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 رہنما کتابچہ یںکے بارے م یاور ہراسگسلوک  یازیامتدودھ پالنے پر جگہ پر  یکام ک

 یکہان یک یلوس

۔ وہ اپنے بچے یںہ ینسے کم مالزم 10 یںہے جس م یسے کام کرت یثیتح یکلرک ک یںم یکمپن یچھوٹ یکا یلوس

کٹر کے اپنے بچے کو دودھ  یہے۔ اپن یختم ہو جانے کے بعد کام پر واپس لوٹ آت یچھٹ یک یاور زچگ یدائشپ یک ڈا

لنچ کے وقفے کے دوران دودھ نکال کر دے  یںمالقات کمرہ م یکاپنے آجر سے دفتر کے ا یپالنے کے مشورے پر، لوس

اوقات کے دوران کالئنٹس سے مالقات کرنے کے  یکبھار دفتر یبھہے۔ ک یدرخواست کرت یک ینےاجازت د یسکنے ک

 یک یکہتے ہوئے لوس یہہوتا ہے۔ تاہم، آجر  یںنہ یںوقت استعمال م یشترلئے استعمال ہونے کے عالوہ، کمرہ ب

کہ کمرے کو صرف مالقاتوں کے لئے  یہاور  یگ یںہے کہ، وہ کمرے کو گندا کر د یتادرخواست کو مسترد کر د

نے دوسرے  یکے باوجود ہے کہ لوس یقتاس حق یہ۔ یںاور مقصد سے نہ یجا سکتا ہے اور کس یااستعمال ک

جگہ پر دودھ نکال کر دے  یکو اپنے کام ک یہے۔ چونکہ لوس یکھادوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے د یںکو کمرے م یوںساتھ

 ہے۔ یکرت یصلہکا ف ینےکا دودھ پالنا چھوڑ د یہے، لہذا وہ اپنے بچے کو چھات یرہ مل یںجگہ نہ یسکنے کے لئے کوئ

 

 سواالت

 سے  یاور ہراسگسلوک  یازیامت دودھ پالنے  سے متعلقپر  ینچنےکو کام پر ہاتھ سے دودھ کھ ینخوات یاک

 محفوظ رکھا جاتا ہے؟

 کے لئے مالقات کے کمرے کا استعمال کرنے سے انکار کر کے اس کے ساتھ لنے کا آجر دودھ نکا یلوس یاک

 کر رہا ہے؟سلوک  یازیامت

 

 (SDO) یننسسلوک آرڈ یازیامت یجنسکو  ینتمام خوات یںسے شروع، ہانگ کانگ م 2021جون  19

 یازیامت متعلق دودھ پالنے  سے یںکے تحت مختلف شعبوں، بشمول مالزمت اور متعلقہ شعبوں م

 یکآجر کا ا یکا یںسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ازروئے قانون مخصوص حاالت م یاور ہراسگسلوک 

خاتون مالزم کے  یا وجہ سے کم سازگار/موزوں برتاؤ کرنا، یکا دودھ پالنے ک یخاتون مالزم کے ساتھ اس کے چھات

 ہے۔ خالف قانون وجہ سے ہراساں کرنا، یکا دودھ پالنے ک یچھات

 

 یفتعر یک  دودھ پالنے

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 
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 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

 

 جاتا ہے؟ یاکس کا تحفظ ک

دودھ کو قانون کے تحت  (یتمددگاروں سم یلوگھر یرملکی)غ یناور موجودہ مالزمبشمول ممکنہ  ین،تمام مالزم

 ہے: یتاتحفظ د یںرکھا جاتا ہے۔ اس کے عالوہ، قانون انہ سے محفوظ یاور ہراسگسلوک  یازیامت پالنے  سے متعلق

 یکٹرزکنٹر یلیاور ذ یکٹرزکنٹر 

 یجنٹسا یشنکم 

 کت داروں پر  یشراکت )جہاں کوئ یںم یشراکت دار  (مشتمل نہ ہوفرم چھ سے کم شرا

 دار یہشاگرد اور کرا یرسٹرز،ب یںم یمبرکے چ یرسٹرب یبھ یکس 

 ینکے خدمت صارف یجنسیوںمالزمت ا 

 وضاحت کردہ افراد یںعام جگہوں م یکام ک یںکے سلسلے م یہراسگ دودھ پالنے  سے متعلق 

 

