
٭نجی اور ذلت آمیز تصاویر میں ایسی تصاویر شامل ہو سکتی ہیں جن میں کسی کو تشدد، دھمکیوں یا ذلت یا جنسی نوعیت کی تصاویر کا نشانہ بنتے ہوئے دکھایا گیا ہو۔ 

کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟
مدد حاصل کریں. ایک بالغ شخص سے بات کریں جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں.   •

اسکرین شاٹس لیں اور جو کچھ ہوا اس کا ثبوت حاصل کریں.  •

اگر آپ کو تشدد پر مشتمل ویڈیو موصول ہو تو اسے شیرئ نہ کریں۔ ویڈیو کو حذف کریں، عالوہ اس صورت میں کہ ثبوت کے طور پر اس کی     •

رضورت نہ ہو.  

اس معاملے کو ایپ یا ویب رسوس پر رپورٹ کریں.   •

اگر آپ کو مشورے کی رضورت ہو تو پولیس آن الئن پیٹرول یا باقاعدہ پولیس سے ٹیلی فون منرب 02800 پر رابطہ کریں.  •

آپ slettmeg.no اور ung.no )رصف نارویجینئ میں( پر مزید مشورہ حاصل کر سکتے ہیں.  •

 والدین کیا کر سکتے ہیں؟
اگر وہ آن الئن ہونے والی کسی چیز کے بارے میں فکر مند ہوں تو بچوں اور نوجوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ وہ اپنے والدین یا دورسے بالغ افراد سے 

بات کرسکتے ہیں جن پر وہ اعتامد کرتے ہیں. اپنے بچوں سے بات کریں، ہمدردی دکھائیں، سواالت پوچھیں اور انہیں تشدد کے نتائج اور پرتشدد ویڈیوز کے 

اشرتاک کے بارے میں بتائیں۔ یہ آپ کے بچے کو صحیح انتخاب کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔

politiet.no/deleerlikdelta

 قانون الگو ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے موبائل فون پر بھی
بہت سے بچے اور نوجوان قانون نہیں جانتے. اگرچہ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ تشدد پر 

مشتمل ویڈیوز ریکارڈ کرنا اور شئیر کرنا ٹھیک نہیں ہے، کچھ یہ نہیں جانتے کہ یہ بھی 

ایک جرم ہے. 

کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا تھا...
حقیقت یہ ہے کہ حملے کی ویڈیو شیرئ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نشانہ بننے 

والے شخص کو دوبارہ نقصان پہنچاتے ہیں؟

حقیقت یہ ہے کہ یہ جاننا کہ نجی اور رسوائی کی وجہ بننے والی تصاویر آن الئن 

شئیر کی جا رہی ہیں، نشانہ بننے والے شخص کی زخموں میں اضافہ کرسکتے ہیں؟

 غیر قانونی ریکارڈنگ اور تشدد کے مواد پر مشتمل ویڈیوز کا اشرتاک
نجی اور ذلت آمیز تصاویر*، آڈیو ریکارڈنگ اور ویڈیوز کا غیر قانونی اشرتاک ناروے کے بچوں اور نوجوانوں کا 

ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے. ایک بار جب کچھ آن الئن شئیر ہو جائے تو اسے حذف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ 

سوشل میڈیا کے ذریعے پرتشدد مواد پر مشتمل ویڈیوز کا اشرتاک زیادہ پرتشدد واقعات کو جنم دے سکتا 

ہے اور توجہ کی رضورت کے باعث مزید سنگین ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا کے ساتھ، اس طرح کی تصاویر کے 

پھیالنے پر تقریبا کوئی حد نہیں ہے.


