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Snap Inc. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ
ਪਿਆਰ ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਰਿ੍ਰਸਤ,

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ Snapchat ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ 
ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਐਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਕਉਂ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਥ ੇਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿੂਰਵ-ਪਨਰਧਾਰਤ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਮਟਾਈ ਿਾਦਂੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਿਲੇਟਫਾਰਮ ਪਨਰੰਤਰ ਪਵਕਪਸਤ ਹੋ 
ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦ ੇਹਾ ਂਪਕ ਇਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਬਣੇ ਰਪਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪਚੰਤਾਵਾ ਂਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ 
ਪਕ Snapchat ਬਾਰੇ ਪਸੱਖਣ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ 
ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਪਵੱਚ ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾ ਂਪਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ ਪਕ 
ਸਾਡੀ ਐਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸੁਰੱਪਖਅਤ 
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਪਚਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪਕਸ਼ੋਰਾ ਂਨੂੰ ਆਿਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ 

ਿ੍ਰਮਾਪਣਤ ਆਪਿਆ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
Snapchat ਪਰਵਾਇਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਕਉਂਪਕ ਇਸ 
ਐਿ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾ ਂਨਾਲ ਿੁੜੇ ਰਪਹਣ ਲਈ ਮਿਾਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਬਣਾਇਆ ਪਗਆ ਸੀ, ਨਾ ਪਕ ਅਿਨਬੀਆ ਂਲਈ।

ਪਦਸ਼ਾ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾ,ਂ ਅਤੇ ਪਕਪਰਆਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਪਖਆ ਿਾਰਟਨਰਾ ਂਦੀ ਪਵਸ਼ਾਲ 
ਰੇਂਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਪਕਸ਼ੋਰਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾ ਂਪਕ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ 
ਸਾਡੀ ਿਪਹਲ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੇਰੈਂਟ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਆਿ 
ਨੂੰ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਦਰਸਾਉਣ, ਸਮਾ ਂਪਬਤਾਉਣ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ 
ਿਾਣਨ, ਇਕੱਪਿਆ ਂਮਨੋਰੰਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ 
ਹੈ ਪਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆ ਂ
ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਦ ੇਹੋ ਪਕ ਉਹ 
ਔਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਯਾਦ ਰੱਿੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਵਚਆ ਂਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾ!ਂ

 - ਉਹ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਜੋ Snap Inc. 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਿੇ ਿਲੇਟਫਾਰਮਾ ਂਤੋਂ ਉਲਟ, ਅਸੀਂ ਿਨਤਕ ਪਟੱਿਣੀਆ ਂਨੂੰ ਇਿਾਜ਼ਤ 
ਨਹੀਂ ਪਦੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਂਪਡਫਾਲਟ ਸੈਪਟੰਗਾ ਂਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਕ ਇੱਕ 
Snapchatters ਪਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹੇ/ਸੰਦੇਸ਼ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਿੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

ਦੋਸਤਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਪਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਿੁੜੇ ਰਪਹਣ ਲਈ 
Snapchat ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਵਧੀ ਹੈ। Snapchat ਇੱਕ ਮਿਾਕੀਆ 
ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਿੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ 
ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਥਾ ਂਹੈ (ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸੂਚੀਆ ਂਿਾ ਂਭਾਡਂੇ ਧੋਣਾ ਯਾਦ 
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਚੰਤਾ ਨਹੀਂ)। ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਾਕੀਆ 
ਤਸਵੀਰਾ ਂਭੇਿਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾ ਂਪਬਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਮਲਦਾ ਹੈ 
(ਆਿਣੇ ਕੈਮਰਾ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਬਨਾ!ਂ)| Snapchat ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਆਿਣੇ ਿਾਲਤ ੂਿਾਨਵਰ ਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾ ਂਨੂੰ Snap ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ੋ
ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਾ ਂਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆ ਂਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਈ 
ਸਾਡੇ ਲੈਂਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ!ੋ 

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦ ੇਹਾ ਂਪਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਿ ਪਿਸ ਅੰਦਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ 
ਦੀਆ ਂਸੁਪਵਧਾਵਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਪਕ ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਿਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ 'ਤੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾ,ਂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਊਰਿਾ ਲਗਾਈ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਧਆਨ 
ਦੇਣਾ - ਿਾਰੀ ਰੱਖਾਗਂੇ। ਐਿ ਪਵੱਚ ਪਵਸ਼ਾਲ ਪਰਿੋਰਪਟੰਗ, ਸਾਡੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ 

“ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਵਜਹੀ ਇੱਕ ਐਪ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਵਜੱਥੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ 
ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਰਿ- ਵਨਰਧਾਰਤ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਵਮਟ ਜਾਦਂੀ ਹੈ? ”
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ਇੱਕ ਮਾ-ਂਬਾਿ ਿਾ ਂਪਸੱਪਖਅਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕ Snapchat ਮੈਸੇਪਿੰਗ/ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ 
ਐਿ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਵਧੀ ਪਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਾ ਂਪਦਨਾ ਂ
ਪਵੱਚ ਆਿਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦ ੇਹਨ।  ਪਬਲਕੁੱਲ 
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਧਆਨ 
ਕੇਂਦਪਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ 
ਦੂਿੇ ਨੂੰ ਿ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। 
ਆਿਣੇ ਕੈਮਰ ੇਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਿ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖੀ 
ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ Snapchat ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

Snapchat ਨੂੰ ਿਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ 
ਤਰ੍ਾ ਂਬਣਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਾ ਂਤਰੀਪਕਆ ਂਨਾਲ ਿੋ ਇਸ ਨੂੰ 
ਸਾਡੇ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 
Snapchat ਅਤੇ ਦੂਿੇ ਿਲੇਟਫਾਰਮਾ ਂਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ 
ਮਾਪਿਆ ਂਅਤੇ ਬੱਪਚਆ ਂਨੂੰ ਪਨਯਪਮਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਨੂੰ 
ਇਕੱਿਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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Snapchat 101
Snapchat ਕੀ ਹੈ?
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ਸਧਾਰਨ ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ
ਸਾਡੇ ਕੈਮਰ ੇਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਪਲਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਵਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ 
ਇੱਕੋ Snap ਪਵੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਿ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਪਹਣ ਲਈ ਆਿਣੇ 
ਰਚਨਾਤਮਕ ਔਜ਼ਾਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਵਧੀ ਪਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। Snapchat 
'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬਣੇ ਰਪਹਣ ਲਈ ਆਿਾਦ ਹੋ ਪਿਨ੍ਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ 
ਪਚੰਤਾ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਵਾਲਾ ਂਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਿਵਾਬ ਪਦੱਤੇ ਗਏ 
ਹਨ: 

1  ਇਹ ਐਪ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਿਣਾ Bitmoji ਬਣਾਉਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਮਾ ਂਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ! Snapchat ਪਵੱਚ 5 ਟੈਬ 
ਹਨ (ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਿੇ ਵੱਲ): ਨਕਸ਼ਾ, ਚੈਟ, ਕੈਮਰਾ, ਕਹਾਣੀਆ ਂਅਤੇ ਸਿੌਟਲਾਈਟ। 
Snapchat ਕੈਮਰ ੇਵੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਫ਼ੋਟੋ ਪਖੱਚਣ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਿ ਕਰ ੋਿਾ ਂਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈਣ 
ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾ ਂਿਾ ਂਵੀਡੀਓ ਭੇਿ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਪਿਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
“Snaps” ਕਪਹੰਦ ੇਹਨ, ਪਿਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਅਿਨਬੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਣ 
ਲਈ ਪਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਪਹਲਾ ਂਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, 
ਿੂਰਵ-ਪਨਰਧਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਕਸ ੇਪਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਿ੍ਰਾਿਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਪਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਿੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

ਆਪਣੇ ਭਾਿ 
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ!

2  ਤੁਸੀਂ Snaps ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ?