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

 ۔یںالگ الگ اقسام ہ یاور نشانہ بنانا طرزعمل ک یہراسگ سلوک،  یازیامت دودھ پالنے  سے متعلقجائے کار پر 

دوسرے مالزم  یمالزمہ سے کس یکس یکا دودھ پالنے وال یاس کا مطلب ہے کہ چھات –سلوک یازیبراہ راست امت

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

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

ہے  یہوجہ  یسلوک ہے۔ اس ک یازیپر براہ راست امت یادبن یکا دودھ پالنے ک یکا مذکورہ باال تجربہ چھات یلوس مثالً:

کو  یلوس یکنہے، ل یتااجازت د یکو مالقات کا کمرہ دوسرے مقاصد کے لئے استعمال کرنے ک ینممالز یگرکہ آجر د

 یںحاالت م یتقابل یںم یجےہے، اور اس کے نت یتاد یںاجازت نہ یکے لئے استعمال کرنے ک ینچنےہاتھ سے دودھ کھ

 نسبت اس سے کم سازگار/ کم موزوں برتاؤ کرتا ہے۔ یافراد ک یگرد

 

شرط کا اطالق کرنا، اس بات  یاتقاضا  یککے لئے ا یناس کا مطلب ہے کہ تمام مالزم – سلوک یازیامتبالواسطہ 

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

 جو اس  ینکا تناسب دودھ نہ پالنے والے مالزم یںہ یکر سکت یلتعم یمالزماؤں جو اس ک یدودھ پالنے وال

 کم ہے؛ یکے تناسب سے کاف یںکر سکتے ہ یلتعم یک

  ہے؛ اور یںشرط قابل جواز نہ یاتقاضا 
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  کر  یںنہ یلتعم یوہ اس ک یونکہمالزمہ کے لئے نقصان دہ ہے ک یکا دودھ پالنے وال یشرط چھات یاتقاضا

 ہے۔    یسکت

گھنٹے کے دوپہر کے کھانے کے وقفے کے ساتھ صبح  یکپانچ دن ا یںہفتے م یںم یکمپن یکیجنگپ یکا ینسینمثالً: 

دوپہر کے  یکصبح اور ا یکا –منٹ کے دو وقفے  20ہے۔ ہر دن کام کے دوران، وہ  یبجے تک کام کرت 6سے شام  9

 یکنے ا یکمپن یںم یسکے۔ حال ہ ینچتاکہ وہ اپنے چھ ماہ کے بچے کے لئے ہاتھ سے دودھ کھ –ہے  یتیوقت ل

 یکارکردگ یوہ اپن یاہے،  یسے روزانہ کم از کم آٹھ گھنٹے کام کرنے کا تقاضا کرت ینے جو تمام مالزمہ ینافذ ک یسیپال

 گے۔  یںسے متعلق ساالنہ بونس کھو د

گئے وقت کے بدلے  یےاسے ان وقفوں کے لئے ل یا ی،لے سکت یںدودھ پالنے کے وقفے نہ ینسیاس کا مطلب ہے کہ ن

اور  ینسیجس کا ن یسی،پال یک ی۔ کمپنیوہ اپنا بونس کھو دے گ یگروقت کام کرنا پڑے گا، بصورت د یاضاف یںم

 دودھ پالنے  سے متعلقپر نقصان دہ اثر پڑے گا، سے خالف قانون بالواسطہ  یندودھ پالنے والے دوسرے مالزم

 ۔یکر سکت یںا جواز فراہم نہاس تقاضے ک یسلوک ہونے کا امکان ہے، جب تک کہ کمپن یازیامت

 

۔ اس کا یںدو اقسام ہ یکو ہراساں کرنے ک ینخوات یکا دودھ پالنے وال یچھات – یہراسگ دودھ پالنے  سے متعلق

پر ہراساں کرتا ہے کہ عورت  بنیادعمل کر کے اس  ذیلعورت کو درج  ایکشخص  ایکاطالق وہاں ہوتا ہے جہاں 

 ہے: رہیکا دودھ پال  چھاتی

 طرف ناخوشگوار طرزعمل یخاتون ک یدودھ پالنے وال 

باشعور شخص، تمام حاالت کو  یکمشغول ہوتا ہے، جسے ا یںشخص ناخوشگوار طرز عمل م یجب کوئ

