
 مجھے جبری شادی 
سے بچنے کا ایک 

راستہ مال ہے۔ آپ بھی 
ایسا کرسکتی ہیں۔ 



بہت سے لوگوں کے لیے، ارینجڈ میریجز )والدین کی رضامندی سے شادیاں( اسکاٹ 
لینڈ کی روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ لیکن کسی کے ساتھ شادی کے لیے 
دباؤ ڈالنا غلط ہے۔ بہرصورت، یہ ہر کسی کا انسانی حق ہے کہ وہ اپنا ساتھی خود 

چنے۔ جبری شادی کے شکار مرد اور عورت دونوں کو جذباتی پریشانی اور اپنی بے 
توقیری کا احساس ہوسکتا ہے۔ کچھ کو جسمانی مارپیٹ یا گالی گلوچ کا شکار ہونا 

پڑسکتا ہے۔

ینڈ میں جبری شادی کے شکار افراد کو زیادہ تحفظ دینے  اسی وجہ سے اسکاٹ ل
کے لیے قانون بنایا گیا ہے۔ کسی کو شادی پر مجبور کرنا اب ایک مجرمانہ عمل 

ہے، جس کے لیے جیل کی سزا ہوسکتی ہے، جرمانہ لگ سکتا ہے یا ایک ساتھ 
دونوں سزائیں ہوسکتی ہیں اور کسی بھی شخص کے ذریعہ آپ کو اپنی خواہش کے 

خالف شادی پر مجبور کرنے سے روکنے کے لیے جبری شادی سے تحفظ کے 
احکامات حاصل کیے جاسکتے ہیں۔  

اس میں تربیت یافتہ مشیر بھی ہیں جو آپ کے اختیارات پر بات کرسکتے ہیں اگر 
آپ، کوئی دوست یا رشتہ دار جبری شادی کے دباؤ میں ہو۔ یہ ایسی صورت میں بھی 

دستیاب ہے اگر آپ ابھی جبری شادی کے شکار ہوئے ہوں۔

مشورہ، اعانت اور تحفظ کے لیے، 1234 027 0800 پر کال کریں۔ یہ مفت، 
 رازدارانہ اور روزانہ 24 گھنٹے کھال ہے۔ یا مزید معلومات کیلئے 

onescotland.org/forcedmarriage پرجائیں۔

اسکاٹ لینڈ مساوات میں یقین رکھتا ہے۔



میں فیصلہ کروں گا 
کہ مجھے کس سے 

شادی کرنی ہے۔ 
کوئی اور نہیں۔



بہت سے لوگوں کے لیے، ارینجڈ میریجز )والدین کی رضامندی سے شادیاں( اسکاٹ 
لینڈ کی روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ لیکن کسی کے ساتھ شادی کے لیے 
دباؤ ڈالنا غلط ہے۔ بہرصورت، یہ ہر کسی کا انسانی حق ہے کہ وہ اپنا ساتھی خود 

چنے۔ جبری شادی کے شکار مرد اور عورت دونوں کو جذباتی پریشانی اور اپنی بے 
توقیری کا احساس ہوسکتا ہے۔ کچھ کو جسمانی مارپیٹ یا گالی گلوچ کا شکار ہونا 

پڑسکتا ہے۔

ینڈ میں جبری شادی کے شکار افراد کو زیادہ تحفظ دینے  اسی وجہ سے اسکاٹ ل
کے لیے قانون بنایا گیا ہے۔ کسی کو شادی پر مجبور کرنا اب ایک مجرمانہ عمل 

ہے، جس کے لیے جیل کی سزا ہوسکتی ہے، جرمانہ لگ سکتا ہے یا ایک ساتھ 
دونوں سزائیں ہوسکتی ہیں اور کسی بھی شخص کے ذریعہ آپ کو اپنی خواہش کے 

خالف شادی پر مجبور کرنے سے روکنے کے لیے جبری شادی سے تحفظ کے 
احکامات حاصل کیے جاسکتے ہیں۔  

اس میں تربیت یافتہ مشیر بھی ہیں جو آپ کے اختیارات پر بات کرسکتے ہیں اگر 
آپ، کوئی دوست یا رشتہ دار جبری شادی کے دباؤ میں ہو۔ یہ ایسی صورت میں بھی 

دستیاب ہے اگر آپ ابھی جبری شادی کے شکار ہوئے ہوں۔
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onescotland.org/forcedmarriage پرجائیں۔

اسکاٹ لینڈ مساوات میں یقین رکھتا ہے۔