Snaps ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ 
ਹੈ, ਉਂਝ ਪਿਵੇਂ ਅਸਲ ਿੀਵਨ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਾਲਾਿ! ਇਹੋ 
ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸ ੇਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ Snap ਭੇਿਦੇ 
ਹੋ, Snap ਿੂਰਵ-ਪਨਰਧਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਮਟ ਿਾਦਂੀ ਹੈ, 
ਪਿਵੇਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਨੂੰ ਪਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ 
ਿ੍ਰਮਾਪਣਤ ਵਾਰਤਾਲਾਿ ਦੇ ਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਪਲਤ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਿੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ Snapchat 'ਤੇ ਦੇਖਦ ੇਹਾ।ਂ

ਯਾਦ ਰੱਖ,ੋ ਹਾਲਾਪਂਕ Snaps ਨੂੰ ਿੂਰਵ-ਪਨਰਧਾਰਤ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਮਟ ਿਾਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ, ਕੋਈ 
ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਿੇ ਵੀ ਸਕ੍ੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕ੍ੀਨ ਨੂੰ ਪਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਿਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਪਕਸ ੇਹੋਰ ਪਡਵਾਈਸ ਨਾਲ ਕੈਿਚਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3  Snap ਦੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਮਆਰ ਵਕਹੜੇ ਹਨ? 

Snapchat  'ਤੇ  ਸਾਰ ੇਵਰਤੋਂਕਾਰਾ ਂਨੂੰ Snap ਦੀਆ ਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆ ਂਮਦਾ ਂ ਅਤੇ  
ਿਨਤਕ ਸੇਧਾ ਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ, 
ਭੇਦਭਾਵ, ਗਲਤ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਧੌਂਸਿੁਣਾ, ਸਤਾਿੁਣਾ, 
ਪਹੰਸਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ 
ਹੈ। Snap ਕੋਲ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾ ਂਹਨ ਿੋ ਇਹ 
ਨੀਤੀਆ ਂਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਲਾਗੂ 
ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਇਹ ਪਸੱਖਣ ਲਈ ਪਕ ਆਿਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਪਕਵੇਂ 
ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਰਦੇਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 
ਦੇਖੋ।

4  ਿਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਵਕਸੇ ਉਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਿੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 

ਹਾ।ਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪਕਸ ੇਵੀ ਪਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਿਾ ਂ
Snapchat ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਉਮਰ ਦੇ ਪਕਸ ੇਵੀ ਪਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਿਣੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ 
ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ Snapchat ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ 
ਪਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ-ਨਾਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ਼ਤੇ ਦੀ 
ਿੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚ ਕਰੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਪਕਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾ ਂਸਾਝਂੀਆ ਂਕਰਦ ੇਹੋ, ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪਕਵੇਂ ਸਾਝਂਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ Snapchat 'ਤੇ ਪਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਪਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

24HR
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    ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਿਕਾਰੀ ਸੇਧਾ ਂਵਤਆਰ 
ਕਰਨ, ਆਪਣੇ Snapchatters ਨੂੰ 
ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ 
ਅਤੇ ਸਿੈ ਪ੍ਰਕਟੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਸੁਰੱਵਿਅਤ, ਮਜੇ ਿਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ 
ਵਿੱਚ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਿੀ ਸੁਰੱਵਿਆ 
ਸੰਬੰਧੀ ਵਚੰਤਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾ ਂ
ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਸਾਨੂੰ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

5  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ Snapchat 'ਤੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਣ ਵਿੱਚ 
ਮੈਂ ਵਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ 

Snapchat ਨੂੰ ਿਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਵਾਇਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੂਿ ਪਵੱਚ 
ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ - ਉਨ੍ਾ ਂਤਰੀਪਕਆ ਂਨਾਲ ਿੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਲਈ 
ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। Snapchat ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਿਆਪਰਆ ਂਨਾਲ 
ਿੁੜਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾ ਂਹੈ, ਿਰ ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਹੈ 
ਪਕ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਪਕਵੇਂ ਪਰਹਾ ਿਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਿਣੀਆ ਂਨੀਤੀਆ,ਂ ਆਿਣੀ ਟੀਮ, ਅਤੇ 
ਮਾ-ਂਬਾਿ ਅਤੇ ਪਸੱਪਖਅਕਾ ਂਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਸੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਪਖਆ 
ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਿਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪਦੰਦ ੇਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਪਚਆ ਂਲਈ ਕੁਝ ਕੁ 
ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੁਝਾਵਾ ਂਪਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਾਸਵਰਡ ਬਣਾਉਣਾ, 
ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਿਾਚਂ ਕਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ 
ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆ ਂਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲ ਿੀਵਨ ਪਵੱਚ 
ਿਾਣਦ ੇਹੋਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਨਤਕ ਸੇਧਾ ਂਨੂੰ ਿੜ੍ਹਨਾ ਤਾ ਂਪਕ ਉਹ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਿਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ! 

