ਗੁਡਜ਼,ਫੇਸਿਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ
ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੀਟ

19 ਜੂਨ 2021ਤੋਂਸ਼ੁਰੂ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਵਿੱ ਚ ਿਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜਣਿੀ ਸਵਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਿ
(SDO) ਦੇ ਤਸਹਤ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਿੁਰਿੱਸਖਆ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਿ ਿੁਰਿੱਸਖਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਹੀ ਦੂਿਰੇ
ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ:


ਗੁਡਜ਼ ਫੇਸਿਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ



ਸਿਿੱ ਸਖਆ



ਪ੍ਸਰਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਨਪ੍ਟਾਰਾ



ਕਿਿੱਬਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ



ਿਰਕਾਰ

ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਸਰਭਾਸ਼ਾ
SDO ਦੇ ਤਸਹਤ, ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਨੂੰ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਸਰਭਾਸਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ:


ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ ਜੋ ਸਕਿੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੇ ਕੰ ਮ ਸਵਿੱ ਚ ਿਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ , ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿੱ ਚਾ ਉਿ
ਦਾ ਜੈਸਵਕ ਬਿੱ ਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।



ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ ਜੋ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਕਿੱ ਢਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।



ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ ਜੋ ਆਪ੍ਣੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਸਕਿੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਪ੍ਰ ਅਸਜਹਾ ਉਹ ਸਵਤਕਰੇ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵੇਿੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਤਕਰਾ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸਤਆਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਤਕਰਾ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸਤਆਚਾਰ ਵਾਿਾ ਸਵਹਾਰ ਕਈ ਰੂਪ੍ਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਸਿਿੱ ਧਾ ਸਵਤਕਰਾ – ਇਿਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਸਕ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀ ਔਰਤ ਨਾਿ ਦੂਿਰੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ (ਭਾਵੇਂ
ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਨਾ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਿੇ ਤੁਿਨਾਤਮਕ ਹਾਿਾਤਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਅਨੁਕੂਿ
ਸਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਔਰਤ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ:ਏਮੀ ਆਪ੍ਣੇ ਦੋਿਤਾਂ ਨਾਿ ਇਿੱ ਕ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਸਵਿੱ ਚ ਿੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਿ ਆਪ੍ਣੇ
ਨਵਜੰ ਮੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਖਾਉਣ ਿਈ ਿੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ
ਸਪ੍ਿਾਉਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਵੇਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਮੀ ਨੂੰ ਕਸਹੰ ਦਾ ਹੈ, "ਮੈਡਮ, ਤੁਿੀਂ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਸਵਿੱ ਚ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਸਪ੍ਿਾ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ।” ਇਹ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਦੁਆਰਾ
ਏਮੀ ਨੂੰ ਿੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀ ਔਰਤ ਨਾਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ
ਨਾਿ ਸਿਿੱ ਧਾ ਸਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਅਸਿਿੱ ਧਾ ਸਵਤਕਰਾ– ਇਿਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਿਾਰੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਰਤ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਿਦਾ
ਸਧਆਨ ਰਿੱ ਖੇ ਬਗੈਰ ਸਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰ:


ਜੋ ਇਿਦਾ ਪ੍ਾਿਣ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਤੋਂ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘਿੱ ਟ ਹੈ ਜੋ ਇਿਦਾ ਪ੍ਾਿਣ ਕਰ
ਿਕਦੇ ਹਨ;