 یادھمکا یاڈرا یا یلوجہ سے اسے مجروع، تذل یکرتا ہے کہ عورت کو اس عمل ک ینیب یشہوئے، پ یکھتےد

 جائے گا۔ 

 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 دھکمانے 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

 

کے  ینمالزم یاپن یکا دودھ پالنے وال یکہ وہ چھات یاک یصلہنے ف یکمپن یکنالوجیٹ یکموجود ا یںمثالً: ہانگ کانگ م

اس کے عملے کے لئے بہتر  یںجا سکے کہ اس م یابنا یقینی یہتاکہ  ینرسنگ روم بنائے گ یکا یںلئے اپنے دفتر م

عملے  میں۔ اجالس ہے کرتیمنصوبوں کا اعالن  میں میٹنگ کیعملے  کمپنی۔ یںموجود ہ یاتخاندان دوستانہ سہول

کینکے متعدد  " کے لئے کمرے یوںموجود تمام "گائ میںاپنے دفتر  انہیںکہ  ہیںمذاق اڑاتے  میںکمرے کے عقب  ارا
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 لیتیون مالزم ان تبصروں کو سن خات ایک والیکا دودھ پالنے  چھاتی۔ چاہئیےکو "گائے کا دودھ نکالنے کا کمرہ" کہنا 

کا دودھ  چھاتیمعاندانہ ماحول بنا کر  ایک یہ۔ ہے جاتیزدہ رہ  حیرتاور  کرتیطرف سے ڈر محسوس  کیہے اور ان 

 ۔ہےخاتون مالزمہ کو  خالف قانون ہراساں کرنے کا امکان رکھتا  والیپالنے 

 

دوسرے  یںحاالت م یکے ساتھ تقابل (سلوک کا نشانہ بننے واال فرد یازیمالزم )امت یکاس کا مطلب ا – نشانہ بنانا

 یاہے  یاوجہ سے جو اس متعلقہ مالزم نے ک ینسبت کم سازگار/ کم موزوں برتاؤ کرنا ہے اس عمل ک یک ینمالزم

 :یسےارادہ کرنے کا شبہ ہوتا ہے ج یاکرنے  یلدرج ذ یاہے،  یاکرنے کا ارادہ ک

  دوسرے شخص نے  یکس یا (سلوک کرنے والے یازیکہ آجر )امتالزام لگاناSDO  کے تحت خالف قانون

 ہے؛ یاکا ارتکاب ک یہراسگ یاسلوک  یازیامت دودھ پالنے  سے متعلق

 دوسرے شخص کے خالف  یکس یاسلوک کرنے والے  یازیامتSDO  دودھ پالنے  سے متعلقکے تحت 

 کرنا؛ یاںکارروائ پر یہراسگ یاسلوک  یازیامت

 دوسرے شخص کے خالف  یکس یاسلوک کرنے والے  یازیامتSDO  دودھ پالنے  سے متعلقکے تحت 

کے  یوںدائر کردہ کارروائ یشخص ک یبھ یکس یادوسرے مالزم  یپر کس یہراسگ یا سلوک یازیامت

 یا ینا؛معلومات د یاثبوت  یںسلسلے م

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

 کرنا۔ یکچھ بھ یعہاس کے ذر یاتحت  دفعات کےپر  یہراسگ یاسلوک  یازیامت پالنے  سے متعلق

کاؤنٹنٹ مالزمت کرت یںم یخوردہ کمپن یکا یںباربرا ہانگ کانگ م مثالً: رخصت کے بعد  یک یہے۔ جب زچگ یبطور ا

 یمنٹ ک 20کے لئے کام کے دن کے دوران  ینچنےہے، تو وہ اپنے بچے کے لئے ہاتھ سے دودھ کھ یوہ کام پر واپس آت

کا  یہے کہ "چھات یتادرخواست مسترد کر د یکہتے ہوئے اس ک یہہے۔ سپروائزر  یدرخواست کرت یک ینےدو وقفے ل

چاہئے اور  یناکام چھوڑ د یںانہ یا یےگھنٹوں تک کام کرنا چاہئ یح انہطر یک یوںباق یکو بھ ینخوات یدودھ پالنے وال

