
ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਚੋਣ 

 ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

WORKING TO ABOLISH SLAVERY 

ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਪਰਿਵਾਿ ਨੰੂ ਰਨਿਾਸ਼ ਕਿਨ ਤੋਂ ਡਿਦੀ ਸੀ, 
ਮਨੰੂੈ ਪਤਾ ਸੀ ਰਕ ਉਹ ਮਿੇੇ ਰਮੱਤਿ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਿ ਨਹੀਂ 
ਕਿਨਗੇ ਪਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਸਰੋਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਕ ਉਹ 

ਮਨੰੂੈ ਰਵਦੇਸ਼ ਰਿਜਾ ਕ ੇਮਿੇੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸ ਨਾਿ ਕਿ 
ਦੇਣਗੇ ਰਜਸਨੰੂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਮਨੰੂੈ 
ਮਰਹਸਸੂ ਕਿਵਾਇਆ ਰਕ ਮਿੇੀ ਕਈੋ ਿਣੋ ਨਹੀ ਰਸਵਾਏ 

ਉਸ ਨਾਿ ਸ਼ਦੀ ਕਿਨ ਦੇ। ਫੋਨ:
(+61 2) 9514 8115

ਈਮੇਿ: 
antislavery@uts.edu.au

ਫੇਸਬੁਕ: 
facebook.com/AntiSlaveryOz

ਵੈਬ: 
antislavery.org.au
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ਜਦੋਂ ਮਨੰੂੈ ਪਤਾ ਿੱਗਾ ਰਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਸੰਭਾਿ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨਾਿ ਸੰਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਰਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਮਨੰੂੈ 
Airport Watch list, ਰਵਿ ਪਾ ਰਦਤਾ, ਭਾਵ ਰਕ ਮੈਂ 

ਆਸਟ੍ਿੇੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮਿੇੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱੁਰਿਅਤ ਘਿ ਅਤੇ ਵਕੀਿ ਵਿੋਂ ਮਫੁਤ 

ਸਿਾਹ ਦੇਣ ਰਵਿ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਜਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਧਿਚ ਜੁਰਮ ਹੈ

mailto:antislavery%40uts.edu.au?subject=
http://facebook.com/AntiSlaveryOz
http://antislavery.org.au


ਹਿ ਇਕ ਨੰੂ ਿੋਣ ਦਾ ਅਰਿਕਾਿ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਰਕਸ 
ਨਾਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੇ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਦੀ ਜਬਿਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ 

ਕਿਨੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਰਵਿੁੱ ਿ ਹੈ। 

ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿੀਿਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਕ ਮਜਬੂਿੀ ਦੀ 
ਵਿਤੋਂ ਕਿਕੇ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਬਿਦਸਤੀ 

ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਿਾਮੀ-ਰਵਿੁੱ ਿ ਆਸਟ੍ੇਿੀਆ 
(Anti-Slavery Australia) ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ 

ਗੁਪਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਿਾਹ ਅਤੇ ਸਰਹਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਿ 
ਮੇਿ ਕਿਨ ਿਈ ਿੈਫਿਿ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ।

Anti-Slavery Australia  
(+61 2) 9514 8115

antislavery@uts.edu.au
facebook.com/AntiSlaveryOz

antislavery.org.au

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਰਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਤੇ 
ਜਬਿਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋਿ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 
ਹੈ, ਜਾਂ ਜਬਿਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਿੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ  
ਗੁਪਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਿਾਹ ਿੈਣੀ ਿਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ  

ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ Anti-Slavery Australia ਨਾਿ  
(+61 2) 9514 8115 ਨੰਬਿ ਤੇ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ।

ਸੰਕਟਕਾਿ ਰਵਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਿੰਤ ਿਤਿੇ ਰਵਿ  
ਹੋ ਜਾਂ ਰਹੰਸਾ ਦਾ ਡਿ ਹੈ ਤਾਂ Triple 0 (000)  

ਤੇ ਫੋਨ ਕਿੋ।

ਜਬਿਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਕ ਅਪਿਾਿ ਦੀ 
ਸੂਿਨਾ ਦੇਣ ਿਈ ਆਸਟ੍ੇਿੀਅਨ ਫੈਡਿਿ ਪੁਰਿਸ ਨੰੂ 

131 237 (131 AFP) ਨਾਿ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ।

ਰਕਸ ੇਨੇ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਕ ਮਿੇੇ ਵਿਗੇ 
ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਵੀ ਇਸ ਰਵਿ ਪ੍ਵਸ਼ੇ ਕਿਨ ਿਈ 

ਜਬਿਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰੋਿਆ 
ਰਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿੇੀ ਸ਼ਾਦੀ 
ਮਿੇੇ ਡੈਡ ਦੇ ਰਬਜਨੈਸ ਪਾਿਟਨਿ ਦੀ ਿੜਕੀ ਨਾਿ 

ਜਬਿਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਾਈ ਗਈ।

ਜਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹ?ੈ
ਤਸੁੀਂ ਇਕੱਲਰੇ ਨਹੀਂ ਹ।ੋ ਤਹੁਾਨੂੰ 

ਮਦਦ ਧਮਲ ਸਕਦੀ ਹ!ੈ

ਮਿੇੇ ਪਰਿਵਾਿ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਿਕ ਕਾਿੋਬਾਿ 
ਪਫ੍ਿੁਤ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੰੂੈ ਜਬਿਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ 

ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਿ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਤੰਨ ਸਾਿਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ 
ਅਤੇ ਮਾਿੀ ਸਮੱਰਸਆ ਤੋਂ ਬਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇਕਿ ਮਨੰੂੈ 
ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਰਕ ਮਨੰੂੈ ਰਕਥੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਮਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤਰੇ 

 ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ  

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹਾਂ।
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