ਮੈਂ ਜਬਰੀ
ਵਿਆਹ ਦਾ
ਉਪਾਅ ਲੱ ਭ
ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁ ਸ ੀਂ
ਵੀ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਆਹ ਰੋ ਜ ਼ਾਨਾ
ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿ ਤ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ
ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਚੁ ਣ ਨਾ ਹਰ ਇੱ ਕ ਦਾ ਮਨੁੱ ਖੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਵਿੱ ਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋ ਵ ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਤਮਕ
ਕਲੇ ਸ਼ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਿੱ ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁ ਭ ਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋ ਰ ਅਨੁ ਭ ਵ ਹਨ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋ ਚ।
ਇਸ ਲਈ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਕਨੂੰ ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁ ਣ ਕਨੂੰ ਨਨ ਜ਼ੁ ਰ ਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜਾ ਜੇ ਲ,੍ਹ ਜ਼ੁ ਰ ਮਾਨਾ ਜਾਂ
ਦੋ ਵੇਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਫੋ ਰ ਸਡ ਮੈ ਰਿ ਜ ਪ੍ਰੋ ਟੈ ਕ ਸ਼ਨ ਆਰਡਰਸ
(ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਆਦੇ ਸ਼) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਸਿੱ ਖਿਅਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ, ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਕੋ ਈ ਦੋ ਸ ਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦ ਾਰ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਦੇ
ਡਰਾਵੇ ਹੇ ਠ ਾਂ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਹੋ
ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਲਾਹ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਪੂ ਰ ੀ ਗੋ ਪ ਨੀਅਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 0800 027 1234 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ
onescotland.org/forcedmarriage ਤੇ ਜਾਉ।

ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਫੈ ਸ ਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ
ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋ ਈ
ਹੋ ਰ ਨਹੀਂ।

ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਆਹ ਰੋ ਜ ਼ਾਨਾ
ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿ ਤ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ
ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਚੁ ਣ ਨਾ ਹਰ ਇੱ ਕ ਦਾ ਮਨੁੱ ਖੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਵਿੱ ਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋ ਵ ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਤਮਕ
ਕਲੇ ਸ਼ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਿੱ ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁ ਭ ਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋ ਰ ਅਨੁ ਭ ਵ ਹਨ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋ ਚ।
ਇਸ ਲਈ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਕਨੂੰ ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁ ਣ ਕਨੂੰ ਨਨ ਜ਼ੁ ਰ ਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜਾ ਜੇ ਲ,੍ਹ ਜ਼ੁ ਰ ਮਾਨਾ ਜਾਂ
ਦੋ ਵੇਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਫੋ ਰ ਸਡ ਮੈ ਰਿ ਜ ਪ੍ਰੋ ਟੈ ਕ ਸ਼ਨ ਆਰਡਰਸ
(ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਆਦੇ ਸ਼) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਸਿੱ ਖਿਅਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ, ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਕੋ ਈ ਦੋ ਸ ਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦ ਾਰ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਦੇ
ਡਰਾਵੇ ਹੇ ਠ ਾਂ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਹੋ
ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਲਾਹ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਲਈ 0808 801 0327 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਲਾਈਨਾਂ ਸੋ ਮ ਵਾਰ - ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇ ਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਖੁ ਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਲੈਂ ਡਲਾਈਨ ਅਤੇ O2, Orange, T Mobile, Three (3), EE, Virgin
ਅਤੇ Vodafone ਨੈ ਟਵਰਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੋ ਬ ਾਈਲ ਕਾਲਾਂ ਮੁ ਫ਼ ਤ ਹਨ। ਜਾਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ onescotland.org/forcedmarriage
ਤੇ ਜਾਉ।

ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।