ਇਹ ਸਰਤ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ



ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤੀ ਇਿੱ ਕ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀ ਔਰਤ ਿਈ ਨੁਕਿਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇ , ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ
ਇਿਦਾ ਅਨੁਪ੍ਾਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ:ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਸਪ੍ੰ ਗ ਿੈਂਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਕ ਿੁਸਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਜਾਂ ਅਨੁਸਚਤ ਉੱਦੇਸ਼ਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਿਈ ਇਿਦੇ ਿਾਰੇ ਪ੍ਖਾਨੇ ਅਤੇ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਦੇ ਕਮਸਰਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਿਮੇਂ ਤਾਿਾਬੰ ਦ ਰਿੱ ਸਖਆ
ਜਾਵੇਂ, ਹਾਿਾਂਸਕ ਅਸਜਹਾ ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਨਹਾਂ ਿੁਸਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਸਫਿ ਸਵਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਸਰਆਂ ਨੂੰ ਖੋਿਹਣ ਿਈ ਚਾਬੀ(ਆਂ) ਿੈ ਣ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ
ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਬੀ ਵਾਪ੍ਿ ਕਰਨੀ ਪ੍ਏਗੀ। ਇਹ ਨਵਜੰ ਮੇ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਨਾਿ ਜਾਣ ਵਾਿੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿਈ ਕਾਫੀ
ਅਿੁਸਵਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਆਸਫਿ ਪ੍ਖਾਨੇ ਅਤੇ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਵਾਿੇ ਕਮਸਰਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ
ਦੂਰ ਿਸਿਤ ਹੈ। ਇਿੇ ਤਰਹਾਂ, ਹਾਿਾਂਸਕ ਪ੍ਖਾਨੇ ਅਤੇ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਵਾਿੇ ਕਮਸਰਆਂ ਨੂੰ ਤਾਿਾਬੰ ਦ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ
ਸਰਤ ਹਰੇਕ ਸਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਿਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿੰ ਭਵ ਹੈ ਸਕ ਇਿਦਾ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀਆਂ ਔਰਤਾਂ'
'ਤੇ ਨੁਕਿਾਨਦੇਹ ਅਿਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਿਿੱ ਧੇ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਤਕਰਾ ਪ੍ੈਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ – ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਆਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੋ
ਰੂਪ੍ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਿ ਿਮੇਂ ਿਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਇਿ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਔਰਤ ਸਨਮਨਸਿਸਖਤ ਦੁਆਰਾ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਂਦੀ ਹੈ:


ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਚਾਸਹਆ ਸਵਹਾਰ
ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸਵਅਕਤੀ ਅਣਚਾਹੇ ਸਵਹਾਰ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਸਨਆਂਪ੍ੂਰਨ ਸਵਅਕਤੀ ਿਾਰੀਆਂ
ਹਾਿਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਸਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਿਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਔਰਤ ਉਿ ਸਵਹਾਰ ਨਾਿ ਦੁਖੀ,
ਅਪ੍ਮਾਸਨਤ ਜਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਏਗੀ।



ਪ੍ਰਤੀਕੂਿ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਮਾਹੌਿ ਬਣਾਉਣਾ
ਇਿੱ ਕ ਸਵਅਕਤੀ ਇਕਿੱ ਿਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਿੋ ਕਾਂ ਨਾਿ ਸਮਿ ਕੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਹਾਰ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ
ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਿਜਾਂ ਮਾਹੌਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਜਹੇ ਸਵਹਾਰ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ ਿਈ ਜਾਂ ਉਿ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਵਿੱ ਚ ਅਸਜਹਾ ਸਬਆਨ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਬਆਨ
ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸਿਖਤੀ ਰੂਪ੍ ਸਵਿੱ ਚ ਹੋਵੇ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇਨੀ ਅਤੇ ਉਿ ਦਾ ਪ੍ਤੀ ਆਪ੍ਣੇ ਨਵਜੰ ਮੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਿ ਇਿੱ ਕ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਸਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਜਵੇਂ ਹੀ
ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਸਵਿੱ ਚ ਿੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜੇਨੀ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਜੇਨੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਿ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਟਰ ਉਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਿ ਕਰਸਦਆਂ ਇਹ ਕਸਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਿੁਣਾਈ
ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ, “…..ਇਹ ਸਘਰਣਾਯੋਗ ਹੈ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ”। ਸਫਰ ਇਿੱ ਕ ਵੇਟਰ ਜੇਨੀ ਕੋਿ ਆ ਕੇ ਉਿ ਨੂੰ ਕਸਹੰ ਦਾ ਹੈ,“…..ਿਾਡੇ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਸਵਿੱ ਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ
ਸਪ੍ਿਾਉਣਾ ਅਸ਼ਿੀਿ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇਿ ਨਾਿ ਦੂਜੇ ਗਾਹਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ”। ਇਿ ਨਾਿ ਜੇਨੀ ਦੁਖੀ ਅਤੇ
ਅਪ੍ਮਾਸਨਤ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਿੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਜੇਨੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ
ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਅਸਤਆਚਾਰ – ਇਿਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਸਕ ਇਿੱ ਕ ਸਵਅਕਤੀ (ਸਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਿਾ) ਦੂਿਰੇ ਸਵਅਕਤੀ (ਪ੍ੀੜਤ
ਸਵਅਕਤੀ) ਨਾਿ ਤੁਿਨਾਤਮਕ ਹਾਿਤਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਅਨੁਕੂਿ ਸਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਉਿ ਪ੍ੀੜਤ ਸਵਅਕਤੀ
ਨੇ ਸਨਮਨਸਿਸਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਿੀ ਜਾਂ ਉਿ ਦੁਆਰਾ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਹੋਣ ਦੀ
ਆਸ਼ੰ ਕਾ ਹੈ:


