لقد وجدت طريقة للخروج
من مأزق الزواج بالإكراه.
ضا يمكنك ذلك.
وأنت أي ً

For lots of people, arranged marriages are part of everyday life in Scotland.
But being forced to marry is wrong.
It’s everyone’s human right to choose their own partner.
That’s why legislation has been introduced in Scotland to provide greater
protection to victims of forced marriage. Forcing someone into marriage
is now a criminal offence, punishable by up to seven years in prison,
and Forced Marriage Protection Orders can be taken out to legally prevent
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.كلذك سيل جاوزلا ىلع هاركإلا نكلو

Advice and support is available in complete confidence.
ريفوتلJust call
ةيامح 0800
0271234,
or go
to onescotland.org/forcedmarriage
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.كتدارإ سكع
لوصحلا كنكمي ،هفرعت صخش يأ ىلع وأ كيلع رثؤت جاوزلا ىلع هاركإلا رطاخم تناك وأ جاوزلا ىلع تهركُأ اذإ ،اذل
.ةدعاسملا ىلع
.كلبقتسم يف رارقلا بحاص نوكت نأ كنكمي .فخت ال نكلو ،بعص كلذ نأ كردن

 0800 027 1234,ىلع لاصتالا ىجري .ةمات ةيرسب ةيامحلاو ،معدلاو ،ةروشملا كل رفون نحن
.تامولعملا نم ديزمل  onescotland.org/forcedmarriageةرايز وأ ،

.ةاواسملاب نمؤُت ادنلتكسإ

أنا الذي سأختار
من سأتزوجها.
وليس غيري.

.ةيمويلا ةايحلا نم ًالوبقم ا ًءزج ربدُملا جاوزلا دعُي  ،ادنلتكسإ يف نوميقملا دارفألا نم ريثكلل ةبسنلا
.كلذك سيل جاوزلا ىلع هاركإلا نكلو
دعُي جاوزلا ىلع صخش رابجإ نإ .هاركإلاب جاوزلا اياحضل ربكأ ةيامح ريفوتل تاعيرشت نس مت ببسلا اذهل
ىلع جاوزلا ىلع كرابجإ نم صخش يأ عنمل هاركإلاب جاوزلا نم ةيامحلل رماوأ رادصإ نآلا نكميو ،ةيئانج ةميرج نآلا
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لوصحلا كنكمي ،هفرعت صخش يأ ىلع وأ كيلع رثؤت جاوزلا ىلع هاركإلا رطاخم تناك وأ جاوزلا ىلع تهركُأ اذإ ،اذل
.ةدعاسملا ىلع
.كلبقتسم يف رارقلا بحاص نوكت نأ كنكمي .فخت ال نكلو ،بعص كلذ نأ كردن
 0808 801 0327,ىلع لاصتالا ىجري .ةمات ةيرسب ةيامحلاو ،معدلاو ،ةروشملا كل رفون نحن
.تامولعملا نم ديزمل  onescotland.org/forcedmarriageةرايز وأ ،

.ةاواسملاب نمؤُت ادنلتكسإ

