
 
 الحاكمة كاثي هوكول    7/2022/ 6 للنشر فوًرا:

 

 

   الحاكمة هوكول توقع تشريعًا لدعم اآلباء الجدد من خالل طلب أماكن مخصصة لإلرضاع الطبيعي في المطارات
  

  ( من المطارات توفير مساحة لإلرضاع الطبيعي بعيًدا عن األنظار العامةS.3866/A.7813يتطلب التشريع )
  
  

( الذي يقضي بدعم اآلباء الجدد الذين يسافرون في نيويورك من  S.3866/A.7813وقعت الحاكمة كاثي هوكول التشريع )
ل مشروع القانون هذا قانون   خالل مطالبة بعض المطارات بتوفير مساحة لإلرضاع الطبيعي بعيًدا عن األنظار العامة. يعد ِّ

منطقة الفحص   الصحة العامة الحالي لضمان وجود مطارات صديقة للتمريض، يتوفر فيها أماكن مخصصة لإلرضاع خلف 
  األمني بالمطار. 

  
"هذه معركة   قالت الحاكمة هوكول. "إن أحد أكبر التحديات التي تواجه اآلباء الجدد هو إيجاد مساحة إلطعام أطفالهم،"

اضطر الكثيرون للتعامل معها لسنوات عديدة، ولم يتمكنوا إال مؤخًرا من تأمين الحقوق والتسهيالت التي يستحقونها. بتوقيع  
   هذا القانون، سنستمر في جعل نيويورك مكانًا أفضل لتربية األطفال الصغار بشكل آمن وسليم."

  
لمناسبة المخصصة لمن يرضعون أطفالهم. يعتمد هذا القانون على اإلجراءات  تفتقر الكثير من األماكن العامة لألماكن ا

الرئيسية المتخذة في والية نيويورك لدعم اآلباء الجدد، بما في ذلك إنشاء غرف إرضاع في أماكن العمل والمرافق العامة، 
   والتي تسمح لآلباء بإرضاع أطفالهم وضخ حليب األم. 

  
"لقد تم تثبيت مشروع القانون هذا كغيره من مشاريع القوانين الكثيرة،   ية تيموثي إم كينيدي:قال عضو مجلس شيوخ الوال

بعد حوار مع جمهور انتخابي يخصني، والذين أدركوا وجود فجوة في الخدمات المقدمة ألمهات نيويورك. كأم عاملة سافرت 
يلة أو معدومة في المطارات لألمهات المرضعات.  كثيًرا من أجل وظيفتها، لم تجد راشيل جاكسون سوى أماكن مخصصة قل

لقد قمنا بصياغة هذا التشريع بشكل تعاوني لتغيير ذلك. تم تقديم مشروع القانون هذا بدعم من العديد من الشركاء، بما في  
لتأثير الذي  ذلك مستشفى جون آر أويشي لألطفال في بوفالو والعديد من األمهات في جميع أنحاء نيويورك اللواتي يؤمنن با

سيحدث على العائالت على مستوى الوالية. أشكر الحاكمة هوكول على توقيع مشروع القانون هذا ليصبح قانونًا، مما يضمن  
  وعدم اضطرارهن لالختيار بين حياتهن المهنية وتربية طفل سليم." -حصول األمهات على خيارات أثناء التنقل  

  
"من خالل توفير مساحة مخصصة غير الحمام في المطارات لألشخاص إلرضاع   قال عضو الجمعية، مايكل سي سوالجز:

أو ضخ الطعام أو إطعام أطفالهم، فإننا نواصل ممارسات األبوة واألمومة السليمة. التغذية السليمة ضرورية لنمو الطفل، 
كول على دعمها لهذا التشريع. هذه خطوة كبيرة لألمام لسكان خاصة خالل السنة األولى للرضيع. أشكر الحاكمة هو

نيويورك الذين يسافرون ويعملون في المطارات، وستضمن حصول العائالت على األماكن المخصصة الالزمة حتى عند  
   السفر حول العالم."
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