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

ةايحلا نم ًالوبقم اًءزج ربدُملا جاوزلا دعُي  ،ادنلتكسإ يف نوميقملا دارفألا نم ريثكلل ةبسنلاب
نم اًقح ةايحلا كيرش رايتخا دعُي ،ةياهنلا يفف .كلذك سيل جاوزلا ىلع هاركإلا نكلو .ةيمويلا
ةلقو ةيفطاع لكاشم نم اوناعي دق ءاسنلاو لاجرلا نم ًالك نإ .درف لكل ةلوفكملا ناسنإلا قوقح
.يظفللا وأ يدسجلا ءادتعالا نم نورخآ يناعي دقو .هاركإلاب جاوزلا دنع سفنلاب ةقثلا
نإ .هاركإلاب جاوزلا اياحضل ربكأ ةيامح ريفوتل ادنلتكسا يف تاعيرشت نس مت ببسلا اذهل
،ةمارغلا وأ نجسلا ةبوقعب نوناقلا اهيلع بقاعي ةيئانج ةميرج نآلا دعُي جاوزلا ىلع صخش رابجإ
جاوزلا ىلع كرابجإ نم صخش يأ عنمل هاركإلاب جاوزلا نم ةيامحلل رماوأ رادصإ نآلا نكميو امهلك وأ
.كتدارإ سكع ىلع
وأ كقيدص وأ ،تنأ تنك اذإ كمامأ ةحاتملا تارايخلا ةشقانم مهنكمي نوبردم نوراشتسم اًضيأ كانه
اًجوزتم تنك نإ ىتح اًضيأ كلذ كل رفوتيو .هاركإلاب جاوزلاب ديدهتلل عضخي كل بيرق
.لعفلاب هاركإلاب
 0800 0271234.ىلع لاصتالا ىجري ،ةيامحلاو ،معدلاو ،ةروشملا ىلع لوصحلل
ةرايز وأ .مويلا يف ةعاس  24رادم ىلع حاتمو يرسو يناجم وهف
.تامولعملا نم ديزمل onescotland.org/forcedmarriage

.ةاواسملاب نمؤُت ادنلتكسا

أنا الذي سأختار
من سأتزوجها.
وليس غيري.

ةايحلا نم ًالوبقم اًءزج ربدُملا جاوزلا دعُي  ،ادنلتكسإ يف نوميقملا دارفألا نم ريثكلل ةبسنلاب
نم اًقح ةايحلا كيرش رايتخا دعُي ،ةياهنلا يفف .كلذك سيل جاوزلا ىلع هاركإلا نكلو .ةيمويلا
ةلقو ةيفطاع لكاشم نم اوناعي دق ءاسنلاو لاجرلا نم ًالك نإ .درف لكل ةلوفكملا ناسنإلا قوقح
.يظفللا وأ يدسجلا ءادتعالا نم نورخآ يناعي دقو .هاركإلاب جاوزلا دنع سفنلاب ةقثلا
نإ .هاركإلاب جاوزلا اياحضل ربكأ ةيامح ريفوتل ادنلتكسا يف تاعيرشت نس مت ببسلا اذهل
،ةمارغلا وأ نجسلا ةبوقعب نوناقلا اهيلع بقاعي ةيئانج ةميرج نآلا دعُي جاوزلا ىلع صخش رابجإ
جاوزلا ىلع كرابجإ نم صخش يأ عنمل هاركإلاب جاوزلا نم ةيامحلل رماوأ رادصإ نآلا نكميو امهلك وأ
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 0808 801 0327.ىلع لاصتالا ىجري ،ةيامحلاو ،معدلاو ،ةروشملا ىلع لوصحلل
وأ ةيضرألا طوطخلا نم ةيناجم تاملاكملا ًءاسم  5ىلإ ا ًحابص  9ةعاسلا نم ةعمجلا ىلإ نينثالا نم ةحوتفم طوطخلا
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