مجھے جبری
شادی سے بچنے
کا ایک راستہ مال
ہے۔ آپ بھی ایسا
کرسکتی ہیں۔

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
بہت سے لوگوں کے لیے ،ارینجڈ میریجز (والدین کی رضامندی سے شادیاں) اسکاٹ لینڈ کی
anybody from forcing you to marry against your will.
روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ لیکن کسی کے ساتھ شادی کے لیے دباؤ ڈالنا غلط ہے۔
Advice and support is available in complete confidence.
اسی وجہ سے جبری شادی کے شکار اف راد کو زیادہ تحفظ دینے کے لیے قانون بنایا گیا ہے۔
Just call 0800 0271234, or go to onescotland.org/forcedmarriage
کسی کو شادی پر مجبور کرنا اب ایک مجرمانہ عمل ہے ،اور کسی بھی شخص کے ذریعہ آپ کو
Scotland believes in equality.
اپنی خواہش کے خالف شادی پر مجبور کرنے سے روکنے کے لیے جبری شادی سے تحفظ کے
احکامات حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
لہذا ،اگر جبری شادی یا جبری شادی کی دھمکی ،آپ یا آپ کے کسی شناسا کو متاثر کررہا ہو تو،
آپ مدد حاصل کرسکتی /سکتے ہیں۔
ہم جانتے ہیں کہ یہ دشوار ہوسکتا ہے ،لیکن مہربانی کرکے خوفزدہ نہ ہوں۔ ایک خوشگوار زندگی
کی شاہ راہ پر یہ آپ کا پہال قدم ہے۔
مشورہ ،اعانت اور تحفظ مکمل رازداری کے ساتھ دستیاب ہے۔ مزید معلومات کے لیے
 0800 027 1234پر کال کریں یا  onescotland.org/forcedmarriageپر جائیں۔

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۔
اسی وجہ سے جبری شادی کے شکار اف راد کو زیادہ تحفظ دینے کے لیے قانون بنایا گیا ہے۔
کسی کو شادی پر مجبور کرنا اب ایک مجرمانہ عمل ہے ،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۔
لہذا ،اگر جبری شادی یا جبری شادی کی دھمکی ،آپ یا آپ کے کسی شناسا کو متاثر کررہا ہو تو،
آپ مدد حاصل کرسکتی /سکتے ہیں۔
ہم جانتے ہیں کہ یہ دشوار ہوسکتا ہے ،لیکن مہربانی کرکے خوفزدہ نہ ہوں۔ ایک خوشگوار زندگی
کی شاہ راہ پر یہ آپ کا پہال قدم ہے۔
مشورہ ،اعانت اور تحفظ مکمل رازداری کے ساتھ دستیاب ہے۔ مزید معلومات کے لیے
 0800 801 0327پر کال کریں یا  onescotland.org/forcedmarriageپر جائیں۔

اسکاٹ لینڈ مساوات میں یقین رکھتا ہے۔