ਇਿਜ਼ਾਮ ਿਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਸਵਤਕਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਨੇ SDO ਦੇ ਤਸਹਤ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ;
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ਸਵਤਕਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ 'ਤੇ SDO ਦੇ ਤਸਹਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਿ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ;



ਸਵਤਕਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ 'ਤੇ SDO ਦੇ ਤਸਹਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਿ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਿਦੇ ਿੰ ਬੰ ਧ
ਸਵਿੱ ਚ ਿਬੂਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਾਂ

 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਤਕਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿੰ ਬੰ ਧ ਸਵਿੱ ਚ SDO ਦੇ ਤਸਹਤ ਛਾਤੀ
ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਤਕਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਿੰ ਦਰਭ ਦੇ ਤਸਹਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਜੂਡੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਕੰ ਟਰੀਕਿਿੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਿਨੇ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਪ੍ਤੀ ਨੇ ਹਾਿ ਹੀ ਸਵਿੱ ਚ
ਇਿੱ ਕ ਬਾਿ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਾਿ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਿਈ ਕੰ ਟਰੀਕਿਿੱਬ ਸਵਿੱ ਚ ਨਾਿ ਸਿਆਉਂਦੇ
ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੂਡੀ ਕੰ ਟਰੀਕਿਿੱਬ ਸਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਉਿ ਨੂੰ ਕਸਹੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕਿਿੱਬ ਸਵਿੱ ਚ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੀ ਆਸਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਸਕਾਇਤ ਕਰ
ਿਕਦੇ ਹਨ। ਜੂਡੀ ਉਿ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੀ ਆਸਗਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਿੱਬ ਸਖਿਾਫ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ
ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਤਕਰੇ ਦੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਿੱਬ ਕਈ ਹਫਸਤਆਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਸਵਿੱ ਚ
ਪ੍ਰਤੀਸਕਸਰਆ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਿਦੇ ਸਵਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਦਾ ਹਿੱ ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਦਿੱ ਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਿ
ਦੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਤਰਕਸ਼ੀਿ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੂਡੀ ਦੀ ਕਿਿੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਿੱ ਧਾ
ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪ੍ੀੜਨ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਸਨਯੋਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਖ
ੁਿੱ ਿੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ: ਸਨਯੋਕਤਾ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰ ਮ
ਿਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਨਯੋਕਤਾ ਦੀ ਆਸਗਆ ਜਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਿੱ ਕ ਸਨਯੋਕਤਾ ਨੂੰ ਸਕਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵਤਕਰਾ
ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਕੰ ਮ ਿਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਠਸਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਸਨਯੋਕਤਾ ਇਹ ਿਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ
ਸਕ ਉਿਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਜਹਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਿਈ ਉਸਚਤ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ।
ਇਿ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਖੀਆ ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਸਵਿੱ ਚ ਮੁਖੀਆ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰ ਨਾਿ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਕੰ ਮ ਨੂੰ (ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਟ ਜਾਂ ਸਨਸਹਤ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿੱ ਚ) ਉਿ ਮੁਖੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਮੰ ਸਨਆ
ਜਾਏਗਾ।
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ਸਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਸਨਰਦੇਸ ਅਤੇ ਦਬਾਅ:ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਸਵਅਕਤੀ ਿਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਸਕ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ
ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕਿੇ ਦੂਜੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਿ ਸਵਤਕਰਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪ੍ਾਏ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰ ਮਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਿਸਹਯੋਗ ਕਰਨਾ:ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ SDO ਦੇ
ਤਸਹਤ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਤਕਰੇ ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰ ਮ ਸਵਿੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਿ
ਨਾਿ SDO ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੁਡਜ਼, ਫੇਸਿਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
SDO ਦੇ ਤਸਹਤ, ਪ੍ਬਸਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਬਸਿਕ ਦੇ ਸਕਿੇ ਸਹਿੱ ਿੇ ਿਈ ਗੁਡਜ਼, ਫੇਸਿਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਨਾਿ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ (ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਿ ਦੇ ਬਗੈਰ) ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਿਈ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਛਾਤੀ ਤੋਂ
ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀ ਸਕਿੇ ਔਰਤ ਨਾਿ ਇਿ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਤਕਰਾ, ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਕਰੇ:

