ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇੱਜਤ ਖਾਤਰ ਹਿੰਸਾ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸਟੋਨਵਾਲ੍ਹ ਹਾਉਸਿੰਗ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੈ?
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
ਅਤ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰਸਮਰਥਿਤ
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਘਰੇਲੂ/ਬੱਚਿਆਂ
ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦਬਾਅ ਸਰੀਰਕ
(ਧਮਕੀਆਂ, ਅਸਲ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ) ਜਾਂ ਭਾਵਾਤਮਕ ਅਤੇ
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਜਤ ਖਾਤਰ ਹਿੰਸਾ
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ
ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ...
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਸਥਾਨਕ ਹਾਉਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ
ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਾਇਲਡਲਾਇਨ ਨੂੰ 0800 1111 ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ...
ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ
ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਚੀਬੱਧ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ
ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਥਕਾਊ, ਅਯੋਗ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਿਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੁਲਹ ਮਾਣ ਦਾ ਆਦਰ ਕਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਮਨ
ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ
ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਿਡਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਬੁਆਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ
ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੁਲਹ ਮਾਣ ਦਾ ਆਦਰ ਕਦਰ
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਮਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
ਹਿੰਮਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਿਡਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਬੁਆਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦਾ
ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੁਲਹ ਮਾਣ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਮਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਿਡਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਬੁਆਏ ਪਤੀ ਨੂੰ

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੜ-ਹਾਉਸਿੰਗ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗਾਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰੇਲੂ
ਹਿੰਸਾ ਮਦਦਲਾਇਨ ਨੂੰ 0800 2000 247 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗਕ ਔਰਤ, ਸਮਲਿੰਗੀ,
ਦੋ-ਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਹਿਜੜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ www.lgbtdaf.org ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ
ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਲਿੰਗਕ ਔਰਤ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਰਦ, ਦੋ-ਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਹਿਜੜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲਾਨਿੰਗ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1.
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
2.
ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈ, ਆਈਡੀ, ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ
ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3.
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੋਂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ।
4.
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿਖੇ
ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ
5.
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ
ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਦਦ ਲਓ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ

ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੁਲਹ ਮਾਣ ਦਾ ਆਦਰ ਕਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਮਨ ਸਦਭਾਵ
ਸਟੋਨਵਾਲ੍ਹ ਹਾਉਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਪਸੰ
ਸਦਾ ਵਕਾਲਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ / 02073595767 /
ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਿਡਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮਿ
info@Stonewallhousing.org
ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੁਲਹ ਮਾਣ ਦਾ ਆ
ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ/ਨੂੰ fmu@fco.gov.uk
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