
 جبری شادی کو جرم قرار دینے واال قانون
 آسٹریلیا میں انجام پانے والی تہذیبی، مذہبی
 یا قانونی شادیوں پر الگو ہوتا ہے )جس میں
 یہ بھی شامل ہے کہ کسی شخص کی شادی
 کروانے کیلئے اسے آسٹریلیا الیا جاۓ( اور
 یہ  ان صورتوں میں بھی الگو ہوتا ہے جن
 میں ایک شخص کی شادی کروانے کیلئے

اسے آسٹریلیا سے باہر لے جایا جاۓ۔

 اگر آپ کی یا آپ کے کسی واقف کی جبری
 شادی ہو چکی ہے یا آپ کو یا آپ کے کسی
 واقف کو جبری شادی کا خطرہ ہے تو مدد

دستیاب ہے۔

 اگر فوری خطرہ ہو تو ٹرپل زیرو پر فون
)000( کو فون کریں۔

 جبری شادی 

دوسری صورت میں، آسٹریلین فیڈرل پولیس 
 )Australian Federal Police - AFP(

ان لوگوں کو ابتدائی مدد فراہم کر سکتی ہے جن 
کی جبری شادی ہو چکی ہو یا جنہیں اس کا 

خطرہ ہو۔ اگر آپ چاہیں تو گمنام رہتے ہوۓ 
AFP سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

آپ AFP 131 )237 131( پر فون کر 
سکتے ہیں یا اس پتے پر آن الئن فارم مکمل 

.www.afp.gov.au کر سکتے ہیں

آپ رازدارانہ مشورے کیلئے 
 Anti-Slavery Australia

)غالمی کے خالف آسٹریلیا( سے بھی 
فون نمبر  9662 9514 02 پر  یا اس 

ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں 
.antislavery@uts.edu.au

جبری شادی یا زبردستی کی 
شادی اسے کہتے ہیں جب ایک 

شخص اپنی آزادانہ اور مکمل 
مرضی کے بغیر شادی کرے 

کیونکہ اسے مجبور کیا گیا ہے، 
دھمکایا گیا ہے یا دھوکہ دیا 

گیا ہے۔

عمر، صنف، جنسی رجحان یا 
مذہبی یا تہذیبی پس منظر سے 

قطع نظر، کوئی بھی شخص 
جبری شادی کا نشانہ بن 

سکتا ہے۔

http://www.afp.gov.au
mailto:antislavery%40uts.edu.au?subject=


جبری شادی کے بارے میں مزید 
جاننے کیلئے اور  مدد مانگتے 
ہوۓ خود کو اور دوسروں کو 
محفوظ رکھنے کی تدابیر کے 
بارے میں جاننے کیلئے یہاں 
www.ag.gov.au/ دیکھیں

.forcedmarriage

آپ 450 131 پر تحریری اور 
 )TIS( زبانی ترجمے کی سروس

سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

 جبری شادی 

آسٹریلیا میں ہر شخص یہ 
انتخاب کرنے کیلئے آزاد 
ہے کہ آیا وہ شادی کرنا 
چاہتا ہے اور کس سے 

اور کب شادی کرنا چاہتا 
ہے۔ کسی کو شادی کرنے 

پر مجبور کرنا آسٹریلیا 
کے قانون کے تحت جرم 
ہے اور انسانی حقوق کی 

پامالی ہے۔

Urdu

http://www.ag.gov.au/forcedmarriage