 ਉਿ ਨੂੰ ਗੁਡਜ਼, ਫੇਸਿਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ
ਹਟਾਉਣਾ; ਜਾਂ


ਉਿ ਨੂੰ ਿਮਾਨ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਵਾਿੀ, ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਿਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਿਮਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗੁਡਜ਼,
ਫੇਸਿਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਹਟਾਉਣਾ ਸਜਵੇਂ ਪ੍ਬਸਿਕ
ਸਵਿੱ ਚ ਆਮ ਢੰ ਗ ਨਾਿ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਿੱ ਕ ਸਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਕਿੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ
ਹੈ:


ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਿਹੂਿਤਾਂ ਜਾਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਵਿੱ ਚ, ਜਾਂ



ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਿਹੂਿਤਾਂ ਜਾਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਸਵਿੱ ਚ, ਜਾਂ ਉਿ ਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਿਹੂਿਤਾਂ ਜਾਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਫੇਸਿਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ


ਸਕਿੇ ਵੀ ਜਗਹਾ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸਜਿੱ ਿੇ ਪ੍ਬਸਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਬਸਿਕ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਹਿੱ ਿੇ ਨੂੰ ਦਾਖਿ
ਹੋਣ ਦੀ ਆਸਗਆ ਹੈ;



ਇਿੱ ਕ ਹੋਟਿ, ਗੈਿਟ ਹਾਊਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਮਾਨ ਇਕਾਈ ਸਵਿੱ ਚ ਸਰਹਾਇਸ;



ਬੈਂਸਕੰ ਗ, ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਿਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਨੁਦਾਨ, ਕਰਜ਼, ਕਰੈਸਡਟ ਜਾਂ ਸਵਿੱ ਤ ਿਈ;
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ਸਿਿੱ ਸਖਆ ਿਈ ਫੇਸਿਸਿਟੀਜ਼;



ਮਨੋਰੰ ਜਨ, ਮਨ ਬਸਹਿਾਉਣ ਜਾਂ ਜਿਪ੍ਾਨ ਿਈ ਫੇਸਿਸਿਟੀਜ਼;



ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਿਈ ਫੇਸਿਸਿਟੀਜ਼;



ਸਕਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ; ਅਤੇ



ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਿੇ ਸਵਭਾਗ, ਜਾਂ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਇਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਕਿੇ ਉਪ੍ਕਰਮ ਦੀ ਿੇਵਾਵਾਂ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਿਾਰਾਹ ਆਪ੍ਣੀ ਬਾਿ ਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਾਰਕ ਸਵਿੱ ਚ ਸਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿੱ ਚੀ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਾਰਾਹ ਨੂੰ
ਿਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਿ ਨੂੰ ਭੁਿੱ ਖ ਿਿੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਫਰ ਪ੍ਾਰਕ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਧੀ ਨੂੰ
ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਾਰਕ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਿੁਰਿੱਸਖਆ ਅਸਧਕਾਰੀ ਿਾਰਾਹ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ
ਸਪ੍ਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ ਨੂੰ ਦਿੱ ਿਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪ੍ਾਰਕ ਸਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਿਈ ਇਿੱ ਕ ਕਮਰਾ ਹੈ।
ਉਿ ਨੂੰ ਪ੍ਾਰਕ ਦੇ ਖੁਿੱ ਿੇ ਖੇਤਰ ਸਵਿੱ ਚ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਵਾਿੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਾਰਾਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਦੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਹੰ ਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰ ਸਕਸਰਆ ਦੇ
ਸਵਚਕਾਰ ਹੈ। ਿੁਰਿੱਸਖਆ ਅਸਧਕਾਰੀ ਿਾਰਾਹ ਨੂੰ ਇਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਾਰਕ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣ ਿਈ ਕਸਹੰ ਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਸਿਿੱ ਧਾ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਾਿਾਂਸਕ ਇਿੱ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਬਾਿ ਦੇਖਭਾਿ
ਿੁਸਵਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਿਸਮਕਤਾ ਸਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ
ਵਾਿੀ ਔਰਤ ਇਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਈ ਬਿੱ ਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀ ਔਰਤ ਨੂੰ
ਇਿੱ ਕ ਬਾਿ ਦੇਖਭਾਿ ਿੁਸਵਧਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਬਸਿਕ ਸਵਿੱ ਚ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੈ।

ਗੁਡਜ਼, ਫੇਸਿਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਿਈ ਿਹੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੈਕਸਟਿਾਂ
1.

