
 

 

 
 KATHY HOCHULگورنر    12/9/ 2022 فوری ریلیز کے لیے: 

 
 

نے کام کی جگہ پر چھاتی سے دودھ پالنے کو سازگار بنائے جانے کو وسعت دینے کے قانونی   HOCHULگورنر 
 مسودے پر دستخط کیے  

  
درکار کرتا ہے کہ نیو یارک میں تمام آجر چھاتی کا دودھ اخذ کرنے کے   (S.4844-B/A.1236-A)قانونی مسودہ 

ں، نلکے کے پانی تک رسائی اور بجلی اور کام کرنے  لیے نجی ماحول والی باسہولت جگہیں فراہم کریں جہاں نشستی
 کے لیے جگہ موجود ہوں۔   

  
یہ آجروں سے یہ بھی درکار کرتا ہے کہ وہ کام کرنے کی جگہ پر چھاتی سے دودھ  پالنے کے لیے مالزمین کے  

 حقوق سے متعلق ایک تحریر شدہ پالیسی مرتب اور الگو کریں 
  
  

نے آج کام کی جگہ پر دودھ پالنے کو سازگار بنائے جانے کو وسعت دینے کے قانونی  Kathy Hochulگورنر 
نیو یارک کے تمام آجروں سے یہ یقینی بنانا  (S.4844-B/A.1236-A)مسودے پر دستخط کیے۔  قانونی مسودہ 

ی اور بجلی اور کام درکار کرتا ہے کہ وہ چھاتی کا دودھ اخذ کرنے والی جگہوں پر نشستوں، نلکے کے پانی تک رسائ
کرنے کی جگہوں کی موجودگی کے ساتھ ساتھ موزوں اور نجی ماحول فراہم کریں۔  یہ آجروں سے یہ بھی درکار 

کرے گا کہ وہ کام کرنے کی جگہ پر چھاتی سے دودھ  پالنے کے لیے مالزمین کے حقوق سے متعلق ایک تحریر شدہ 
کو وہی بنیادی سازگار سہولیات  بنائے گا کہ ریاست بھر میں تمام مالزمین پالیسی مرتب اور الگو کریں۔ نیا قانون یقینی

 فراہم کی جائیں جو کہ فی الحال سرکاری مالزمین کو ملتی ہیں۔  
  

دودھ اخذ کرنے کے واسطے ایک   "دودھ پالنے والی ہر ماں اس چیز کی مستحق ہیں کہ ان کو کام کرنے کی جگہ پر
"مالکان سے معیاری   نے کہا۔ Hochulگورنر محفوظ، صاف ستھری اور باسہولت جگہ تک رسائی حاصل ہو،" 

سازگار سہولیات فراہم کرنا درکار کر کے، یہ قانون مالزمین کے لیے مددگار ہوگا کہ ان کو چھاتی سے دودھ پالنے  
 پائیں۔" کے دوران آرام دہ اور باعزت احساس 

  
نیو یارک میں تمام آجروں سے درکار کرتا ہے کہ وہ کام کی جگہ پر  (S.4844-B/A.1236-A)قانونی مسودہ 

باسہولت، نجی ماحول فراہم کرنے والی دودھ اخذ کرنے کی جگہیں فراہم کریں جن میں نشستیں، نلکے کے پانی تک 
ال، آجروں کے لیے الزم ہے کہ وہ مالزمین کو چھاتی کا رسائی اور بجلی اور کام کرنے کی جگہ موجود ہو۔ فی الح

دودھ اخذ کرنے کے لیے معقول وقفے دیں اور اس مقصد کے لیے ایک جگہ فراہم کرنے کے لیے موزوں اقدامات 
کریں، لیکن یہ معیار، سرکاری مالزمین کے لیے الگو شرائط کے مقابلے میں کمتر ہے۔ یہ قانون، مالکان سے چھاتی 

پالنے کے لیے سازگار سہولیات کو وسعت دینا درکار کر کے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ریاست بھر میں،  کا دودھ
 کام کرنے کی تمام جگہوں پر دودھ اخذ کرنے کے لیے باحفاظت، صاف ستھری جگہیں موجود ہوں۔   

  
ے دودھ پالنے والے مالزمین کے  یہ نیا قانون آجروں سے یہ بھی درکار کرے گا کہ کام کرنے کی جگہ پر چھاتی س

حقوق سے متعلق ریاست نیویارک کے محکمہ محنت کی مرتب کردہ پالیسی اختیار کریں۔ آجروں کے لیے الزم ہے کہ 
ہر مالزم کو، مالزمت پہ رکھتے ہوئے اور بعد میں ہر سال، عالوہ ازیں، جب مالزمین بچے کی پیدائش کے بعد کام پر 

 پالیسی فراہم کریں۔  واپس آئیں، یہ تحریر شدہ
  



 

 

"دودھ پالنے والی مائیں قطع نظر اس کے کہ وہ کہاں کام کرتی  نے کہا،   Alessandra Biaggiریاستی سینیٹر 
نے  Hochulہیں، ایک ہی طرح کی نگہداشت صحت اور سازگار سہولیات کی مستحق ہیں۔  مجھے فخر ہے کہ گورنر 

S4844B ے جو مالکان سے یہ درکار کرنے کے لیے ہے کہ وہ مالزمین کو  پہ دستخط کر دیے ہیں، یہ میرا بل ہ
دودھ پالنے کے لیے نجی ماحول والے کمروں تک رسائی دیں۔  کسی کو بھی کبھی بھی اپنے بچے کے لیے خوراک  

کہ  اور اپنی نوکری میں سے ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور نہیں ہونا چاہیے؛ اور ہمیں یہ یقینی بنانا جاری رکھنا ہے
 نیو یارک بھر میں کام کرنے کی جگہیں سب کے لیے قابل رسائی اور برابری کی سطح پر ہیں۔ 

  
" چھاتی کے دودھ کے فوائد ہر طرف تسلیم شدہ ہیں اور جو خواتین اپنا دودھ نے کہا،  Amy Paulinرکن اسمبلی 

کرنے کی جگہ پر ایک ایسی جگہ ہو  اخذ کرنا چاہیں ان کی اس طرح حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ ان کی کام
جہاں نجی ماحول ہو، صاف ستھری، محفوظ ہو اور پانی اور باہر نکلنے کے راستے تک رسائی موجود ہو۔ واضح ہے 

جو کہ ایک خاتون کے لیے کام کی جگہ پر چھاتی سے دودھ   کہ آجروں کو ایسی تحریر شدہ پالیسیز نافذ کرنی چاہییں
پالنے کے قابل ہونے میں مددگار ہوں اور خواتین کو ایسی صورتحال سے دوچار نہ ہونے دیں جہاں ان کو چھاتی سے  

 دودھ پالنے کے حق اور موزوں سہولیات کا تقاضا کرنا پڑے۔  میں، کام کرنے والی ماؤں کا ساتھ دینے واال یہ قدم
 کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔"  Hochulاٹھانے پر گورنر 
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