6  ਸੁਰੱਵਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਚੰਤਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਕਿੇਂ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਾ?ਂ 

ਗਲਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਿ-ਪਵਚਲੀਆ ਂ
ਪਰਿੋਰਟਾ ਂਅਤੇ ਔਫ਼-ਿਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਡਬੈਕ ਰਾਹੀਂ ਿੁੜੇ ਰਪਹਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਿਣੇ 
ਭਾਈਚਾਰ ੇਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪਕਸ ੇਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਐਿ-
ਪਵਚਲੀ ਪਰਿੋਰਪਟੰਗ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੋਰਟਲ, ਅਤੇ Snapchat ਸਹਾਇਤਾ 
Twitter ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। Snapchat ਪਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਿਣੀਆ ਂਿਨਤਕ ਸੇਧਾ ਂਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ 
ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ 

ਨੋਟ: ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਕੋਈ ਪਵਅਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰ ੇਪਵੱਚ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ 
ਆਿਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਿੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

“ ਵਜਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 
ਅਸਲ ਵਜੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਲਈ 
ਬੇਨਤੀਆ ਂਸਿੀਕਾਰ ਕਰੋ। ”

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/report-abuse-in-app
https://twitter.com/snapchatsupport
https://twitter.com/snapchatsupport
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       ਚੈਟ: 

ਪਬਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਪਮਲਾਉਣ 
ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਿ੍ਰਕਟੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਮਪਹਸੂਸ 
ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਪਧਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ Snapchat ਵੀਡੀਓ, 
ਫ਼ੋਟੋ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ 
ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾ ਂਕਰਨ ਪਵੱਚ ਸੁਪਵਧਾ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਸੁਨੇਪਹਆ ਂਨੂੰ ਿੂਰਵ-ਪਨਰਧਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਮਟਾ ਪਦੱਤਾ ਿਾਦਂਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪਕਸ ੇਕੋਲੋਂ ਪਸੱਧੀ ਚੈਟ ਿ੍ਰਾਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਪਿਨ੍ਾ ਂਦਾ ਉਹ ਿਪਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

       ਕੈਮਰਾ: 

Snapchat ਕੈਮਰ ੇਨੂੰ ਸਵੈਚਪਲਤ ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਖੋਲ੍ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾ ਂਹੈ ਪਿੱਥ ੇ
ਤੁਸੀਂ Snaps ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ — ਪਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਿਾ ਂਫ਼ੋਟੋਆ ਂਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ 
Snap ਪਖੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਔਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਪਫ਼ਲਟਰ, ਟੈਕਸਟ, 
ਸਪਟੱਕਰ, ਅਟੈਚਮੈਂਟਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਦੱਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Snap 'ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• Chat ਪਵੱਚ ਭੇਿਣਾ

• ‘ਯਾਦਾ’ਂ ਪਵੱਚ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਕਰਨਾ

• ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਾ ਂਇੱਕ ਪਨੱਿੀ ਕਹਾਣੀ ਿਾ ਂ
ਪਵਉਂਤਬੱਧ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ 

• ਪਮਟਾਉਣਾ

Snapchat Snaps ਅਤੇ ਚੈਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਮਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਲੈਣ ਲਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੇਖ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਿਾਓ। ਇਨ੍ਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਿੰਨਾ 12 ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

       ਕਹਾਣੀਆ:ਂ 

ਇਹ ਉਹ ਥਾ ਂਹੈ ਪਿੱਥ ੇSnapchatters ਆਿਣੇ ਦੋਸਤਾ,ਂ ਰਚਨਕਾਰਾ,ਂ ਅਤੇ 
ਪਵਸ਼ਾਲ Snapchat ਭਾਈਚਾਰ ੇਵੱਲੋਂ ਕਹਾਣੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ! ਇਹ ਉਹ 
ਥਾ ਂਵੀ ਹੈ ਪਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ Discover ਅਤੇ "ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ" ਪਵਕਲਿ ਤੋਂ ਗਾਹਕੀਆ ਂਨੂੰ 
ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ।

       ਸਪੌਟਲਾਈਟ: 