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਇਿੱ ਕ ਸਿਖਤੀ ਨੀਤੀ ਸਤਆਰ ਕਰਨਾ
ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ 'ਤੇ ਿੰ ਗਠਨ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਨੀਤੀ ਸਤਆਰ ਕਰੋ ਸਜਿ ਸਵਿੱ ਚ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦਾ
ਿਮਰਿਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਿ ਮਾਹੌਿ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਿੰ ਗਠਨ ਦੀ
ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਸਨਸਚਤ ਹੋਵੇ।

2.

ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿਈ ਢੁਿੱ ਕਵੀਆਂ ਿੁਸਵਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਉਨਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਿਈ ਅਸਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਚਸਨਹਤ ਕਰੋ ਜੋ ਇਕਿੱ ਿਤਾ ਸਵਿੱ ਚ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਢੁਿੱ ਕਵੀਂਆਂ ਿੁਸਵਧਾਵਾਂ ਉਪ੍ਿਬਧ ਕਰਵਾਉਣ।
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3.

ਿਟਾਫ ਿਈ ਸਿਖਿਾਈ ਦੀ ਸਵਵਿਿਾ
ਹਰੇਕ ਿਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਿੰ ਗਠਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਿ ਮਾਹੌਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੈਕਸਟਿ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਿੋ। ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਸਕ ਿਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ, ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ
ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿੁਸਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੇ ਆਮ ਸਦਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।

4.

ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਕਰੋ
ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਿੋ ੜ ਪ੍ੈਣ 'ਤੇ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਿੁਸਵਧਾਵਾਂ ਖੋਜਣ ਅਤੇ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿਈ ਅਨੁਕੂਿ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿੁਸਵਧਾਵਾਂ ਦਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਿੰ ਗਠਨ ਦੀ ਵੈਬਿਾਈਟ ਜਾਂ ਿੋਸਿ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ੇਜ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋ।

ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਅਤੇ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿੁਸਵਧਾਵਾਂ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ
SDO ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਿੀਆਂ ਿੁਸਵਧਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਮਾਂ ਨੂੰ
ਸਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਹੈ ਸਕ ਵਪ੍ਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਿ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿਈ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਅਤੇ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੇ ਕਮਰੇ
ਉਪ੍ਿਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਬਿਸਡੰ ਗ ਸਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵਪ੍ਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੇ
ਕਮਸਰਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਿੰ ਬੰ ਧ ਸਵਿੱ ਚ ਖਾਿ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਜਿ ਸਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਿੰ ਬੰ ਧੀ
ਕਮਸਰਆਂ ਦੀ ਿੰ ਸਖਆ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ੈਮਾਨੇ, ਰਸਹਣ ਵਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਿੈਿਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ
ਸਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਕਮਰਾ ਉਪ੍ਿਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਿਿਾਹ ਸਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਉਨਹਾਂ ਕਮਸਰਆਂ ਦੀ ਜਗਹਾ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੂਪ੍ਰੇਖਾ, ਸਡਜ਼ਾਇਨ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਿ
ਪ੍ਰਚਾਿਨ ਅਤੇ ਰਿੱ ਖ-ਰਖਾਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਡਜ਼, ਫੇਸਿਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਿਈ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਅਤੇ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿੁਸਵਧਾਵਾਂ ਿਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਿਾਂ
ਸਬਿਸਡੰ ਗ ਸਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਿਾ ਿੈ ਣ ਦੀ ਿਿਾਹ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਸਿਤੀ ਸਵਿੱ ਚ
ਪ੍ਖਾਨੇ ਅਤੇ ਬਾਿਰੂਮ ਦੀ ਿਫਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿਈ ਢੁਿੱ ਕਵੀਆਂ ਿੁਸਵਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਤਕਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਸਿਿੱ ਸਖਆ
ਯੂਨੀਵਰਿਟੀਆਂ, ਸਕਿੱ ਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਿਾਈ ਿੰ ਿਿਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਿਜਾਂ ਿਮੇਤ ਸਵਸਦਅਕ ਇਕਾਈਆਂ ਿਈ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ
ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਖਿਾਫ ਸਵਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ:


ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਵਜੋਂ ਦਾਖਿਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਸਵਿੱ ਚ; ਜਾਂ



ਇਿੱ ਕ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਵਜੋਂ ਉਿ ਇਕਾਈ ਸਵਿੱ ਚ ਉਿ ਦੇ ਦਾਖਿੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਹਟਾਉਣਾ;

ਸਜਿੱ ਿੇ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀ ਔਰਤ ਉਿ ਇਕਾਈ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਹੈ , ਉਿ ਔਰਤ ਸਖਿਾਫ
ਸਵਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਉਿ ਇਕਾਈ ਿਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ:


ਸਕਿੇ ਿਾਭ, ਿੁਸਵਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਉਿਦੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਵਿੱ ਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਉਿ ਦੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ
ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ; ਜਾਂ



ਉਿਨੂੰ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਿਾਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ।

ਸਵਸਦਅਕ ਇਕਾਈਆਂ ਿਈ ਹੇਠ ਸਿਖੀਆਂ ਿਸਿਤੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀ ਔਰਤ ਨਾਿ
ਸਵਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ:


ਇਿੱ ਕ ਸਵਸਦਅਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਿੰ ਿਿਾ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਿੰ ਿਿਾ ਦੀ
ਇਿੱ ਕ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ;



ਇਿੱ ਕ ਸਵਸਦਅਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਿਟਾਫ ਦੇ ਿਦਿੱ ਿ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਇਕਾਈ ਦੀ
ਇਿੱ ਕ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ;



ਇਿੱ ਕ ਸਵਸਦਅਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇਿੱ ਕ
ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ;



ਇਿੱ ਕ ਸਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸਵਸਦਅਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ; ਉਿ
ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ ਜੋ ਸਵਸਦਅਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਿੰ ਿਿਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਿਦਿੱ ਿ ਹੈ), ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ
ਿਟਾਫ ਦਾ ਿਦਿੱ ਿ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ।

ਪ੍ਸਰਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਨਪ੍ਟਾਰਾ
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਵਿੱ ਚ ਪ੍ਸਰਿਰਾਂ ਦੇ ਿੰ ਬੰ ਧ ਸਵਿੱ ਚ ਸਜਨਹਾਂ ਦੇ ਸਨਪ੍ਟਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਿ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ (ਸਵਕਰੀ,
ਸਕਰਾਏ, ਿੌਂਪ੍ਣ ਜਾਂ ਿਬਿੇ ਟ ਕਰਨ ਿਮੇਤ), ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਿਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਿਾਫ ਹੈ ਸਕ ਇਿੱ ਕ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ
ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀ ਔਰਤ ਸਖਿਾਫ ਸਵਤਕਰਾ ਕਰੇ:
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ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਜਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਸਰਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਿ ਨੂੰ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ;



ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਸਰਿਰਾਂ ਿਈ ਉਿਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ; ਜਾਂ



ਉਿ ਸਵਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਸਰਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਿੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਸਵਿੱ ਚ ਉਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਵਹਾਰ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ।

ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਿਈ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀ ਔਰਤ ਸਖਿਾਫ
ਉਿ ਔਰਤ ਿਈ ਪ੍ਸਰਿਰ ਦੇ ਸਨਪ੍ਟਾਨ ਿਈ ਿਾਇਿੈਂਿ ਜਾਂ ਿਸਹਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੁਆਰਾ ਸਵਤਕਰਾ ਕਰਨਾ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਜਿੱ ਿੇ ਸਨਪ੍ਟਾਨ ਿਈ ਉਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਿਾਇਿੈਂਿ ਜਾਂ ਿਸਹਮਤੀ ਿੋ ੜੀਂਦੀ
ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਜਾਂ ਿਬਿੇ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੰ ਡ)।
ਪ੍ਸਰਿਰਾਂ ਦੇ ਿੰ ਬੰ ਧ ਸਵਿੱ ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਿਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ:


ਪ੍ਸਰਿਰ ਦੇ ਿੰ ਬੰ ਧ ਸਵਚ ਇਿੱ ਕ ਸਵਅਕਤੀ ਸਜਿ ਕੋਿ ਪ੍ਸਰਿਰ ਦੇ ਸਨਪ੍ਟਾਰੇ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ
ਪ੍ਸਰਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ
ਵਾਿੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;



