
حاملہ  ميں  ہے، جس  شہر  مددگار  ليے  كے  خاندانوں  ساتھ  كے  قوت  افرادی  فعال  اور  مضبوط  سٹی ايك  يارك  نيو 
كو  م�زمت  كی  آپ  اور  مضبوط  كو  قوت  افرادی  كے  آپ  رائٹس  �يومن  آن  كميشن  سی  وائی  اين  �يںـ  شامل  بھی  لوگ  والے  بچے  اور  خواتين 

ہےـ چا�تا  كرنا  مدد  كی  آپ  ميں  ركھنے  محفوظ 

پورا  كو  يات  ضرور كی  م�زم  لئے  كے  حالت  طبی  متعلقہ  يا  پيدائش  كی  حمل، بچے  سے  مالكان  قانون  متعلق  سے  حقوق  انسانی  كا  سٹی 
م�زمين  تحت  كے  قانون  وہ  كہ  ہے  كرتا  تقاضا  بھی  كا  بات  اس  سے  اورمالكان  ہے  كرتا  مطالبہ  كا  كرنے  فراہم  سہوليات  معقول  والے  كرنے 

يںـ كر فراہم  اط�ع  يری  تحر كی  حقوق  كے 

م�زم  اپنے  ليے  كے  كرنے  اتفاق  پر  سہولت  معقول  ايسی  ايك 
كہ: جو  نكاليں  وقت  ليے  كے  كرنے  كام  كر  مل  ساتھ  كے 

ہو كرتا  قدر  كی  تعاون  كے  م�زم  كے  آپ  پر  جگہ  كی  • كام 
آپ  كے  ميں  كرنے  پورا  كو  تقاضوں  الزمی  كے  نوكری  • اپنے 

ہوـ كرتا  مدد  كی  م�زم 
جب  ہو  ركھتا  برقرار  اسے  پر  جگہ  كی  كام  تك  وقت  • اس 

چاہے ركھنا  جاری  كو  كام  اور  ہو  قابل  كے  كرنے  كام  وہ  تك 
ميں  بار  كارو كے  آپ  اور  ہو  صحيح  لئے  كے  م�زم  كے  • آپ 

ہو نہ  سبب  كا  يشانی  پر جا  بے 
كے  م�زم  يا  كرنا  انداز  نظر  كو  درخواست  كی  سہوليات  مناسب 

اورسول  نقصانات  كو  آپ  كرنا  برطرف  اسے  بعد  كے  كرنے  درخواست 
فرائض  تحتاپنے  كے  قانون  ہےـ  سكتا  ڈال  ميں  خطرے  كے  جرمانے 

يں،  كر رابطہ  سے  كميشن  ليے  كے  معلومات  يد  ر�يں - مز آگاہ  سے 
ليے  كے  آپ  تحت  كے  قانون  كہ  ہے  شامل  بھی  يہ  ميں  جس 

مطلع  طرح  كس  ميں  بارے  كے  حقوق  كے  ان  كو  م�زمين  اپنے 
ہےـ الزمی  كرنا 

مالكان
معقول  كو  آپ  اگر  ليے  كے  برقرارركھنے  م�زمت  يا  ركھنے  جاری  كام 

�يںـ  سكتی  كر  درخواست  كی  اس  آپ  ہو، تو  ضرورت  كی  سہولت 
�يں:  شامل  ميں  مثالوں 

يادہ  ز كے  كرنے، پانی  استعمال  روم  باتھ  • وقفہ (مث� 
ليے) كے  كرنے  فراہم  آرام  ضروری  سہولت، يا  كی  استعمال 

مدد ساتھ  كے  مزدوری  • دستی 
تبديلياں ميں  ماحول  كے  كام  كے  • آپ 

چھٹی ليے  كے  ضرورتوں  ت 
َ

ِوالد ل 
َ
• ماقب

والی  اورتنہائی  صاف  لئے  كے  نكالنے  دودھ  سے  • چھاتی 
وقفہ اور  جگہ 

پر  يشن  پوز خطرناك  يا  سخت  كم  كسی  يا  ڈيوٹی  • �لكی 
منتقلی عارضی 

كے  نمٹنے  سے  حاالت  طبی  متعلق  سے  پيدائش  كی  • بچے 
چھٹی لئے 

اگر كسی مناسب متبادل كے بغير آپ كی مناسب سہولت كی درخواست 
يںـ كو نظر انداز يا مسترد كرديا گيا ہے، تو كميشن ميں كسی سے بات كر

م�زمين

ـ كام كی  معقول سہولت كی قسم، جو كہ م�زم كے لئے مناسب ہو، م�زم اور مالك كی ضرورتوں كے مطابق تيار كی جانی چا�ئے
يںـ  جگہ پر خواتين كو برقرار ركھنے ميں مدد كے لئے كميشن كو فون كر
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يں  كر كال  NYC.gov/HumanRights يا 311 پر 
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اين وائی سی كميشن
NYCCHR@آن �يومن رائٹس