Snapchat ਭਾਈਚਾਰ ੇਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ 
ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੋਰੰਿਕ Snaps 
ਨੂੰ ਸਿੌਟਲਾਈਟ ਨਾਲ ਚਮਕਾਉਂਦੀ 
ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪਵਚਕਾਰ ਿਾਣ 
ਲਈ ਉੱਿਰ ਅਤੇ ਹੇਿਾ ਂਵੱਲ ਸਵਾਈਿ 
ਕਰਕੇ ਿੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ 
ਅਪਿਹਾ ਦੇਖਦ ੇਹੋ ਪਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 
ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ 
ਮਨਿਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਦਲ 'ਤੇ 
ਟੈਿ ਕਰ ੋਅਤੇ ਆਿਣੀ ਫ਼ੀਡ ਨੂੰ ਪਨਿੀ ਬਣਾਓ!

Snapchat ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਕਰੀਏ
ਪ੍ਰਮੁੱਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ

ਐਿ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਿਾ ਂSnapchat ਦੇ 
ਕੁੱਝ ਮੂਲ ਤੱਤਾ ਂਦੀ ਿਾਚਂ ਕਰੋ। ਪਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਿੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਿੰਨਾ 12 'ਤੇ 
ਸਾਡੀ Snap ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਪਵਹਲੀ ਚੀਜ ਪਵਹਲਾ:ਂ ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਪਹਆ ਂਨੂੰ ਭੇਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
Snapchat 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੈ।  ਇਸ ਐਿ ਪਵੱਚ 5 ਟੈਬ 
ਹਨ (ਖੱਪਬਓਂ ਸੱਿੇ ਵੱਲ ਨੂੰ): Snap ਨਕਸ਼ਾ, ਚੈਟ, ਕੈਮਰਾ, ਕਹਾਣੀਆ ਂਅਤੇ 
ਸਿੌਟਲਾਈਟ।

      Snap ਨਕਸ਼ਾ:  

Snap ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਿੱਕੇ ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆ ਂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾ ਂਨਾਲ ਿੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰ ੇਉਤਿਾਦਾ ਂਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Snap 
ਨਕਸ਼ਾ ਿਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਧਆਨ ਪਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਪਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਥਾਨ-
ਸਾਝਂਾਕਰਨ ਸਾਰ ੇਵਰਤੋਂਕਾਰਾ ਂਲਈ ਿੂਰਵ-ਪਨਰਧਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ 
Snapchatter ਿਪਹਲੀ ਵਾਰ Snap ਨਕਸ਼ਾ ਖੋਲ੍ਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਿਾਦਂਾ ਹੈ, ਪਕ ਉਹ ਪਟਕਾਣ ੇਨੂੰ ਪਕਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇ
ਹਨ - ਭਾਵੇਂ ਪਕ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਸਾਰ ੇਦੋਸਤ ਹੋਣ, ਿਾ ਂਕੁੱਝ 
ਕੁ ਦੋਸਤ ਹੋਣ, ਿਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ (ਭੂਤੀਆ ਮੋਡ)। 
Snap ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਥਾਵਾ ਂSnapchatters ਨੂੰ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਪਮਆ ਂਅਤੇ ਸਮੀਪਖਆਵਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ, 
ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਡਪਲਵਰੀ ਕਰਨ 
ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

https://support.snapchat.com/en-US/a/delete-my-account1
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ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਵਸਧਾਤਂ
Snapchat 'ਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

Snap 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਿਪਹਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ 
ਅਸੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹਾ ਂਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪਿੱਪਤਆ ਿਾਦਂਾ ਹੈ 
ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Snapchat ਿਾ ਂਸਾਡੇ ਪਕਸ ੇਦੂਿੇ ਉਤਿਾਦਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦ ੇਹੋ - ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਪਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ 
ਦੂਿੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਤਕਨੀਕੀ ਕੰਿਨੀਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਵਰਤਦੇ ਹਾ।ਂ

ਭਾਵੇਂ ਪਕ ਸਾਡੇ ਉਤਿਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪਵਕਪਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ 
ਿਰਦੇਦਾਰੀ ਪਸਧਾਤਂ ਉਹ ਹੀ ਹਨ:

• ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ੍ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹਾਂ

• ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹੋ ਪਕ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂੰ ਪਕਵੇਂ ਿ੍ਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ

• ਅਸੀਂ ਿਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਧਆਨ ਪਵੱਚ ਰੱਖਕੇ ਪਡਜ਼ਾਇਨ ਕਰਦ ੇਹਾਂ

• ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦ ੇਹੋ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਿਪਹਲ ਪਕਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾ ਂਇਸ 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਿਰਦੇਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇਖ,ੋ ਪਿੱਥ ੇਤੁਹਾਨੂੰ 
ਸਾਡੇ ਿਰਦੇਦਾਰੀ ਪਸਧਾਤਂਾ,ਂ ਸਾਡੀ ਿਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹੋਰ 
ਵੇਰਵੇ ਪਮਲਣਗ ੇਅਤੇ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਪਦਆ ਂਦੇ ਸੰਖੇਿ ਦੀ ਭਾਲ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਦੇਦਾਰੀ, ਪਵਆਪਖਆ ਦੀ 
ਸਮੀਪਖਆ ਕਰੋ।

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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4  ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾ ਂਵਿਚਕਾਰ ਰੱਿੋ : Snapchat ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾ ਂਨਾਲ ਿੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ 
ਪਦੰਦ ੇਹਾ ਂਪਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ ਿਾ ਂਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆ ਂ
ਬੇਨਤੀਆ ਂਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ੋਪਿਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਅਸਲ ਿੀਵਨ ਪਵੱਚ ਿਾਣਦੇ ਹੋਵੋ। ਆਿਣੇ 
ਬੱਪਚਆ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ ਪਕ ਉਸ ਪਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਮਲਣਾ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਨਹੀਂ ਪਿਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪਮਲਦ ੇਹਨ!

5  ਆਪਣੀਆ ਂਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀਆ ਂਸੈਵਟੰਗਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ : 
ਆਿਣੀਆ ਂਸੈਪਟੰਗਾ ਂਪਵੱਚ ਚੁਣੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ Snaps ਪਕਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਭੇਿ ਸਕਦ ੇਹੋ, 
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਕੌਣ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ, Snap ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਕਾਣ ੇਨੂੰ 
ਕੌਣ ਦੇਖ ਸਕਦਿੂਰਵ-ਪਨਰਧਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਪਸੱਧਾ ਸੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ।

6  ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣ ੇਵਟਕਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਰੋ : ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ 
ਸਾਰ ੇਦੋਸਤਾ ਂਨਾਲ ਆਿਣੇ ਪਟਕਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦ ੇਹੋ ਪਿਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਵਾਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਪਣੰਦਾ ਦੋਸਤਾ ਂਦੇ ਗਰੁੱਿ ਨੂੰ, ਿਾ ਂਤੁਸੀਂ 
ਆਿਣੇ ਭੂਤੀਆ ਮੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਪਰੱਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋਵੋ। Snap ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਕਾਣ ੇਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਅੱਿਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵ,ੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਪਟਕਾਣੇ 
ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਦ ੇਹੋ ਪਿਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋਵੋ! 

7  ਬਦਲੋ ਵਕ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਿ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਿੂਰਵ-
ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਿਰਦੇਦਾਰੀ ਸੈਪਟੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਕ ਪਸਰਫ਼ ਉਹ Snapchatters 
ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ ਪਿਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਿਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਇੱਕ Snap ਿੋਸਟ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਿਰਿਦੇਦਾਰੀ 
ਸੈਪਟੰਗਾ,ਂ ਉਸ Snap ਲਈ ਰਪਹਣਗੀਆ,ਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਪਵੱਚ ਸੈਪਟੰਗਾ ਂਨੂੰ 
ਬਦਲ ਪਦੰਦ ੇਹੋ।

8  Snapchat 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਿਹਾਰ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋ : ਤੁਸੀਂ 
ਸਤਾਿੁਣਾ, ਧੌਂਸਿੁਣਾ, ਿਾ ਂਸੁਰੱਪਖਆ ਦੇ ਪਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਪਚੰਤਾ ਸਮੇਤ, Snapchat 
'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਪਕਸ ੇਵੀ ਦੁਰਪਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 
ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ Snapchatter ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ 
ਪਕਸ ੇਵੀ ਗਰੁੱਿ ਚੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, Snap ਿਾ ਂਕਹਾਣੀ 
ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਦਬਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਫਰ “Snap ਪਰਿੋਰਟ ਕਰੋ” ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਿ 
ਕਰਨਾ ਚੁਣੋ। 

