
ਮੈਂ ਜਬਰੀ 
ਵਿਆਹ ਦਾ 
ਉਪਾਅ ਲੱਭ 
ਵਲਆ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ 
ਿੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ



ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਵਿਿਸਵਿਤ ਵਿਆਹ ਰੋਜਾਨਾ 
ਦ ੇਜੀਿਨ ਦਾ ਸਿੀਵਕਰਿਤ ਵਹੱਸਾ ਹ।ੈ ਪਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਕਸ ੇਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ 
ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਵਿਰਕਾਰ, ਆਪਣ ੇਸਾਿੀ ਨੰੂ ਚੁਣਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨੱੁਿੀ 
ਅਵਿਕਾਰ ਹ।ੈ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤ ੇਔਰਤਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨੰੂ ਭਾਿਾਤਮਕ 
ਕਲੇਸ਼ ਅਤ ੇਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਿਟ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਹੋਰ ਅਨੁਭਿ ਹਨ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਅਤ ੇਿਾਲੀ-ਿਲੋਚ।

ਇਸ ਲਈ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਦ ੇਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਵਜਆਦਾ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਨੰੂਨ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ ਹ।ੈ ਵਕਸ ੇਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ 
ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਨੰੂਨਨ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਸਜਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 
ਦੋਿੇਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜੀ ਦ ੇਵਿਰੱੁਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ 
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਕਸ ੇਦ ੇਵਿਲਾਫ ਿੀ ਫੋਰਸਡ ਮੈਵਰਜ ਪਰਿੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰਸ 
(ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਸੁਰੱਵਿਆ ਆਦੇਸ਼) ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਉੱਿ ੇਵਸੱਵਿਅਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਿੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤ ੇਿੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਦੇ 
ਡਰਾਿ ੇਹੇਠਾਂ ਹ।ੋ ਇਹ ਤਾਂ ਿੀ ਉਪਲਬਿ ਹ ੈਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਹੋ  
ਵਿਆ ਹੈ।

ਸਲਾਹ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸੁਰੱਵਿਆ ਪੂਰੀ ਿੋਪਨੀਅਤਾ ਨਾਲ ਪਰਿਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਵਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 0800 027 1234 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ 
onescotland.org/forcedmarriage ਤ ੇਜਾਉ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਰੱਿਦਾ ਹੈ।



ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਿਾ ਵਕ 
ਮੈਂ ਵਕਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ 
ਕਰਿਾਉਣਾ ਹ।ੈ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਨਹੀਂ।



ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਵਿਿਸਵਿਤ ਵਿਆਹ ਰੋਜਾਨਾ 
ਦ ੇਜੀਿਨ ਦਾ ਸਿੀਵਕਰਿਤ ਵਹੱਸਾ ਹ।ੈ ਪਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਕਸ ੇਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ 
ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਵਿਰਕਾਰ, ਆਪਣ ੇਸਾਿੀ ਨੰੂ ਚੁਣਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨੱੁਿੀ 
ਅਵਿਕਾਰ ਹ।ੈ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤ ੇਔਰਤਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨੰੂ ਭਾਿਾਤਮਕ 
ਕਲੇਸ਼ ਅਤ ੇਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਿਟ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਹੋਰ ਅਨੁਭਿ ਹਨ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਅਤ ੇਿਾਲੀ-ਿਲੋਚ।

ਇਸ ਲਈ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਦ ੇਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਵਜਆਦਾ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਨੰੂਨ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ ਹ।ੈ ਵਕਸ ੇਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ 
ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਨੰੂਨਨ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਸਜਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 
ਦੋਿੇਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜੀ ਦ ੇਵਿਰੱੁਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ 
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਕਸ ੇਦ ੇਵਿਲਾਫ ਿੀ ਫੋਰਸਡ ਮੈਵਰਜ ਪਰਿੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰਸ 
(ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਸੁਰੱਵਿਆ ਆਦੇਸ਼) ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਉੱਿ ੇਵਸੱਵਿਅਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਿੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤ ੇਿੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਦੇ 
ਡਰਾਿ ੇਹੇਠਾਂ ਹ।ੋ ਇਹ ਤਾਂ ਿੀ ਉਪਲਬਿ ਹ ੈਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਹੋ  
ਵਿਆ ਹੈ।

ਸਲਾਹ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ 0808 801 0327 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। 
ਲਾਈਨਾਂ ਸੋਮਿਾਰ - ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜ ੇਤਕ ਿੁਲ੍ਹੀਆ ਂਹੁੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤ ੇO2, Orange, T Mobile, Three (3), EE, Virgin 
ਅਤ ੇVodafone ਨੈਟਿਰਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਜਾਂ 
ਵਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ onescotland.org/forcedmarriage  
ਤ ੇਜਾਉ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਰੱਿਦਾ ਹੈ।


