
 دليلك لحقوق الرضاعة الطبيعية في ميشيغان

واجب الخدمة في هيئة المحلفين

لماذا تم استدعائي ألخدم في هيئة المحلفين؟

ماذا لو اخترت أن أخدم في هيئة المحلفين كأم مرضعة؟

 إن لم تكوني مرتاحة حيال اإلجابة على أّي من األسئلة السابقة، 
ضعي في االعتبار ملء نموذج اإلعفاء في هذه األوقات لمزيد من التفاصيل، برجاء االطالع على القسم التالي.

 هذه بعض النقاط الهامة لألخذ بعين االعتبار عند اختيارك الخدمة 
في هيئة المحلفين كأم مرضعة:

ميشيغان هي واحدة من ال 17 والية )مع بورتوريكو( التي تعفي األمهات 
المرضعات من واجب الخدمة في هيئة المحلفين

إنه قانون بميشيغان اعرفي حقوقك 
يعتقد العديد من األمهات المستدعيات للخدمة في هيئة المحلفين أن الخدمة أثناء فترة الرضاعة 
وتقديم الرعاية للطفل هي أمر صعب لهن ولعائالتهن. يمنح قانون ميشيغان لإلعفاء من واجب 

الخدمة في هيئة المحلفين لعام 2012 الحق لألمهات المرضعات  في أخذ إعفاء قانوني 
خالل فترة اإلرضاع ستحتاجين إلى خطاب إثبات من أخصائي الرعاية الصحية يؤكد كونك 

ا مرضعة  أّمً

وسائل من أجلك 
للمزيد من المعلومات والوسائل، بما فيها نموذج خطاب ألخصائي الرعاية الصحية أو لطباعة 

نسختك الخاصة من هذا المنشور رجاء قومي بزيارة: 
www.mibreastfeeding.org/Toolkits/JuryDuty

1 هل هنالك سياسات خاصة بالمحلفين المرضعات؟ 

2 هل سأمنح وقًتا كافًيا ومكاًنا مناسًبا )غير دورات المياه( لضخ الحليب من ثديي؟ 

3 هل توفر المحكمة المساعدة لتحقيق رعاية األطفال؟

4 هل بإمكاني التماس إعفاء عند احتمالية استغراق القضية مدة أطول من عدة أيام؟

5 هل يسمح لي باالستخدام الشخصي لمضخة ثدي وإحضارها معي للمحكمة؟  

6 هل لدي الخبرة لضخ الحليب خارج المنزل ضمن حدود زمنية؟

7 هل تناول طفلي مكمالت غذائية سابًقا؟ 

8 هل عمر طفلي يسمح بتناول المكمالت الغذائية؟

9 هل عندي مخزون من الحليب المفرز مسبًقا؟ 

10 هل يشعر الوصّي بالراحة حيال إطعام الطفل عند غيابي؟

واجب الخدمة في 
هيئة المحلفين:

أمور لألخذ باالعتبار

من واجباتنا جميًعا كمواطنين بالواليات المتحدة أن نخدم في هيئة المحلفين، عند خدمتنا كمحلفين، يمكننا تمثيل آراءنا وآراء المجتمع؛ 
للتأكد من سالمة وتطبيق القانون بطريقة عادلة. عند خدمتك في هيئة المحلفين كأم مرضعة، فإنك تثرين الحكم من خالل خبراتك وتجاربك 

وآراءك الخاصة.


