ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਤੇ ਪਰਚਾ

ਲੂਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਲੂਸੀ ਇੁੱ ਕ ਛੋਟੀ ਕੰ ਪਨੀ ਵਿੁੱ ਚ ਕਲਰਕ ਿਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜੁੱ ਥੇ 10 ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਮ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਿਵਲਿਰੀ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਿਾਕਟਰ ਦਆਰਾ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲੰਚਬਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਦਫਤਰ ਵਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਮੀਵਟੰ ਗ ਰੂਮ ਵਿੁੱ ਚ
ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕੰ ਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ
ਕਲਾਇੰ ਟ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰ ਗ ਕਰਨ ਵਿੁੱ ਚ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿਰਤੋਂ ਵਿੁੱ ਚ
ਨਹੀਂ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਵਕ, ਰਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਨੇ ਲੂਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਕ ਉਹ
ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਗੰ ਦਾ ਕਰ ਦੇਿੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਕੇਿਲ ਮੀਵਟੰ ਗ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਮੰ ਤਿ
ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੁੱ ਥ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਵਕ ਲੂਸੀ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਸਵਹਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੁੱ ਚ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਵਖਆ
ਹੈ।ਵਕਉਂਵਕ ਲੂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲ ਸਵਕਆ, ਇਸਲਈ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਾਲ


ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸਰੁੱ ਵਖਆ ਪਰਾਪਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰ ਮ
ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?



ਕੀ ਲੂਸੀ ਦੇ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਲਈ ਮੀਵਟੰ ਗ ਕਮਰੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

19 ਜੂਨ 2021ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ, ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਵਿੁੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰਵਲੰਗੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹਕਮ (SDO)

ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸਰੁੱ ਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ
ਸਰੁੱ ਵਖਆ ਰਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੁੱ ਕ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਮਵਹਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱ ਟ ਅਨਕੂਲ ਵਿਿਹਾਰ
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੁੱ ਕ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ
SDOਦੇ ਅਧੀਨ, ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਨੂੰ ਇੰ ਝ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ:


ਇੁੱ ਕ ਔਰਤ ਜੋ ਵਕਸੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦੇ ਕੰ ਮ ਵਿੁੱ ਚ ਲੁੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਬੁੱ ਚਾ ਉਸ ਦਾ ਜੈਵਿਕ
ਬੁੱ ਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।



ਇੁੱ ਕ ਔਰਤ ਜੋ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।



ਇੁੱ ਕ ਔਰਤ ਜੋ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਵਕਸੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਪਰ ਉਹ ਅਵਜਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ
ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਕਸਨੂੰ ਸਰੁੱ ਵਖਆ ਪਰਾਪਤ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰ ਭਾਿਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਸਮੇਤਸਾਰੀਆਂ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸਰੁੱ ਵਖਆ ਪਰਾਪਤ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਕਾਨੂੰਨ
ਸਰੁੱ ਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:


ਕਾਨਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਕਾਨਟਰੈਕਟਰ



ਕਵਮਸ਼ਨ ਏਜੰ ਟ



ਪਾਰਟਨਰਵਸ਼ਪ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ(ਵਜੁੱ ਥੇ ਇੁੱ ਕ ਫਰਮ ਵਿੁੱ ਚ ਛੇ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਸਦੁੱ ਸ ਨਾ ਹੋਣ)



ਕੋਈ ਿੀ ਬੈਰੀਸਟਰ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਬੈਰੀਸਟਰ, ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰ



ਰਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਸੇਿਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ



ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੁੱ ਚ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ

ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਵਤਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਵਤਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਵਸੁੱ ਧਾ ਵਿਤਕਰਾ – ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਲਣਾਤਮਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਦੁੱ ਧ ਨਾ ਚੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀ ਮਵਹਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਸ਼) ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਘੁੱ ਟ ਅਨਕੂਲ ਵਿਿਹਾਰ
ਕਰਨਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ:ਉਪਰ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਗਆ ਲੂਸੀ ਦਆਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਅਨਭਿ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਸੁੱ ਧਾ
ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵਕਉਂਵਕ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮੀਵਟੰ ਗ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੰ ਤਿਾਂ
ਲਈ ਿਰਤਣ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੂਸੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ
ਤਲਣਾਤਮਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਘੁੱ ਟ ਅਨਕੂਲ ਵਿਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਵਸੁੱ ਧਾ ਵਿਤਕਰਾ– ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਵਰਆਂ ਲੋ ਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇੁੱ ਕ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਲੋ ੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਸਦਾ ਵਧਆਨ
ਰੁੱ ਖੇ ਵਬਨਹਾ ਵਕ ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ:


