
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,  
and Forced Marriage Protection Orders can be taken out to legally prevent 
anybody from forcing you to marry against your will. 

Advice and support is available in complete confidence.  
Just call 0800 0271234, or go to onescotland.org/forcedmarriage

Scotland believes in equality.

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਵਿ ਰਿੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਵਿਿਸਵਿਤ ਵਿਆਿ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦਾ 
ਸਿੀਵਕਰਿਤ ਵਿੱਸਾ ਿੈ। ਪਰ ਵਿਆਿ ਲਈ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਨਿੀਂ।

ਇਸ ਲਈ ਜਬਰਨ ਵਿਆਿ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਵਜਆਦਾ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੰੂਨ 
ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ ਿ।ੈ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਿ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਿੁਣ ਕਨੰੂਨਨ ਜੁਰਮ ਿੈ ਅਤੇ 
ਤੁਿਾਡੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਿਆਿ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਦੇ 
ਵਿਲਾਫ ਿੀ ਫੋਰਸਡ ਮੈਵਰਜ ਪਰਿੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰਸ (ਜਬਰਨ ਵਿਆਿ ਸੁਰੱਵਿਆ ਆਦੇਸ਼) ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਜਬਰਨ ਵਿਆਿ ਜਾਂ ਜਬਰਨ ਵਿਆਿ ਦਾ ਡਰਾਿਾ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਨੰੂ ਵਜਸ 
ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿੋ ਨੰੂ ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ।ੋ

ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਿੈ ਵਕ ਇਿ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿ,ੈ ਪਰ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਰੋ ਨਿੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਭਵਿੱਿ ਨੰੂ ਕੰਟਰਿੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ।ੋ

ਸਲਾਿ, ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪੂਰੀ ਿੋਪਨੀਅਤਾ ਨਾਲ ਪਰਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਵਜਆਦਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 0800 027 1234 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ,ੋ ਜਾਂ onescotland.org/
forcedmarriage ਤੇ ਜਾਉ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਰੱਿਦਾ ਿ।ੈ

ਮੈਂ ਜਬਰੀ ਵਿਆਿ 
ਦਾ ਉਪਾਅ ਲੱਭ 
ਵਲਆ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਿੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਿ।ੋ



ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਵਿ ਰਿੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਵਿਿਸਵਿਤ ਵਿਆਿ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦਾ 
ਸਿੀਵਕਰਿਤ ਵਿੱਸਾ ਿੈ। ਪਰ ਵਿਆਿ ਲਈ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਨਿੀਂ।

ਇਸ ਲਈ ਜਬਰਨ ਵਿਆਿ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਵਜਆਦਾ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੰੂਨ 
ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ ਿ।ੈ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਿ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਿੁਣ ਕਨੰੂਨਨ ਜੁਰਮ ਿੈ ਅਤੇ 
ਤੁਿਾਡੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਿਆਿ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਦੇ 
ਵਿਲਾਫ ਿੀ ਫੋਰਸਡ ਮੈਵਰਜ ਪਰਿੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰਸ (ਜਬਰਨ ਵਿਆਿ ਸੁਰੱਵਿਆ ਆਦੇਸ਼) ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਜਬਰਨ ਵਿਆਿ ਜਾਂ ਜਬਰਨ ਵਿਆਿ ਦਾ ਡਰਾਿਾ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਨੰੂ ਵਜਸ 
ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿੋ ਨੰੂ ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ।ੋ

ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਿੈ ਵਕ ਇਿ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿ,ੈ ਪਰ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਰੋ ਨਿੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਭਵਿੱਿ ਨੰੂ ਕੰਟਰਿੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ।ੋ

ਸਲਾਿ, ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪੂਰੀ ਿੋਪਨੀਅਤਾ ਨਾਲ ਪਰਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਵਜਆਦਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 0808 801 0327 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ,ੋ ਜਾਂ onescotland.org/
forcedmarriage ਤੇ ਜਾਉ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਰੱਿਦਾ ਿ।ੈ

ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਿਾ ਵਕ 
ਮੈਂ ਵਕਸ ਨਾਲ ਵਿਆਿ 
ਕਰਿਾਉਣਾ ਿ।ੈ ਕੋਈ 
ਿੋਰ ਨਿੀਂ।


