
شیردهی و نگهداری از کودک
اطالعات مهم ویژه ارائهدهندگان خدمات نگهداری از کودکان

اقدامات زیر بر خالف قانون است:
خودداری از پذیرش درخواست نگهداری از کودک یا   •

خودداری از فراهم کردن زمینه پذیرش کودک به دلیل 
شیرخوار بودن کودک،

دلسرد کردن مادر از ادامه شیردهی در هنگامی که کودک   •
وی مورد نگهداری قرار میگیرد،

جلوگیری از شیردهی یک مادر یا دوشیده شدن شیر مادر   •
در محیط مرکز،

خودداری از خوراندن شیر دوشیده شده مادر به کودک   •
وی، یا

انجام دادن هر کاری که در مدتی که از کودک نگهداری   •
میکنید، در ادامه شیردهی مادر به کودک مانع ایجاد کند.

پیشنهادهایی برای اینکه خدماتی که ارائه 
میکنید “طرفدار تغذیه با شیر مادر” باشد

در اولین نوبت گفتگو با والدین به آنها بگویید که شما از   •
تغذیه با شیر مادر پشتیبانی میکنید.

در مرکز خود یا در منزل مکانی آرام برای مادرانی که   •
قصد شیردهی به کودکان خود یا دوشیدن شیر خود را 

دارند، فراهم کنید.

با مادرانی که شیر خود را برای تغذیه کودکشان میدوشند،   •
رفتار مناسبی داشته باشید.

پشتیبانی و تشویق شما میتواند به مادری که قصد 
دارد هنگامی که فرزندش مورد نگهداری قرار میگیرد، 

شیردهی به وی را ادامه دهد دلگرمی ببخشد. 
آگاهی مادر از این موضوع که شما از تالشهای وی برای 

شیردهی به کودکش حمایت میکنید، در تداوم روند شیردهی وی 
به کودکش مؤثر خواهد بود.

شما بهعنوان ارائه دهنده خدمات نگهداری از کودکان، نباید علیه 
مادران شیرده تبعیض قائل شوید. حق شیردهی بر اساس 

قانون عدم تبعیض سال1991 به رسمیت شناخته شده است. 
هر کسی که خدمات نگهداری از کودکان را ارائه میدهد اعم از 

نگهداری روزانه، نگهداری هر از گاهی، نگهداری در روز خانواده 
یا پرستار خانگی، مشمول این الزام است و غیرانتفاعی بودن یا 

نبودن ارائه خدمات تأثیری در این الزام ندارد.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر: 
میتوانید کتابچه انجمن شیردهی استرالیا را از نشانی زیر دانلود 

 کنید: 
 “راهنمای پرستاران کودکان شیرخوار” از نشانی: 

 .www.breastfeeding.asn.au

در این کتابچه روش نگهداری، جابجایی و خوراندن شیر دوشیده 
شده مادر به کودک شرح داده شده است. انجمن شیردهی 

استرالیا از کمک مشاوران شیردهی که میتوانند به پرسشهای 
مادران و پرستاران پاسخ دهند، بهره میگیرد. وبسایتی حاوی 

اطالعات شیردهی نیز ایجاد شده است که موضوعات گوناگونی 
را پوشش میدهد.

برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص که خدماتی 
که ارائه میکنید “طرفدار تغذیه با شیر مادر” باشد، با 

نشانیهای زیر تماس بگیرید:

انجمن شیردهی استرالیا
خط راهنما: 268 686 1800 

خدمات مترجم: 50 14 13 
info@breastfeeding.asn.au :پست الکترونیک

www.breastfeeding.asn.au :وبسایت
برگه اطالعرسانی شیردهی به زبان محلی و سایر منابع و 

 اطالعات گوناگون شیردهی را میتوانید از طریق شماره 
2716 6162 (02) دریافت کنید 



ارائه دهنده خدمات نگهداری از کودک شما:
نمیتواند به دلیل اینکه به کودک خود شیر میدهید، درخواست شما برای   •
پذیرش کودکتان را رد کند یا از فراهم کردن زمینه پذیرش کودک شما 

خودداری کند،

نمیتواند از شما بخواهد در هنگام مورد نگهداری قرار گرفتن کودکتان   •
شیردهی به وی را متوقف کنید،

باید اجازه شیردهی یا دوشیدن شیر را در محیط مرکز به شما بدهد،  •

نمیتواند از خوراندن شیر دوشیده شده شما به کودکتان خودداری کند، یا  •

باید در هنگام نگهداری کودک شما، از شما برای شیردهی یا خوراندن   •
شیر دوشیده شده به کودکتان پشتیبانی کند. 

حق شیردهی بر اساس قانون عدم تبعیض سال 1991 به رسمیت   •
شناخته شده است. هر کسی که خدمات نگهداری از کودکان را ارائه 

میدهد اعم از نگهداری روزانه، نگهداری هر از گاهی، نگهداری در روز 
خانواده یا پرستار خانگی، مشمول این الزام است و غیرانتفاعی بودن 

یا نبودن ارائه خدمات تأثیری در این الزام ندارد.

وقتی کودکتان مورد نگهداری قرار میگیرد، باید بتوانید با همکاری ارائه دهنده 
خدمات نگهداری از کودک خود زمینه تداوم شیردهی به کودکتان را فراهم کنید.

شما میتوانید کتابچه انجمن شیردهی استرالیا: “راهنمای پرستاران کودکان 
شیرخوار” را از وبسایت ABA دانلود کنید. در این کتابچه روش نگهداری، 

جابجایی و خوراندن شیر دوشیده شده مادر به کودک شرح داده شده است. 
ABA از کمک مشاوران شیردهی که میتوانند به پرسشهای مادران و پرستاران 

پاسخ دهند، بهره میگیرد.

شما میتوانید به هر روشی که مناسب شما و 
کودکتان باشد، حتی در هنگامی که فرزندتان 

مورد نگهداری قرار میگیرد، وی را با شیر 
مادر تغذیه کنید. 

در مدتی که کودکتان مورد نگهداری قرار میگیرد، میتوانید 
به شیردهی به کودک خود ادامه دهید یا شیر دوشیده 

شده خود را به وی بدهید.  

بر اساس قانون، ارائه دهنده خدمات نگهداری از کودکان 
نمیتواند علیه شما به دلیل این که به کودکتان شیر میدهید، 

تبعیض قائل شود.

اگر فکر میکنید علیه شما تبعیضی صورت 
گرفته است یا اگر به اطالعات بیشتری درباره 
حقوق شیردهی خود نیاز دارید، با نشانی زیر 

تماس بگیرید:  
کمیسیون قانون حقوق بشر 
تلفن: 2222 6205 (02)

خدمات مترجم: 50 14 13 
    human.rights@act.gov.au :پست الکترونیک

www.hrc.act.gov.au :وبسایت

برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص که خدماتی که ارائه 
میکنید “طرفدار تغذیه با شیر مادر” باشد، با نشانیهای زیر تماس 

بگیرید:

انجمن شیردهی استرالیا
خط راهنما: 268 686 1800 

خدمات مترجم: 50 14 13 
info@breastfeeding.asn.au :پست الکترونیک

 www.breastfeeding.asn.au :وبسایت
www.breastfeeding.asn.au 

برگه اطالعرسانی شیردهی به زبان محلی و سایر منابع و اطالعات گوناگون 
شیردهی را میتوانید از طریق شماره 2716 6162 (02) دریافت کنید

شیردهی و نگهداری از کودک
اطالعات مهم ویژه والدین