ਜੋ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨਪਾਤ ਦੁੱ ਧ ਨਾ
ਚੰ ਘਾਉਣ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਨਪਾਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੁੱ ਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ;



ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਲੋ ੜਉਵਚਤਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ



ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਲੋ ੜ ਇੁੱ ਕ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀ ਔਰਤ ਲਈ ਨਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਿੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਇਸਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ:ਨੈਂਸੀ ਇੁੱ ਕ ਪੈਕੇਵਜੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀ ਵਿੁੱ ਚ ਹਫਤੇ ਵਿੁੱ ਚ ਪੰ ਜ ਵਦਨ 9am ਤੋਂ 6pm ਿਜੇ ਤੁੱ ਕ ਇੁੱ ਕ ਘੰ ਟੇ ਦੇ
ਲੰਚਬਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰ ਮ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਲਈ ਦੋ
20-ਵਮੰ ਟਦੇ ਬਰੇਕ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ – ਇੁੱ ਕ ਸਿੇਰੇ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਦਪਵਹਰ ਵਿੁੱ ਚ।ਹਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੁੱ ਚ ਕੰ ਪਨੀ ਨੇ ਇੁੱ ਕ ਨੀਤੀ
ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਸਾਵਰਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੁੱ ਠ ਘੰ ਟੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ , ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ
ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਬੋਨਸ ਗਆ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਨੈਂਸੀ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਲਈ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਬਰੇਕ ਲਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਓਿਰਟਾਈਮ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੋਨਸ ਗਆ ਦੇਿੇਗੀ।ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜੋ
ਵਕ ਨੈਂਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਨਕਾਰਕ ਪਰਭਾਿ ਹੋਿੇਗਾ, ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸੁੱ ਧਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਕੰ ਪਨੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਵਚਤ ਨਹੀਂ ਦੁੱ ਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ – ਔਰਤਾਂ ਦਆਰਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਵਪਆਉਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੋ
ਰੂਪ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਔਰਤ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਦਆਰਾ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਂਦੀ ਹੈ:
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ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਿਾਲੀ ਔਰਤ ਪਰਤੀ ਅਣਚਾਵਹਆ ਵਿਹਾਰ
ਜਦੋਂ ਇੁੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੁੱ ਕ ਵਨਆਂਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀਆਂ
ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਿੁੱ ਚ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਨਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਔਰਤ ਉਸ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਦਖੀ,
ਅਪਮਾਵਨਤ ਜਾਂ ਤੋਂ ਿਰੀ ਹੋਏਗੀ।



ਇੁੱ ਕ ਪਰਤੀਕੂਲ ਜਾਂ ਿਰਾਉਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ
ਇੁੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੁੱ ਲਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ
ਪਰਤੀ ਇੁੱ ਕ ਪਰਤੀਕੂਲ ਜਾਂ ਿਰਾਉਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਵਜਹੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਔਰਤ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੁੱ ਚ ਅਵਜਹਾ ਵਬਆਨ ਦੇਣਾ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਵਬਆਨ
ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੁੱ ਚ ਹੋਿੇ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਟੈਕਨੋਲੋ ਜੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਲਆ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ
ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਨਰਵਸੰ ਗ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਇਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵਬਹਤਰ ਪਵਰਿਾਰ ਅਨਕੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਕੰ ਪਨੀ
ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੀਵਟੰ ਗ ਵਿੁੱ ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਵਟੰ ਗ ਵਿੁੱ ਚ ਕਈ ਮਰਦ ਸਟਾਫ ਸਦੁੱ ਸ ਕਮਰੇ '
ਵਪੁੱ ਛੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ "ਗਊਆਂ" ਲਈ "ਗਊ ਦੇ ਦੁੱ ਧ
ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਕਮਰਾ" ਕਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਿਾਲੀ ਇੁੱ ਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਸਣੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹਤ ਿਰੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੁੱ ਕ
ਪਰਤੀਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਅਵਤਆਚਾਰ – ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੁੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਮਕਾਬਲੇ ਤਲਣਾਤਮਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਘੁੱ ਟ ਅਨਕੂਲ ਵਿਿਹਾਰ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਸਬੰ ਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦਆਰਾ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ:


ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ SDO ਦੇ
ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ;



ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ SDO ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ;



ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ SDO ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੁੱ ਚ ਸਬੂਤ
ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਾਂ
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 ਨਹੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੁੱ ਚSDO ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੁੱ ਧ
ਚੰ ਘਾਉਣਸਬੰ ਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਦਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ: ਬਾਰਬਰਾ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਰੀਟੇਲ ਕੰ ਪਨੀ ਵਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਿਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਉਹ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰ ਮ ਦੇ ਵਦਨ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਲਈ ਦੋ
20-ਵਮੰ ਟ ਦੇ ਬਰੇਕ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ “ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੰਨੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜੰ ਨਾ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਛੁੱ ਿਕੇ ਹਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।ਬਾਰਬਰਾ ਇਸਨੂੰ ਵਸੁੱ ਧੇ ਜਾਂ ਅਵਸੁੱ ਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁੱ ਧ
ਚੰ ਘਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਤਕਰਾ ਮੰ ਨਦੀ ਹੈ। ਸਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਫਸਰ ਆਯੋਗ ਨੂੰ
ਵਸ਼ਆਵਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਤੋਂ ਤਰੰ ਤ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸਨੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੰ ਮ
ਅਵਜਹੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਜੁੱ ਥੇ ਸੰ ਭਾਿਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:


ਇੁੱ ਕ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱ ਖਣਾ ਜਾਂ ਪਰਸਤਾਿ ਵਿੁੱ ਚ ਘੁੱ ਟ ਅਨਕੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼।



ਇੁੱ ਕ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦਆਂ ਮੌਵਕਆਂ ਵਿੁੱ ਚ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ।



ਵਿਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘੁੱ ਟ ਅਨਕੂਲ ਟਰਾਂਸਫਰ।



ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਜਾਂ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਲਈ ਢਕਿੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ।



ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦੁੱ ਧ ਐਕਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੁੱ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ



ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰ ਗ ਬਦਲਣ, ਵਜਿੇਂ ਲਚੀਲਾ ਕੰ ਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ
ਕਰਨਾ।



ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਣਾ ਵਿੁੱ ਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿੁੱ ਚ ਘੁੱ ਟ ਿਾਧਾ, ਜਾਂਤਨਖਾਹ ਕੁੱ ਟਣਾ।



ਮੌਜੂਦਾ ਅਹਦੇ ਵਿੁੱ ਚ ਜੇਕਰ ਵਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜੋਖਮ ਹਨ ਤਾਂ ਇੁੱ ਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਕਲਪਕ ਅਹਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ।



ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱ ਢਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਕਸਾਨ ਕਰਨਾ।
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ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਿਾਬਧੀ: ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਦਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਵਿਤਕਰਾ
ਕਰਨ ਵਦਆਂ ਕੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ
ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੁੱ ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਬਨਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇੁੱ ਕ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਕਸੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਆਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਪਰਤੀ ਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ ਠਵਹਰਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ
ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਹ ਵਸੁੱ ਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਵਜਹਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਢਕਿੇਂ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਇੁੱ ਕ ਪਰਧਾਨ ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਿਜੋਂ ਪਰਧਾਨ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮ
(ਭਾਿੇਂ ਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਜਾਂ ਵਨਵਹਤ, ਅਤੇ ਭਾਿੇਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੁੱ ਚ) ਉਸ ਪਰਧਾਨ ਦਆਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਮੰ ਵਨਆ
ਜਾਿੇਗਾ।
ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਂ ਦਬਾਅ:ਇਹ ਇੁੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਵਕ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦੇ
ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਿੇ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰ ਮਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣਾ:ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਵਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀSDO ਦੇ
ਅਧੀਨ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰ ਮ ਵਿੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ SDO ਦੇ
ਮੰ ਤਿ ਤੋਂ ਆਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੁੱ ਚ ਵਿਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਲਈ ਸਹੀਕਾਰਜ ਅਹਦੇ
ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਗੁੱ ਲਬਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਿਚਨਬੁੱ ਧਤਾ, ਸਮਰੁੱ ਥਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਲਤਾ ਦੇ
ਸਬੰ ਧ ਵਿੁੱ ਚ ਧਰਨਾਿਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ
ਚੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਦਆਂ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਉਹSDO ਅਤੇ ਰਜ਼ਗਾਰ ਹਕਮਾਂ ਵਦਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੁੱ ਚਇੁੱ ਕ ਰਕਾਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੁੱ ਚ ਕਾਰਜ ਕਸ਼ਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਬਣਾਏ ਰੁੱ ਖਣ ਵਿੁੱ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰ ਗਠਨ (ILO) ਦੇ ਮਤਾਬਕ, ਖੋਜਾਂ ਇਹ
ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਔਰਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਂਦੀਆਂ/ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਰਜ਼ਗਾਰ ਵਿੁੱ ਚ ਲੰਬੀ ਵਮਆਦ ਤੁੱ ਕ ਬਣੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ।ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਵਿੁੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ
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ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੁੱ ਚ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦੀ ਕੇਿਲ ਸੀਮਤ ਲਾਗਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੁੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਢਾਂਚਾ ਦੋਹੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕਦਮ
1.