 یکرت یالسلوک خ یازیامت دودھ پالنے  سے متعلقبالواسطہ  یا"۔ باربرا اس کو براہ راست یےرہنا چاہئ یہ یںگھر م

درج کرانے  یتہے۔ اس کے شکا یدرج کرات یتکو شکا مواقع برائے یکساں یشنکم ہے اور سپروائزر کے خالف آجر اور 

جاتا ہے۔ تو اس فعل کو خالف قانون  یاسے نکال د یطور پر نوکر یوجہ سے فور یکرنے ک یتکے بعد، اسے شکا

 جائے گا۔ یانشانہ بنانا تصور ک

 

 کے طرزعمل یاور ہراسگ سلوک یازیامت

کے  ینموجودہ مالزم یاممکنہ  یہراسگ یاامتیازی سلوک  دودھ پالنے  سے متعلق یںصورتحال جہاں مالزمت م

 :یںہ یلساتھ واقع ہو سکتا ہے درج ذ

 ۔یناکم سازگار شرائط د یںم یشکشپ یا ینامالزمت کے لئے اجرت پر نہ ل 

 کے مواقع کو نظر انداز کرنا۔ یتترب یا یترق 

 سے مشروط کرنا۔ یناسازگار منتقل یا یتنزل 
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 سے انکار کرنا۔ یاتکے لئے مناسب سہول ینچنےہاتھ سے دودھ کھ یاکا دودھ پالنے  یچھات 

  ہراساں ہونا۔ یںکا دودھ پالنے کے سلسلے م یچھات یادودھ نکالنے 

 درخواستوں کو مسترد کرنا۔ یکام کرنے ک یجز وقت یالچکدار کام کرنا  یسےکرنے، ج یلشرائط کو تبد یکام ک 

 ۔یناکر د یکم یںکہ تنخواہ م یحت   یا ینا،بونس د یاکم اضافہ  یںتنخواہ م یںتقابل مکے  ینمالزم یگرد 

 کرنے سے انکار کرنا یضمتبادل کردار تفو یعارض یکخطرہ ہو تو ا یصحت کو کوئ یںاگر موجودہ کردار م 

  اور نقصان کا نشانہ بنانا۔ یکس یابرطرف کرنا 

 

طور پر ذمہ دار  یسلوک کے عمل کے قانون یازیکے ساتھ امت یناپنے مالزمآجر : 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،  یاھہراآجر کو ذمہ دار ٹ یںصورت م یسلوک ک یازیطرف سے امت یہو۔  مالزم ک یاک یراس کے بغ یاساتھ 

فعل کرنے سے روکنے کے لئے معقول حد تک  یسےکو ا ینکر سکتا کہ اس نے مالزم یںثابت نہ یہجب تک کہ آجر 

 تھے۔ یےاقدامات ک یعمل

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 یاہو، اور چاہے پہلے مضمر  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

 ڈالنا خالف قانون ہے۔سلوک برتنے کے لئے دباؤ  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 یرمتعلق غ

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

 

 عمل یقہروک تھام کے لئے آجروں کے لئے اچھے طر یک یہراسگ یاسلوک  یازیامت دودھ پالنے  سے متعلق

 یں۔ انہیےبنانا چاہئ یقینیمواصلت کو  یکے ساتھ اچھ ینکا دودھ پالنے والے اور دوسرے مالزم یآجروں کو چھات

کرنا  یزکرنے سے گر یاںآرائ یاسق یںکے بارے م یتقابل یاکے عزم، استعداد  ینکا دودھ پالنے والے مالزم یچھات

 یوںدونوں کے حقوق اور ذمہ دار ینکا دودھ پالنے والے مالزم یاور چھات یموںتنظ یبرآں، آجروں کو اپن ید۔ مزیےچاہئ

 ۔یںدفعات پر عمل کرتے ہ یک ینینساور مالزمت آرڈ SDOکہ وہ  یںبنائ یقینی یہاور  یے،سے آگاہ ہونا چاہئ

 

 یںہے۔ اس سے دراصل ہنر مند عملے کو برقرار رکھنے م یںرکاوٹ نہ یںراہ م یک یکا دودھ پالنا ثمر آور یچھات

کام پر  ینسے پتہ چلتا ہے کہ اگر خوات یقکے مطابق، تحق (ILO) یشنآرگنائز یبرل یشنلہے۔ انٹرن یمدد مل سکت

