
*ውልቃውን ዜዋርድን ስእልታት ዝብሃል ሓደ ሰብ ዓመጽ፡ ምፍርራህ ወይ ውርደት ከጋጥሞ ኸሎ ዘርኢ፡ ወይ ከኣ ጾታዊ ባህርይ ዘለዎ ስእልታት ክኸውን ይኽእል እዩ።

ንዓኻኸ ኸምኡ እንተ ኣጋጢሙካ እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

• ሓገዝ ርኸብ። ንሓደ እትኣምኖ በጽሒ ኣዘራርብ። 
• ነቲ ስእሊ ስክሪንሾት ግበሮ፡ እንታይ ከም ዘጋጠመ መርትዖ ኣክብ።
• ናይ ዓመጽ ቪድዮ እንተ ተላኢኹልካ፡ ናብ ካልኦት ኣይስደዶ። ነቲ ቪድዮ ከም መርትዖ ዘድልየካ እንተ ዘይኰይኑ፡ ኣጥፍኣዮ።
• ነቲ ጕዳይ ናብ ወናኒ እቲ ኣፕሊኬሽን ወይ እቲ ወብ ሳይት ሪፖርት ግበሮ። 
• ምኽሪ እንተ ደሊኻ፡ ነቶም ንኢንተርነት ዝከታተሉ ፖሊስ ሓብሮም ወይ ምስ ስሩዕ ፖሊስ ብተሌፎን ቍ. 02800 ተራኸብ።
• ኣብ slettmeg.no ከምኡውን ኣብ ung.no (ብኖርወጅያኛ ጥራይ) ዝያዳ ምኽሪ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ።  

ወለዲ እንታይ ኪገብሩ ይኽእሉ፧
ቈልዑን መንእሰያትን ብዛዕባ እቲ ብኢንተርነት ዘጋጠመ ነገር እንተ ተጨኒቖም ንወለዶም ወይ ንኻልኦት ዚኣምንዎም ዓበይቲ 
ኼዘራርብዎም ከም ዚኽእሉ ኺፈልጡ ኣለዎም። ንደቅኻ ኣዘራርቦም፡ ተረድኣዮም፡ ሕቶታት ሕተቶም፡ ዓመጽን ናይ ዓመጽ ቪድዮ 
ምዝርጋሕን ብዛዕባ ዜምጽኦ ሳዕቤን ንገሮም። እዚ ኸኣ ውሉድካ ቕኑዕ ምርጫ ንኺገብር ይሕግዞ።

politiet.no/deleerlikdelta

እቲ ሕጊ፡ ኣብ ሞባይል ተሌፎንካ እውን ከይተረፈ ይዓዪ እዩ
ብዙሓት ቈልዑን መንእሰያትን ነቲ ሕጊ ኣይፈልጥዎን እዮም። መብዛሕትኦም ሰባት ናይ ዓመጽ 
ቪድዮታት ምቕዳሕን ምዝርጋሕን ቅኑዕ ከም ዘይኰነ ዚፈልጡ እኳ እንተ ዀኑ፡ ገሊኦም ግና ገበን 
ምዃኑ ኣይፈልጡን ይዀኑ። 

ብዛዕባዚ ሓሲብካዶ ትፈልጥ፧ 
ናይ ዓመጻ ወይ መጥቃዕቲ ቪድዮ ናብ ካልኦት ምዝርጋሕካ ነቲ እተጠቕዐ 
ግዳይ ከም ብሓድሽ እትጐድኦ ዝገብር እዩ።
ብሕታውን ዜዋርድን ስእልታት እቲ ግዳይ ብኢንተርነት ይዝርጋሕ ከም ዘሎ 
ምፍላጡ ነቲ ግዳይ ከም እተጠቕዐ ዝስምዖ ስምዒት ክውስኾ ይኽእል እዩ።

ናይ ዓመጽ ትሕዝቶ ዘለዎ ቪድዮታት ብዘይሕጋዊ መገዲ ምቕዳሕን ምዝርጋሕን
ብሕታውን ዜዋርድን ስእልታት*፡ ኣውድዮን ቪድዮታትን ብዘይሕጋዊ መገዲ ምዝርጋሕ፡ ኣብ መንጎ 
እቶም ኣብ ኖርወይ ዘለዉ ቘልዑን መንእሰያትን ዝያዳ ልሙድ እናዀነ ይኸይድ ኣሎ። ሓደ ነገር 
ብኢንተርነት ምስ ተዘርግሐ፡ ክትድምስሶ ኣዝዩ ኸቢድ እዩ። 
ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣቢልካ ናይ ዓመጽ ትሕዝቶ ዘለዎ ቪድዮታት ምዝርጋሕ ናብ ዝገደደ ዓመጽ 
ክመርሕ ይኽእል እዩ። ዝያዳ ቘላሕታ ንምርካብ ዝግበር ጻዕሪ ኸኣ ነቲ ዓመጻ ዝያዳ ኸቢድ ክገብሮ 
ይኽእል እዩ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኸምዚ ዝኣመሰለ ምስልታት ክዝርጋሓሉ ዝኽእል መጠን ደረት 
የብሉን።


