے ساتھ، اس سے احاطے کے انتظام و  یکا دودھ پالنے وال یدوسرے شخص کا چھات یامکان مالک  یکس

دوسرے  یاخالف قانون ہے، جہاں مکان مالک  یک برتنا بھسلو یازیواپس لے کر، امت یرضامند یاانصرام کا الئسنس 

 (یکار یضتفو یک ینےآگے پٹہ پر د یا یدار یہانتظام )مثال کے طور پر کرا یرضامند یاطرف سے الئسنس  یشخص ک

 کے لئے مطلوب ہو۔

 

 خالف قانون ہے برائے: یبھ یہ یںاحاطوں کے سلسلے م

 کرنے یشکشپ یکاحاطہ  ہو، وہ  یاراس کے پاس ٹھکانے لگانے کا اخت یلئےکہ جس ک یلئےشخص ک یکا  

 خاتون کو ہراساں کرے۔ یکپر ا یادبن یک دودھ پالنےن دوراکے

 یکا دودھ پالنے ک یکو چھات نموجود خاتو یںشخص جو احاطوں کا انتظام سنبھالتا ہے، اس احاطہ م یکا 

 یابنا پر ہراساں کرے؛  یوجوہات ک

 یدوسرے شخص کا احاطے کو اس کے تصرف/سپردگ یکس یامکان مالک  یں،کے سلسلے م یدار یہکرا 

عورت کو ہراساں  یکوجہ سے ا یکا دودھ پالنے ک یطلب کرتے ہوئے، چھات یرضامند یاکے لئے الئسنس 

فرد کے  یاحاطوں کے کس یرضامند یادوسرے شخص کا الئسنس  یکس یاکرنا، جہاں مکان مالک 

 ہو۔ یکے لئے ضرور یتصرف/سپردگ

 

 شرکت یںکلب م

کا دودھ پالنے  یکے رکن کے لئے چھات یٹیکم یک یہانتظام یکلب ک یکس یا یٹیکم یک یہانتظام یکلب، کلب ک یکس

 سلوک کرنا خالف قانون ہے: یازیامت یعےکے ذر یلممکنہ خاتون رکن کے ساتھ درج ذ یوال

 یاناکام ہو کر؛  یںقبول کرنے م یاکے لئے درخواست کو مسترد  یترکن یخاتون ک 

  ہے۔  یارداخل کرنے کے لئے ت یںم یتجس پر کلب اسے رکن یںضوابط م یاان شرائط 
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ک کے  یٹیکم یک یہانتظام یکلب ک یکس یا یٹیکم یک یہانتظام یکلب، کلب ک یکس یں،کے سلسلے م ینموجودہ ارا

سلوک  یازیامت یںم یلخاتون رکن کے ساتھ درج ذ یکا دودھ پالنے وال یموجودہ چھات یرکن کے لئے، کلب ک یکا

 کرنا خالف قانون ہے:

 وہ متحمل ہے؛ یجن ک یںضوابط م یاشرائط  یکرنے ک یاراخت یترکن 

 یارنے سے انکار درخواست کو قبول ک یقسم کے لئے اس خاتون ک یک یترکن یامخصوص طبقے  یکس 

 ناکام ہو کر؛

 یرسائ یاس ک یاسے انکار،  یرسائ یسہولت تک اس ک یافائدے، خدمات  یبھ یکلب کے فراہم کردہ کس 

 کو محدود کر کے؛

 یاکر کے؛  یلیتبد یںشرائط م یک یترکن یاسے محروم کر کے  یتخاتون کو رکن 

 اور ضرر پہنچا کر یاسے کوئ 

 

خاتون، جو  یکرکن کے لئے، ا یککے ا یٹیکم یک یہانتظام یکلب ک یکس یا یٹیکم یک یہانتظام یکلب، کلب ک یکس

وجہ سے ہراساں کرنا خالف قانون  یکا دودھ پالنے ک یہے، کو چھات یدرخواست د یرکن بننے ک یارکن ہے  یکلب ک

 ہے۔

 

 حکومت

 یخدمات ک یا یاتسہول یاء،اور اش یںکے استعمال م یاراتاپنے اخت یا یںم یکارکردگ یحکومت کے لئے اپنے افعال ک

خالف  یناسلوک سے کام ل یازیخاتون کے خالف امت یکا دودھ پالنے وال یچھات یںم یفراہم یک یمتعل یا ی،فراہم

 قانون ہے۔

 

 