مدت تک  یلطو یںمالزمت م یتو ان کا اپن یں،ہ یسکت ینچ/ہاتھ سے دودھ کھیںہ یکا دودھ پال سکت یچھات



6 

 

کے لئے، مالزم کے  ینآجر یںمدد فراہم کرنے م یںکا دودھ پالنے م یچھات یںم ینامکان ہوتا ہے۔ مالزم یادہرہنے کا ز

 ۔یںڈھانچے کے لحاظ سے، محدود اخراجات شامل ہ یادیوقت اور اس کے لئے مطلوب بن

 

 یںروک تھام کے لئے اپنا سکتے ہ یک یہراسگ یاسلوک  یازیامت ینآجر یںاقدامات جنہ

 یںکر یارت یسیپال یریتحر یکا .1

ک  یںکر یارت یسیپال یریتحر یککا دودھ پالنے سے متعلق ا یکے ساتھ مشورے سے چھات ینعملے کے تمام ارا

 :چاہئیےجانا  کیا بیان یہ میں پالیسی۔ یںاور اسے الگو کر

 کا دودھ  یکہ چھات یہآجر کا مؤقف، اور  یںمعاونت کے بارے م یںکا دودھ پالنے م یجگہ پر چھات یکام ک

 جائے گا؛ یاک یںکو برداشت نہ یہراسگ یاسلوک  یازیقسم کا امت یبھ یکے خالف کس ینپالنے والے مالزم

 کار؛ یقہکرنے کے طر یکرنے اور عمل کار یںدرخواست یک ینچنےہاتھ سے دودھ کھ یاکا دودھ پالنے  یچھات 

 جائے گا اور کس  یاغور ک یسےدرخواستوں پر ک یکرنے ک یارشرائط سے موافقت اخت یکرنے ککہ کام  یہ

 یں؛ہ یجا سکت یک یارجا سکتا اور اخت یامطابقت و موافقت پر غور ک یقسم ک

 اس سے متعلق فوائد پر کس طرح اثر انداز  یاتنخواہ  یک ینمالزم یلیاںتبد یںشرائط م یکہ کام کرنے ک یہ

 اور ی؛ہوں گ یںہن یا یہوں گ

 ۔یاتسہول یجانے وال یکو فراہم ک ینکے لئے مالزم ینچنےہاتھ سے دودھ کھ یاکا دودھ پالنے  یچھات 

 

 یںسے آگاہ کر یسیعملے کو پال .2

ک یںکے بارے م یسیپال اور ان  یں،کر یراشاعت و تشہ یںم ینتمام عہدوں اور درجوں پر فائز عملے کے تمام ارا

 ۔یںپر نفاذ کے ذمہ دار ہ یسیجو پال یںکرفراہم  یتافراد کو ترب

 یںفراہم کر یاتکا دودھ پالنے والے عملے کے لئے مناسب سہول یچھات .3

 یسےج یاتکے لئے مناسب سہول ینےسہولت د یںم ینچنےہاتھ سے دودھ کھ یاکا دودھ پالنے  یچھات یعملے ک

۔ جہاں یںاور ان کا بندوبست کر یںغور کرپر  یج،اور فر یزم ی،کرس یکا کمرہ، کمر کے سہارا وال یپردے دار

متبادل انتظامات پر غور  بھی کسیہے، تو  نہیںممکن  تنصیب کیان  یا ہیں نہیں دستیاب سہولیات ایسی

 ۔ ینااجازت د یجگہوں پر جانے ک دودھ پالنے  کی  کی کمیونٹی قریبیعملے کو  جیسے کریں،

  یںسے غور کر یاطدرخواستوں پر احت یکرنے ک یارشرائط سے موافقت اخت یکام ک .4

 یے،سے غور کرنا چاہئ یاطدرخواستوں پر احت یشرائط سے مطابقت اپنانے ک یکام ک یک ینآجروں کو مالزم

کرنا، کام کے آغاز اور  یعتوس یںموجودہ وقفوں م یا یناوقفے د یکے لئے اضاف ینچنےکہ ہاتھ سے دودھ کھ یساج

متبادل کردار  یعارض یکا یاکرنا،  یلکام پر تبد یکام سے جز وقت یکرنا، کل وقت یلیتبد یںاوقات م یاختتام

 صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یکرنا اگر مالزم اور ان کے بچے ک یضتفو
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 سواالت اور جوابات

 یں؟جانے چاہئ یےکام کے دن دودھ پالنے کے کتنے وقفے دئ یککو ہر ا ینمالزم سوال: 

کے مطابق،  یاتہدا یانہرہنما یکرتا ہے۔ محکمہ صحت ک یںتعداد مقرر نہ یدودھ پالنے کے وقفوں ک SDO جواب:

 1سے  یںگھنٹوں م 8آٹھ گھنٹے کام کرنے کے دن کے کل  یامنٹ کے دو وقفے  30آجروں کو دودھ پالنے کے 

 ہے۔  یجات یسفارش ک یک ینےاجازت د یک ینےگھنٹہ کا وقفہ ل

 

 یاکے مطابق معاوضہ د یاور اس یےجانا چاہئ یاشامل ک یںکے وقفوں کو کام کے اوقات م یرخوا یرش یاک سوال: 

 یے؟جانا چاہئ

کے وقفوں کو کام کے اوقات کے طور پر  یخوار یرکہ ش یںہ یکرت یزتجو یاتہدا یانہرہنما یمحکمہ صحت ک جواب:

 یکٹوت یںاور ان وقفوں سے تنخواہ م یے،جانا چاہئ یاکے مطابق معاوضہ ادا ک یاور اس یےجانا چاہئ یاشمار ک

 یہ۔ ہے جاتی کی نہیںتوقع  کی دینےوقت  اضافیوقفوں کے بدلے  بھیسے  مالزمین۔ یےچاہئ یجان یک یںنہ

۔کریںاور ان سے اتفاق  کریں خیالسے تبادلہ  مالزمینہے کہ آجر نفاذ سے قبل انتظامات پر  جاتی کیسفارش 

  

 

مالزمہ  یاگر کوئ یے؟چاہئ یجان یاجازت د یک ینےکے وقفے ل یخوار یرے تک شکو کتنے عرص ینمالزم سوال: 

کے وقفوں کو کم  یخوار یرآجر اس کے ش یاہے، تو ک یکا دودھ پال رہ یعرصہ سے چھات یادہسال سے ز یکا

 بند کر سکتا ہے؟ ینااسے وقفے د یاکر سکتا ہے 

 یازیامت دودھ پالنے  سے متعلقخاتون کو  یکا یںکرتا جس م یںحد کو طے نہ یکس یوقت ک SDO جواب:

کثرت  یکا دودھ پالنے ک یمقدار اور چھات یسلوک سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اگرچہ بچوں کے روزانہ دودھ ک

والدہ پر انحصار کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے  یانفراد یہ یکنل ی،جائے گ یبچے کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کم ہوت

ہر درخواست پر  یرکھنے ک یدودھ پالنا جار یاکا دودھ پالنے  یہے۔ آجروں کو چھات یکو کب تک دودھ پالنا چاہت

 ۔ یےسے غور کرنا چاہئ یپر لچکدار یادبن یمالزم کے مخصوص حاالت ک

 

کے  ینےکے دودھ نکال کر د ینمالزم یںہوں۔ دفتر مچھوٹا ادارہ چالتا  یکمحدود وسائل کے ساتھ ا یںم سوال:

 ینے قانون ک یںہے کہ م یہاس کا مطلب  یاہے۔ تو ک یںنہ یابجگہ دست یحامل کوئ یک یلئے پردے دار

 ہے؟  یاسلوک کا ارتکاب ک یازیامت دودھ پالنے  سے متعلقہے اور  یک یخالف ورز

 ینکے پاس مالزم یوںکمپن یاور خاص طور پر چھوٹ یوںسکتا ہے کہ کچھ کمپنکہ ہو  یںبات سب جانتے ہ یہ جواب:

فراہم کرنے کے وسائل  یاتکے لئے مناسب جگہ اور سہول ینچنےکا دودھ پالنے اور ہاتھ سے دودھ کھ یکے چھات
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والے کا دودھ پالنے  یچھات یسےج یں،متبادل انتظامات پر غور کر سکتے ہ ینآجر یں،نہ ہوں۔ ان حاالت م

