
ਜਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ?

SLAVERY HAPPENS HERE IN AUSTRALIA

ਜਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਜਸ ਜਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਜਹਮਤੀ  ਅਤੇ ਮਰਜੀ ਨਾਂ ਹੋਿੇ, ਜਬਰਦਸਤੀ,ਧਮਕੀ, ਧੋਖੇ, 
ਜਨਰਬਲਤਾ, ਦਬਾਅ, ਨਜਰਬੰਦ ਜਾਂ ਮਨੋਜਿਗਆਨਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ, ਗੁਪਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਐਟਂੀ ਸਲੇਿਰੀ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਨੰੂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫੋਨ: (+61 2) 9514 8115 | ਈਮੇਲ: antislavery@uts.edu.au | ਫੇਸਬੁਕ: facebook.com/AntiSlaveryOz | ਿੈਬ: antislavery.org.au
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ਜਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਜਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਲੇੀਆ ਜਿਚ ਜੁਰਮ ਹੈ।

ਜਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸਤ੍ੀਆਂ ਉਤੇ ਿਧੀਕ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ,  
ਜਲੰਗ ਜਹੰਸਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਛਾਣ ਕਰਨੀਂ ਮਸੁ਼ਕਲ ਹੈ।

ਜਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾਮੀ ਜਾਂ ਜਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ  
ਗੁਲਾਮੀ-ਜਿਰੱੁਧ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ (Anti-Slavery Australia) ਆਪ ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਜਹਯੋਗੀ 

 ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਰੈਫਰਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਔਖੇ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰੇ ਜਿਚ ਹੋ ਜਾਂ ਜਹੰਸਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਟਜਰਪਲ 0 (000) ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਭਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਲੇੀਅਨ ਫਡੈਰਲ ਪੁਲਸ ਨੰੂ 131 237 (131 AFP) ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ Anti Slavery Australia  
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮਦਦ ਕਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੀਏ?

ਖਤਰ ੇਦ ੇਕਾਰਨ
• ਪਜਰਿਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ

• ਆਤਮ-ਹੱਜਤਆ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ

• ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ

• ਪਜਹਲੇ ਪਜਰਿਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਪਜਰਿਾਰਕ ਜਹੰਸਾ, ਪੜ੍ਾਈ ਜਿਚ ਰੁਕਾਿਟ

• ਪਜਰਿਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਚੰਤਾ

• ਗਤੀ-ਜਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਅਨਉਜਚਤ ਰੁਕਾਿਟ

• ਜਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਿੈ-ਨੁਕਸਾਨ, ਜਚੰਤਾ, ਇਕੱਲਾਪਨ ਜਾਂ ਧਨ-ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋ

• ਸਕੂਲ ਜਿਚ ਘਟ ਹਾਜਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਜਿਚ ਘਾਟਾ

• ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਉਜਚਤ ਪ੍ਬੰਧ, ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂਣ ਿੇਲੇ, ਨਾਲ ਜਾਣਾ,  
ਪੈਸੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾਂ ਹੋਣਾ
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