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 جبری شادی اور کم عمری کی شادی 

 کسی کو شادی کرنے پر مجبور کرنا آسٹریلیا میں ایک سنگین جرم ہے۔

آسٹریلیا میں لوگ یہ انتخاب کرنے کیلئے آزاد ہیں کہ آیا وہ شادی کریں گے، اور کس سے شادی کریں گے۔ بالعموم قانونی طور پر 

 18سے اوپر عمر کا ایک شخص سال  16ہو چکی ہو۔ بعض صورتوں میں سال 18شادی کرنے کیلئے ضروری ہے کہ انسان کی عمر 

 شادی کر سکتا ہے لیکن اس کیلئے عدالت کی اجازت درکار ہوتی ہے۔سال سے اوپر عمر کے شخص سے 

کسی کو شادی کرنے کیلئے مجبور کرنا، دھمکانا یا چکر دینا آسٹریلیا کے قانون کے خلاف ہے۔ جبری شادی کیلئے کسی کی حوصلہ 

بننے والے فریق نہ ہوں تو، جبری شادی میں افزائی کرنا یا اسکے انتظام میں مدد کرنا بھی جرم ہے، اور اگر آپ جبری شادی کا نشانہ 

 فریق بننا بھی قانون کے خلاف ہے۔ یہ اصول قانونی، تہذیبی اور مذہبی شادیوں کیلئے واجب ہے۔

ارینجڈ میرج )بڑوں کی طے کردہ شادی( جس میں دونوں فریق آزادانہ طور پر شادی کیلئے رضامندی دیں، جبری شادی سے مختلف 

 رینجڈ میرج قانونی ہے۔ہے۔ آسٹریلیا میں ا

 کو فون کریں۔پر پولیس  000اگر آپ کو یا آپ کے کسی واقف کو کوئی خطرہ ہے تو 

 آسٹریلیا میں پولیس سے رابطہ کرنا محفوظ ہے اور پولیس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔

 پر فون کریں۔ 450 131اگر آپ کو مفت انٹرپریٹر )ترجمان( کی ضرورت ہو تو 

جبری شادی انجام دینے یا کسی اور کے ذریعے اس کا انتظام کروانے کے مقصد سے ایک 

 شخص کو کسی اور ملک میں لے جانا یا بھیجنا غیر قانونی ہے۔

ے جایا جاتا ہے یا انہیں دھوکے سے ملک سے باہر   لے جایا جاتا ہے بعض دفعہ  لوگوں کو انکی مرضی کے خلاف کسی اور ملک میں ل

 تاکہ انکی جبری شادی کروا دی جاۓ۔ یہ قانون کے خلاف ہے اور اس پر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

 کیا آپ کو یا آپ کے کسی واقف کو خطرہ ہے؟

پر آسٹریلین فیڈرل  131 237 (131AFP) اگر آپکو یا آپکے کسی واقف کو جبری شادی یا کم عمری کی شادی کا خطرہ ہے تو آپ 

 سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ (Australian Federal Police, AFP) پولیس

AFP  رہائش، مالی مدد، کاؤنسلنگ آپکو محفوظ رکھ سکتی ہے، ابتدائی مشورہ فراہم کر سکتی ہے اور  آپکو مددکیلئے، جیسے

)ماہرانہ مشورے(، قانونی مشورے اور مائیگریشن پر مشورے کیلئے، دوسرے اداروں کے پاس بھیج سکتی ہے۔ مزید معلومات 

www.afp.gov.au  پرAFP  کی ویب سائیٹ پر دستیاب ہیں۔ 

 ا میں دوسرے ادارے موجود ہیں جو مدد کر سکتے ہیں۔آسٹریلی

My Blue Sky  بالخصوص جبری شادی کی روک تھام، معلومات، امدادی اداروں سے رابطے اور مفت قانونی مشورے کیلئے

 آسٹریلیا کی قومی ویب سائیٹ اور ہیلپ لائن ہے۔

پر ای میل بھیجیں یا  help@mybluesky.org.auکو ٹیکسٹ بھیجیں، یا 844 070 0481پر فون کریں، یا  8115 9514 (02)

www.mybluesky.org.au  پرMy Blue Sky  پر جائیں۔  ویب سائیٹ 

  

http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking
mailto:help@mybluesky.org.au
http://www.mybluesky.org.au/
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1800RESPECT  ،گھریلو اور عائلی تشدد کیلئے کاؤنسلنگ )ماہرانہ مشورے( کی قومی سروس ہے۔ یہ آسٹریلیا میں جنسی حملے

سروس فون پر اور آن لائن مفت، رازدارانہ کاؤنسلنگ اور معلومات فراہم کرتی ہے۔ کاؤنسلرز )صلاح کار( آپ کی بات سنتے ہیں، 

 سے آپ کا رابطہ کرا سکتے ہیں۔ سوالات کا جواب دیتے ہیں اور آپ کے مقامی علاقے میں دوسری امدادی خدمات

 دیکھیں۔ www.1800RESPECT.org.auکی ویب سائیٹ  1800RESPECTپر فون کریں یا  732 737 1800

 ہے؟ ضرورتیا آپ کو انٹرپریٹر )ترجمان( کی ک

کا  TISپر  فون کریں۔  450 131کو  (Translating and Interpreting Service, TIS) تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس

ماہرانہ  مشورہ فراہم نہیں کرتی۔ یہاں کال کرنا ہمیشہ  TISترجمان دوسری خدمات سے بات کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے تاہم

 مفت اور رازدارانہ ہوتا ہے۔

 جبری شادی کے بارے میں مزید معلومات کیلئے 

www.homeaffairs.gov.au  ہوم افیئرزپر ڈیپارٹمنٹ آف (Department of Home Affairs)  کی ویب سائیٹ پر جائیں اور

"forced marriage"  لکھ کر سرچ کریں۔ 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.immi.gov.au/media/fact-sheets/38domestic.htm