پر جانے  یاتسہول والی بھال یکھد یبچوں ک یونٹیکم یبیکے لئے قر ینےکو ہاتھ سے دودھ نکال کر د ینمالزم

۔ ینااجازت د یکا دودھ پالنے ک یرہتا ہے، تو بچے کو گھر جا کر چھات یہ یباگر متعلقہ مالزم قر یا ینا،اجازت د یک

وجوہات  یک یستھرائ یصفائ یبھ یباتھ رومز کبھ یالٹس کہ ٹوائ یےآگاہ رہنا چاہئ یآجروں کو اس بات سے بھ

 ینمالزم یںہے کہ آجر انتظامات کے سلسلے م یضرور یتنہا یہ۔ یںہ یہوت یںنہ یںبناء پر مناسب جگہ یک

 ۔یںاور ان سے اتفاق کر یںکر یالسے تبادلہ خ

 

 سے انکار کر سکتا ہے؟ ینےدفرائض انجام  یاکا دودھ پالنے واال مالزم کچھ خاص کردار  یچھات یاک سوال:

اس کے بچے کے  یاکا دودھ پالنے والے مالزم  یچھات یںم یتمستقل نوع یک یثیتاگر موجودہ مالزمت ح جواب:

ڈالنا، تو آجر کے لئے  یںسے خطرے م یتابکار یونائزنگآئ یسےج یں،خطرات شامل ہ یلئے صحت کے امکان

کرنے پر  یضطور پر متبادل کردار تفو یمالزم کے لئے عارضمدت کے دوران متعلقہ  یکا دودھ پالنے ک یچھات

  ہو سکتا ہے۔  یغور کرنا ضرور

 

 پر ذرائع: ینےد یلجگہ تشک یدوستانہ کام ک یڈنگف یسٹبر

 ی،رہنمائ دودھ پالنے  سے متعلق یںمالزمت اور متعلقہ شعبوں م EOC 

 ی،رہنمائ  دودھ پالنے  سے متعلق یںم یفراہم یاور خدمات ک یاتسہول یاء،اش EOC 

  کے لئے آجر کے لئے رہنما کتابچہ، محکمہ صحت ینےد یلدوستانہ جائے کار تشک دودھ پالنے  سے متعلق 

    کرنے کے لئے مالزم کے لئے رہنما کتابچہ، محکمہ صحت یکجاکو کام کے ساتھ  دودھ پالنے 

 

کر  یاجاتا ہے تو آپ ک یاکا نشانہ بنا یہراسگ یا سلوک یازیامت  دودھ پالنے  سے متعلقجگہ پر  یاگر آپ کو کام ک

 یں؟ہ یسکت

 یاسلوک  یازیوجہ سے امت یکا دودھ پالنے ک یجگہ پر چھات یلگتا ہے کہ اس کے ساتھ کام ک یساکو ا یاگر کس

 یسے کس یںم یلہے اور درج ذ یدرج کرا سکت یتشکا طور پر یریتحرکو  EOCہے تو وہ  یاروا رکھا گکو  یہراسگ

 ہے:   یجمع کرا سکت یتکو شکا EOC یعےکے ذر یعہذر یکا

 سائٹ پر آن الئن فارم یبو EOC   ڈاک یعہخط بذر 

 یںدفتر م EOCبذات خود      یکسف 

 

https://www.fhs.gov.hk/english/breastfeeding/30031.html
https://www.fhs.gov.hk/english/breastfeeding/20038.html
https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/complaint.aspx
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 فارم یآن الئن انکوائرسے متعلقہ پوچھ گچھ:  نیسلوک کےقوان یازیامت ریغ

 فارم تیآن الئن شکا: تیسے متعلقہ شکا نیسلوک کےقوان یازیامت ریغ

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

 

 

 :یںرابطہ کر یمعلومات کے لئے، برائے مہربان یدمز

 (Equal Opportunities Commission) مواقع برائے یکساں   یشنکم 

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

 8142 2511 (852)  :  یکسف

  .Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong 41 /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

مذکورہ  یکے لئے، برائے مہربان یاتاستفسارات اور شکا یںسلوک کے بارے م یازیکے تحت امت غیر امتیازی قانون 

  (۔یںباال آن الئن فارموں کو استعمال کر

 

 

 2021 یلاپر

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

 

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

