
5أشياء يجب عليك معرفتها 
يطلب قانون نيو جيرسي لمناهضة التمييز (LAD) من صاحب العمل منحك تجهيزات معقولة للحمل والوالدة والحاالت الطبية ذات 
الصلة والرضاعة الطبيعية ليمكنك متابعة العمل مع الحفاظ على حمل صحي أو العودة إلى العمل بعد الوالدة. إن قانون نيو جيرسي 

لمناهضة التمييز (LAD) هو أكثر حماية من قانون التمييز ضد الحمل الفيدرالي في هذا الصدد.
إذا كنِت حامًل، فيجب على صاحب العمل توفير تجهيزات معقولة أوصى بها طبيبك، بما في ذلك فترات استخدام الحمام وفترات ماء 
المخاض وفترات الراحة والمساعدة في العمل اليدوي وإعادة هيكلة الوظائف وجداول العمل المعدلة واالنتقال المؤقت إلى عمل أقل 

جهًدا أو مخاطر، ما لم يتمكن صاحب العمل من إثبات أن القيام بذلك سيكون مشقة ال داعي لها أثناء القيام بالعمليات.
إذا كنت ترضعين طفلك، فيجب على صاحب العمل توفير وقت راحة يومية معقول يوميًا، ومكان خاص مناسب )بخلف المرحاض( 

إلخراج حليب الثدي، ما لم يتمكن صاحب العمل من إثبات أن القيام بذلك سيكون مشقة ال داعي لها أثناء القيام بالعمليات.
تشمل العوامل التي توضع بعين االعتبار ما إذا كانت التجهيزات تمثل مشقة ال داعي لها الحجم الكلي ألعمال صاحب العمل بالنسبة 
للموظفين والمرافق والميزانية؛ طبيعة التجهيزات المطلوبة وتكلفتها وإلى أي مدى قد تتضمن التجهيزات التنازل عن مطلب أساسي 

لعملك.
ال يجوز لصاحب العمل بأي شكل من األشكال معاقبتك أو االنتقام منك لطلب تجهيزات خاصة للحمل أو الرضاعة الطبيعية أو 

استخدامها.
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تجهيزات الحمل والرضاعة في العمل

لمعرفة المزيد أو تقديم شكوى، اذهب إلى NJCivilRights.gov أو اتصل برقم 973-648-2700

The New Jersey Law Against Discrimination (LAD) requires your employer to
grant you a reasonable accommodation for pregnancy, childbirth, related medical
conditions, and breastfeeding to enable you to continue working while maintaining a
healthy pregnancy or return to work after giving birth. The LAD is more protective than
the federal Pregnancy Discrimination Act in this regard.

If you are pregnant, your employer must grant you a reasonable accommodation
recommended by your doctor, including bathroom breaks, water breaks, rest breaks,
assistance with manual labor, job restructuring, modified work schedules, and a 
temporary transfer to less strenuous or hazardous work, unless your employer can
show that doing so would be an undue hardship on its operations.

If you are breastfeeding, your employer must grant you reasonable break time 
each day, and a suitable private place (other than a toilet stall) in which to express
breast milk, unless your employer can show that doing so would be an undue 
hardship on its operations.

Factors to be considered in whether an accommodation would be an undue hardship
include the overall size of your employer’s business with respect to employees, facilities,
and budget; the nature and cost of the accommodation needed; and the extent to which
the accommodation would involve waiver of an essential requirement of your job.

Your employer may not in any way penalize you or retaliate against you
for requesting or using an accommodation for pregnancy or breastfeeding.
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To find out more or to file a complaint, go to NJCivilRights.gov or call 973-648-2700

Things You Should Know About

Accommodations
for Pregnancy and
Breastfeeding at Work

NJCivilRights.gov
مكتب النائب العام في نيو جيرسي 