ਪ੍ਸਰਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਿਾ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਜੋ ਪ੍ਸਰਿਰ ਸਵਿੱ ਚ ਰਸਹ ਰਹੀ ਛਾਤੀ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ
ਵਾਿੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ



ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਿਬੰ ਧ ਸਵਿੱ ਚ, ਸਜਿੱ ਿੇ ਮਕਾਨ ਮਾਿਕ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਾਇਿੰ ਿ ਜਾਂ ਿਸਹਮਤੀ
ਸਕਿੇ ਪ੍ਸਰਿਰ ਦੇ ਸਨਪ੍ਟਾਰੇ ਿਈ ਦੀ ਿੋ ੜੀਂਦੀ ਹੈ ਉਿੇ ਮਕਾਨ ਮਾਿਕ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਕਿੇ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੰ ਗ ਕਰਨਾ, ਉਿ ਕੋਿੋਂ ਪ੍ਸਰਿਰ ਦੇ ਸਨਪ੍ਟਾਰੇ ਿਈ
ਿਾਇਿੈਂਿ ਜਾਂ ਿਸਹਮਤੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨਾ।

ਕਿਿੱਬਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਇਿੱ ਕ ਕਿਿੱਬ, ਜਾਂ ਕਿਿੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਿੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ
ਿੰ ਭਾਵਤ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਿ ਦੇ ਸਖਿਾਫ ਅਸਜਹਾ ਸਵਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਹੈ:


ਮੈਂਬਰਤਾ ਿਈ ਉਿਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਿਫਿ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ



ਉਨਹਾਂ ਸਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਜਨਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਿੱਬ ਉਿ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਤਾ ਦੇਣ ਿਈ ਸਤਆਰ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਿੰ ਬੰ ਧ ਸਵਿੱ ਚ, ਇਿੱ ਕ ਕਿਿੱਬ, ਜਾਂ ਕਿਿੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਿੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਇਿੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ ਜੋ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਿ ਦੇ ਸਖਿਾਫ ਅਸਜਹਾ
ਸਵਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ:

9



ਮੈਂਬਰਤਾ ਦੇ ਸਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਜੋ ਉਿ ਿਈ ਪ੍ੁਜਦੀਆਂ ਹਨ;



ਇਿੱ ਕ ਖਾਿ ਕਿਾਿ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਤਾ ਦੀ ਸਕਿਮ ਿਈ ਉਿ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਿਫਿ
ਕਰਨਾ;



ਕਿਿੱਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਸਕਿੇ ਿਾਭ, ਿੇਵਾ ਜਾਂ ਿੁਸਵਧਾ ਤਿੱ ਕ ਉਿ ਦੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਿ ਦੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਿੀਮਤ ਕਰਨਾ;



ਮੈਂਬਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ



ਜਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਨੁਕਿਾਨ ਦੁਆਰਾ

ਇਿੱ ਕ ਕਿਿੱਬ, ਕਿਿੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਕਿਿੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕਿੇ ਿਦਿੱ ਿ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ
ਔਰਤ ਜੋ ਕਿਿੱਬ ਦੀ ਿਦਿੱ ਿ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜਿ ਨੇ ਿਦਿੱ ਿ ਬਣਨ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ
ਦੇ ਆਧਾਰ'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਿਰਕਾਰ
ਿਰਕਾਰ ਿਈ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਸਕ ਇਿੱ ਕ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀ ਔਰਤ ਸਖਿਾਫ ਇਿ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਜਾਂ
ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਗੁਡਜ਼, ਫੇਸਿਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਿਿੱ ਸਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਤਕਰਾ ਕਰੇ।

ਇਿੱ ਕ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਕਿ
ੂ ਮਾਹੌਿ ਬਣਾਉਣਾ
ਇਹ ਕਰੋ
 ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ, ਸਕਤੇ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕਰੋ।
 ਇਿੱ ਕ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾ ਰਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਉੱਿੇ ਿੁਰਿੱਸਖਆ ਸਚੰ ਤਾ ਜਾਂ ਰਾਹ ਸਵਿੱ ਚ
ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
 ਇਿੱ ਕ ਮਾਂ ਜੋ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵੇਿੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਦੀ ਇਛਿੱ ਕ ਹੋਵੇ ਉਿ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਢੁਿੱ ਕਵੀਂ ਜਗਹਾ
ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰੋ।
 ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਿੇਵਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਦੀਆਂ
ਿੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਿਮਝਾਓ।
ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ
 ਇਿੱ ਕ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਢਿੱ ਕਣ ਜਾਂ ਪ੍ਸਰਿਰ ਛਿੱ ਡਣ ਿਈ ਕਸਹਣਾ।
 ਇਿ ਗਿੱ ਿ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਸਰਿਰ ਸਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਵਾਿੇ ਕਮਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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 ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਖਾਨੇ ਸਵਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿਈ ਕਸਹਣਾ।

ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਕਿ
ੂ ਮਾਹੌਿ ਿਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਰੋਤ:


ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸਨ, EOC



ਗੁਡਜ਼, ਫੇਸਿਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਪ੍ੀਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸਨ,
EOC



ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਿ ਪ੍ਸਰਿਰ ਿਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਾਈਡ, ਸਿਹਤ ਸਵਭਾਗ



ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਿਈ ਪ੍ਰੈਕਸਟਿ ਨੋਟ, ਰਸਜਿਟਰਡ ਿਟਰਕਚਰਿ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ
ਰਸਜਿਟਰਡ ਸਜਓ ਟੈਕਨੀਕਿ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਵਪ੍ਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਵਾਿੇ
ਕਮਸਰਆਂ ਅਤੇ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਵਾਿੇ ਕਮਸਰਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ADV-32, ਸਬਿਸਡੰ ਗ ਸਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਤਕਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਸਜਿ ਨੂੰ ਿਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਿ ਨਾਿ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਸਪ੍ਿਾਉਣ
ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਤਕਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਉਹ EOC ਨੂੰ ਸਿਖਤੀ ਰੂਪ੍ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਸਸਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਕਰਵਾ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਕਾਇਤ EOC ਨੂੰ ਸਨਮਨਸਿਸਖਤ ਚੈਨਿਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਸਕਿੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜ ਿਕਦੀ ਹੈ:
ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਿੱ ਤਰ

EOC ਵੈਬਿਾਈਟ 'ਤੇ ਆਨਿਾਈਨ ਫਾਰਮ

ਫੈਕਿ

EOCਆਸਫਿ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ੍ ਸਵਿੱ ਚ

ਸਵਤਕਰਾ-ਸਵਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਿਾਂ ਦੇ ਿੰ ਬੰ ਧ ਸਵਿੱ ਚ ਪ੍ੁਿੱ ਛਸਗਿੱ ਛ:On-line Enquiry Form
ਸਵਤਕਰਾ-ਸਵਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਿਾਂ ਦੇ ਿੰ ਬੰ ਧ ਸਵਿੱ ਚ ਸਸ਼ਕਾਇਤ: On-line Complaint Form
EOCਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿੰ ਬੰ ਧ ਸਵਿੱ ਚ ਪ੍ੁਿੱ ਛਸਗਿੱ ਛ ਅਤੇ ਸਸਕਾਇਤ:On-line Form
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ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਿੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ:
ਈਕਵਿ ਆਪ੍ਰਸਟਊਸਨਟੀਜ਼ ਕਸਮਸ਼ਨ
(Equal Opportunities Commission)

ਟੈਿੀ:

(852) 2511 8211 (ਸਿਰਫ ਆਮ ਪ੍ੁਿੱ ਛਸਗਿੱ ਛ ਿਈ)

ਫੈਕਿ: (852) 2511 8142
ਪ੍ਤਾ:

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

ਈਮੇਿ: eoc@eoc.org.hk (ਸਿਰਫ ਆਮ ਪ੍ੁਿੱ ਛਸਗਿੱ ਛ ਿਈ)

SMS ਿੇਵਾਵਾਂ: 6972566616538 (ਿੁਣਨ ਸਵਿੱ ਚ ਅਿਧਾਰਨ/ਬੋਿਣ ਸਵਿੱ ਚ ਅਿਧਾਰਨ ਿੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਪ੍ੁਿੱ ਛਸਗਿੱ ਛ ਿਈ)
(ਸਵਤਕਰਾ-ਸਵਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਿ ਦੇ ਤਸਹਤ ਪ੍ੁਿੱ ਛਸਗਿੱ ਛ ਅਤੇ ਸਸਕਾਇਤਾਂ ਿਈ, ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ
ਆਨਿਾਈਨ ਫਾਰਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।)

April 2021
ਨੋਟ: ਇਹ ਪ੍ਰਚਾ ਸਿਰਫ ਹਵਾਿੇ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਿਾਹ ਦੇ ਸਵਕਿਪ੍ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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