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

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
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ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਫੋ ਰ ਸਡ ਮੈ ਰਿ ਜ ਪ੍ਰੋ ਟੈ ਕ ਸ਼ਨ ਆਰਡਰਸ (ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਆਦੇ ਸ਼) ਜਾਰੀ
Scotland believes in equality.
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਡਰਾਵਾ, ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਨੂੰ ਜਿਸ
ਨੂੰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁ ਸ਼ ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਰੋ ਨਹੀਂ। ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ
ਭਵਿੱ ਖ ਨੂੰ ਕੰ ਟ੍ਰੋ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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।
ਇਸ ਲਈ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰ ਨ
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁ ਣ ਕਨੂੰ ਨਨ ਜ਼ੁ ਰ ਮ ਹੈ 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।
ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਡਰਾਵਾ, ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਨੂੰ ਜਿਸ
ਨੂੰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁ ਸ਼ ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਰੋ ਨਹੀਂ। ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ
ਭਵਿੱ ਖ ਨੂੰ ਕੰ ਟ੍ਰੋ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਲਾਹ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਪੂ ਰ ੀ ਗੋ ਪ ਨੀਅਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 0808 801 0327 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ onescotland.org/
forcedmarriage ਤੇ ਜਾਉ।

ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।