 دوستانہ ماحول بنانا کے لیے ایک دودھ پالنے

 یںکر یہ

 ۔یںکا احترام کر یآزاد یدودھ پالنے کے انتخاب ک یبھ یںوقت، کہ یبھ یکس یماں ک 

 گزرگاہ  یاہو  یشتشو یکوئ یسوائے کہ اگر تحفظ ک یںمت کر یشانماں کو پر یکا دودھ پالنے وال یچھات

 رکاوٹ کا باعث ہو۔ یںم

 ہے۔ یچاہت ینیگوشہ نش یادہجو دودھ پالتے وقت ز یںکر یشکشپ یمناسب جگہ ک یکماں کو ا یکا 

 کے بارے  یاتضرور یماؤں اور بچوں ک یکا دودھ پالنے وال یکو چھات ینخدمت صارف یاز دوسرے کسٹمر

 ۔یںوضاحت کر یںم
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 یںمت کر

 جگہ سے چلے جانا کا کہنا۔ یاڈھاپنے  ینے،ماں کو دودھ پالنا روک د یکا دودھ پالنے وال یچھات 

 ۔ یےجانا چاہئ یںبھال کے کمرے م یکھد یبچوں ک یاصرار کرنا کہ والدہ کو الزم 

 کا دودھ پالنے کا کہنا۔  یاپنے بچوں کو چھات یںالخال م یتماؤں کو ب 

 

 پر ذرائع: ینےد یلدوستانہ ماحول تشککے لیے ایک    دودھ پالنے

 ی،رہنمائ یںکے بارے م دودھ پالنے یںمالزمت اور متعلقہ شعبوں م EOC 

 ی،رہنمائ یںکے بارے م دودھ پالنے یںم یفراہم یاور خدمات ک یاتسہول یاء،اش EOC 

 کے لئے رہنما کتابچہ، محکمہ صحت ینےد یلدوستانہ احاطے تشککے لیے   دودھ پالنے 

 ینوٹ، تجارت یکٹسکے لئے پر ینئرزانج یکنیکلٹ یواور رجسٹرڈ ج ینئرمجاز افراد، رجسٹرڈ اسٹرکچرل انج 

، محکمہ ADV-32 ی،فراہم یکے کمروں ک یخوار یربھال کے کمروں اور ش یکھد یبچوں ک یںعمارتوں م

 عمارات

 

 یں؟کر سکتے ہ یاجاتا ہے تو آپ ک یاکا نشانہ بنا یہراسگ یا سلوک یازیامتپر   دودھ پالنےاگر آپ کو 

 یازیوجہ سے اس کے ساتھ امت یکا دودھ پالنے ک یچھات یںلگتا ہے کہ مذکورہ باال شعبوں م یساکو ا یاگر کس

سے  یںم یلدرج کرا سکتا ہے اور درج ذ یتشکا طور پر یریتحرکو  EOCہے تو وہ  یاکو روا رکھا گ یہراسگ یاسلوک 

 جمع کرا سکتا ہے: یتکو شکا EOC یعےکے ذر یعہذر یکا یکس

 سائٹ پر آن الئن فارم یبو EOC  ڈاک یعہخط بذر 

 یںدفتر م EOCبذات خود      یکسف 

 

 فارم یالئن انکوائرآن سے متعلقہ پوچھ گچھ:  نسینیسلوک آرڈ یازیانسداد امت

 فارم تیآن الئن شکا: تیسے متعلقہ شکا نسینیسلوک آرڈ یازیانسداد امت

EOC آن الئن فارم: تیخدمات سے متعلق پوچھ گچھ اور شکا یک 

 

 

 :یںرابطہ کر یمعلومات کے لئے، برائے مہربان یدمز

https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/enquiries.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/ContactUsOnlineForm.aspx
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 (Equal Opportunities Commission) یشنمواقع کم یانہمساو

  (استفسارات کے لئے ی)صرف عموم 8211 2511 (852)  :  یلیفونٹ

 8142 2511 (852)  :  یکسف

 . F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong/16 پتہ:  

  (استفسارات کے لئے ی)صرف عموم eoc@eoc.org.hk :  یلم یا

 یمشکالت کے حامل لوگوں ک یں)سماعت کا نقص/بول چال م 6972566616538سروس:  یسا یما یسا

 (جانب سے پوچھ گچھ کے لئے

کے لئے، برائے  یاتاستفسارات اور شکا یںسلوک کے بارے م یازیکے تحت امت یننسلوک کے آرڈس یازیانسداد امت

  (۔یںمذکورہ باال آن الئن فارموں کو استعمال کر یمہربان

 

 

 2021 یلاپر

 ۔یےجانا چاہئ یاک یںمشورے کا متبادل تصور نہ یکتابچہ صرف حوالہ کے لئے ہے اور اسے قانون یہنوٹ: 

 