ਇੁੱ ਕ ਵਲਖਤੀ ਨੀਤੀ ਵਤਆਰ ਕਰੋ
ਸਟਾਫ਼ ਵਦਆਂ ਸਾਵਰਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੁੱ ਕ ਵਲਖਤੀ ਨੀਤੀ ਵਤਆਰ ਅਤੇ
ਲਾਗੂ ਕਰੋ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੁੱ ਚ ਇਹ ਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ:


ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਵਥਤੀ, ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱ ਧ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵਸਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਿੇਗਾ;



ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਜਾਂ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆ;



ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੁੱ ਚ ਐਿਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਕੰ ਝ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਐਿਜਸਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ;



ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੁੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਲਾਭਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਅਤੇ



ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਜਾਂ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਵਿਧਾਿਾਂ।

2. ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸੋ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਵਰਆਂ ਅਹਵਦਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱ ਧਰਾਂ ਤੁੱ ਕ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੁੱ ਕ ਪਹੰ ਚੋ , ਅਤੇ ਜੋ ਲੋ ਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।
3. ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਢਕਿੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ
ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਜਾਂ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਵਿੁੱ ਚ ਸਵਿਧਾ ਲਈ ਢਕਿੀਆਂ ਸਵਿਧਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਕਰੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰਾ, ਬੈਕਰੈਸਟ ਸਮੇਤ ਕਰਸੀ, ਮੇਜ ਅਤੇ
ਰੈਫਵਰੁੱ ਜਰੇਟਰ।ਇਹ ਸਵਿਧਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਿ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੁੱ ਚ ਵਕਸੇ
ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਿਸਥਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਵਜਿੇਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦੀਆਂ
ਸਵਿਧਾਿਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ।
4. ਕੰ ਮ ਸਬੰ ਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਐਿਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ
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ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੁੱ ਚ ਐਿਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਲਈ ਿਾਧੂ ਬਰੇਕ ਲੈ ਣਾ ਜਾਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਬਰੇਕ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣਾ, ਕੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ਰਆਤ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੁੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ, ਫੁੱ ਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ
ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰ ਮ ਵਿੁੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇੁੱ ਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਕਲਪਕ ਭੂਵਮਕਾ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋਖਮ ਵਿੁੱ ਚ ਹੋਿੇ।

ਸਿਾਲ ਅਤੇ ਜਿਾਬ
ਸਿਾਲ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਦੇ ਹਰ ਵਦਨ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਲਈ ਵਕੰ ਨੇ ਬਰਕ
ੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?
ਜਿਾਬ: SDO ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਲਈ ਬਰਕ
ੇ ਦੀ ਸੰ ਵਖਆ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਮਤਾਬਕ, ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱ ਲ ਅੁੱ ਠ-ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਦਨ ਵਿੁੱ ਚ 30-ਵਮੰ ਟ ਜਾਂ ਕੁੱ ਲ ਇੁੱ ਕ ਘੰ ਟੇ ਲਈ
ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਲਈ ਬਰੇਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਾਲ: ਕੀ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਕ
ੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਤਕ ਤਨਖਾਹ
ਵਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜਿਾਬ: ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਵਕ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਦੀ ਬਰੇਕ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੁੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਵਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰੇਕਸ
ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿੁੱ ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ
ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ।

ਸਿਾਲ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕੰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱ ਕ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰੇਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੁੱ ਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਸਦੇ ਦੁੱ ਧ
ਵਪਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਕ
ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰੇਕ ਦੇਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਿਾਬ: SDO ਇੁੱ ਕ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜਸ ਅੰ ਦਰ ਇੁੱ ਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ
ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਰੁੱ ਵਖਆ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱ ਧ ਗਰਵਹਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ
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ਚੰ ਘਾਉਣ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਆਿਰਤੀ ਵਿੁੱ ਚ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਿੁੱ ਿੇ ਹੋਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਮੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਤਾਿਾਂ ‘ਤੇ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਕੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱ ਕ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਲੈਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਦਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਜਾਂ ਦੁੱ ਧ
ਚੰ ਘਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਣ ਦੀ ਹਰ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਲਚੀਲਾਪਣ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਾਲ: ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਿਸੀਵਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੁੱ ਕ ਛੋਟੀ ਵਜਹੀ ਫਰਮ ਸੰ ਚਾਲਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ।ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ

ਲਈ ਦਫਤਰ ਵਿੁੱ ਚ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਲਈ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੀ ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਜਿਾਬ: ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੁੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੁੱ ਝ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਜਾਂ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਲਈ ਢਕਿੀਂ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਵਿਧਾਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅਵਜਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੁੱ ਚ, ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਵਜਿੇਂ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬੀ ਸਮਾਜਕ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਇਕਾਈਆਂ
ਵਿੁੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਬੰ ਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ
ਚੰ ਘਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ।ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ
ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਦਆਂ ਸਫਾਈ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਿੀ ਢਕਿੀਂ ਸਵਿਧਾਿਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ
ਮਹੁੱ ਤਿਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਹਮਤੀ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ।

ਸਿਾਲ: ਕੀ ਇੁੱ ਕ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਵਮਕਾ ਜਜਨ ਕਰਤੁੱ ਿ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜਿਾਬ: ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜ਼ਗਾਰ ਸਵਥਤੀ ਵਿੁੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿੁੱ ਚ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ
ਬੁੱ ਚੇ ਲਈਸੰ ਭਾਿਤ ਵਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਆਈਨੀਵਕਰਤ ਰੇਿੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੁੱ ਚ ਹੋਣਾ
ਤਾਂ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਸਬੰ ਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਅਸਥਾਈ
ਵਿਕਲਪਕ ਭੂਵਮਕਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਸੀਲੇ :
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ਰਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ, EOC



ਗਿਸ,ਫੇਸੀਵਲਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੁੱ ਚ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ, EOC

 An Employer’s Guide to Establishing Breastfeeding Friendly Workplace,
Department of Health
 An Employee’s Guide to Combining Breastfeeding with Work, Department of
Health

ਕੀ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋ?
ਕੋਈ ਿੀ ਔਰਤ ਵਜਸਨੂੰ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦੁੱ ਸੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਦੁੱ ਧ ਚੰ ਘਾਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ
ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਉਹEOCਨੂੰਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੁੱ ਚਇੁੱ ਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ EOC ਨੂੰਹੇਠਾਂ ਵਲਵਖਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ:
EOC वेबसाइटपरऑनलाइनफार्म

ਿਾਕ ਦਆਰਾ ਪੁੱ ਤਰ
ਫੈਕਸ

EOCਦਫਤਰ ਵਿੁੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ

ਵਿਤਕਰਾ-ਰੋਧੀ ਹਕਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੁੱ ਚ ਪੁੱ ਛਵਗੁੱ ਛ:On-line Enquiry Form
ਵਿਤਕਰਾ-ਰੋਧੀ ਹਕਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੁੱ ਚਵਸ਼ਕਾਇਤ: On-line Complaint Form
EOC ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੁੱ ਚ ਪੁੱ ਛਵਗੁੱ ਛ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ:On-line Form

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
ਈਕਿਲ ਆਪਰਵਟਊਵਨਟੀਜ਼ ਕਵਮਸ਼ਨ

(Equal Opportunities Commission)
ਟੈਲੀ:

(852) 2511 8211 (ਕੇਿਲ ਸਧਾਰਣ ਪੁੱ ਛਵਗੁੱ ਛ ਲਈ)

ਫੈਕਸ: (852) 2511 8142
ਪਤਾ:

16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong.
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ਈਮੇਲ: eoc@eoc.org.hk (ਕੇਿਲ ਸਧਾਰਣ ਪੁੱ ਛਵਗੁੱ ਛ ਲਈ)

SMS ਸੇਿਾਿਾਂ: 6972566616538 (ਸਣਨ ਵਿੁੱ ਚ ਅਸਧਾਰਣ/ਬੋਲਣ ਵਿੁੱ ਚ ਅਸਧਾਰਣਲੋ ਕਾਂ ਦਆਰਾ
ਪੁੱ ਛਵਗੁੱ ਛ ਲਈ)

(ਵਿਤਕਰਾ-ਰੋਧੀ ਹਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁੱ ਛਵਗੁੱ ਛਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮਾਂ
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।)

ਅਪਰੈਲ 2021
ਨੋਟ: ਇਹ ਪਰਚਾ ਕੇਿਲ ਹਿਾਲੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਿਜੋਂ ਨਾ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਿੇ।
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