من ڕێگایەکم بۆ
خۆڕزگارکردن لە
هاوسەرگیریی بەزۆر
دۆزییەوە ،تۆش دەتوانیت.

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,
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قەبووڵ ناکرێت.

Advice and support is available in complete confidence.
Justک راوە .ئێستا ئەگەر کەسێک
دابین
هاوسەرگیریی
لەبەر ئەمەیە کە لە سکۆتلەند بۆ پاراستنی زیاتری قوربانیانی
یاساcall
بەزۆر0800،
0271234,
or go to onescotland.org/forcedmarriage

بە زۆر ناچار بکەیت بەپێچەوانەی خواستی خۆی هاوسەرگیری بکات تاوانە .دەکرێت «فەرمانی پاراستن لە هاوسەرگیریی
believes
in equality.
Scotlandبە پێچەوانەی خواستی خۆت
ناچار بکات کە
کەسێک تۆ
بەزۆر» لە دادگا وەربگیردرێت تاوەکوو ڕێگە نەدرێت بە ئەوەی کە
هاوسەرگیری بکەیت.
کەواتە ،ئەگەر هاوسەرگیریی بەزۆر یان هەڕەشەی هاوسەرگیریی بەزۆر ،دەبێتە هۆی دڵەڕاوکێ یان نیگەرانی تۆ یان کەسێک
کە تۆ دەیناسیت ،دەتوانیت یارمەتی وەربگریت.
ئێمە دەزانین کە ڕەنگە ئەمە ئاسان نەبێت ،بەاڵم تکایە مەترسە .تۆ دەتوانیت کۆنتڕۆڵی داهاتووی خۆت بە دەستەوە بگریت.
ئامۆژگاری و پاڵپشتی و پاراستن بە متمانەی تەواو بۆ کەسی قوربانی دابین دەکرێت.
پێوەندی بکە بە ژمارە تەلەفوونی ، 0800 8010327یان سەردانی ماڵپەڕی  onescotland.org/forcedmarriageبکە.

سکۆتلەند باوەڕی بە یەکسانیی مرۆڤەکان هەیە.

من بڕیار دەدەم لەگەڵ کێ
هاوسەرگیری بکەم .هیچ
کەسی تر ئەو بڕیارە نادات.

بۆ زۆربەی ئەو کەسانەی کە لە سکۆتلەند دەژین ،هاوسەرگیریی هەماهەن گک راو (هاوسەرگیریی ڕێکخ راو) دەتوانێت وەکوو
بەشێک لە ژیانی ڕۆژانە قەبووڵ بکرێت .بەاڵم ئەوەی کە کەسێک بەزۆر ناچار بە هاوسەرگیری لەگەڵ کەسێکدا بکرێت
قەبووڵ ناکرێت.
لەبەر ئەمەیە کە لە سکۆتلەند بۆ پاراستنی زیاتری قوربانیانی هاوسەرگیریی بەزۆر ،یاسا دابین ک راوە .ئێستا ئەگەر کەسێک
بە زۆر ناچار بکەیت بەپێچەوانەی خواستی خۆی هاوسەرگیری بکات تاوانە .دەکرێت «فەرمانی پاراستن لە هاوسەرگیریی
بەزۆر» لە دادگا وەربگیردرێت تاوەکوو ڕێگە نەدرێت بە ئەوەی کە کەسێک تۆ ناچار بکات کە بە پێچەوانەی خواستی خۆت
هاوسەرگیری بکەیت.
کەواتە ،ئەگەر هاوسەرگیریی بەزۆر یان هەڕەشەی هاوسەرگیریی بەزۆر ،دەبێتە هۆی دڵەڕاوکێ یان نیگەرانی تۆ یان کەسێک
کە تۆ دەیناسیت ،دەتوانیت یارمەتی وەربگریت.
ئێمە دەزانین کە ڕەنگە ئەمە ئاسان نەبێت ،بەاڵم تکایە مەترسە .تۆ دەتوانیت کۆنتڕۆڵی داهاتووی خۆت بە دەستەوە بگریت.
ئامۆژگاری و پاڵپشتی و پاراستن بە متمانەی تەواو بۆ کەسی قوربانی دابین دەکرێت.
پێوەندی بکە بە ژمارە تەلەفوونی ، 0800 8010327یان سەردانی ماڵپەڕی  onescotland.org/forcedmarriageبکە.

سکۆتلەند باوەڕی بە یەکسانیی مرۆڤەکان هەیە.