9  ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਿਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ : 
ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸ ੇਪਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਿਣੀ ਦੋਸਤ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪਕਸ ੇਵੀ ਪਨੱਿੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਰ ਉਹ ਉਸ ਪਕਸ ੇਵੀ 
ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਪਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ
ਿਰਦੇਦਾਰੀ ਸੈਪਟੰਗਾ ਂਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਪਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਿਾ ਂਸਨੈਿ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸ ੇਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਉਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗ,ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Snaps ਿਾ ਂਚੈਟ ਨਹੀਂ ਭੇਿ ਸਕਣਗੇ।

Snapchat 'ਤੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਹਣਾ
ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੁਝਾਅ

Snapchat ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਿਆਪਰਆ ਂਨਾਲ ਿੁੜਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ 
ਥਾ ਂਹੈ, ਿਰ ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਹੈ ਪਕ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਪਕਵੇਂ ਪਰਹਾ ਿਾਏ। 
ਸਾਡੀਆ ਂਿਾਪਲਸੀਆ,ਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਅਤੇ ਮਾ-ਂਬਾਿ ਅਤੇ ਪਸੱਪਖਅਕਾ ਂਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਪਖਆ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪਦੰਦ ੇਹਾ।ਂ ਪਧਆਨ ਪਵੱਚ 
ਰੱਖ,ੋ Snapchat 13+ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਪਚਆ ਂਲਈ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂSnapchatters ਲਈ ਐਿ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦ ੇ
ਹਾ ਂਪਿਹੜੇ ਪਦਮਾਗੀ ਪਸਹਤ ਿਾ ਂਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, 
ਿਾ ਂਉਹ ਿੋ ਇਨ੍ਾ ਂਮੁੱਪਦਆ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਸੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਨਾਲ ਪਨਿਟਣ ਲਈ ਆਿਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਪਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸਾਡਾ 'ਇੱਥੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ' ਟਲੂ ਮਾਹਰਾ ਂਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੁਰੱਪਖਆ ਸਰੋਤ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 
Snapchatters ਪਚੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਤਣਾਅ, ਸੋਗ, ਆਤਮ ਹੱਪਤਆ ਦੇ ਪਵਚਾਰ, 
ਅਤੇ ਧੌਂਸਿੁਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ ਪਵਚਾਰਾ ਂਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਪਦਆ ਂਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ।

Snapchat 'ਤੇ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰਪਹਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੁਝਾਅ ਪਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ!

1  ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਪਾਸਿਰਡ ਚੁਣੋ : ਅਪਿਹਾ ਇੱਕ ਿਾਸਵਰਡ ਚੁਣੋ ਿੋ 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਅੱਖਰ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪਨੱਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਪਿਵੇਂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ-ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਿਾ ਂਿਨਮਪਦਨ। ਆਿਣੇ ਿਾਸਵਰਡ 
ਪਵੱਚ ਸੰਪਖਆਵਾ,ਂ ਪਚੰਨ੍, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਆਿਣੇ ਿਾਸਵਰਡ 
ਨੂੰ ਦੂਪਿਆ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਦੂਿੀਆ ਂਐਿਾ ਂਿਾ ਂਵੈੱਬਸਾਈਟਾ ਂਲਈ ਉਹੀ 
ਿਾਸਵਰਡ ਨਾ ਵਰਤੋ। 

2  ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ : 
ਇਹ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ੋਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਿੁਪੜਆ ਈਮੇਲ ਿਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 
Snapchat ਸੈਪਟੰਗਾ ਂਪਵੱਚ ਸਹੀ ਹਨ।

3  ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕਤਾ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰੋ : ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਕਲਪਿਕ ਸੁਰੱਪਖਆ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਕ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਆਿਣੇ Snapchat ਖਾਤ ੇਪਵੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਦ ੇਹੋ! ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ 
ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਿਾਣੋ।

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/enable-login-verification
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ਹੈੱਡਸਪੇਸ ਵਮੰਨੀ : Snapchatters ਨੂੰ 
ਪਸੱਪਧਆ ਂਐਿ ਪਵੱਚ ਪਨਰਦੇਪਸ਼ਤ ਪਸਮਰਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ 
ਅਪਭਆਸ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈੱਡਸਿੇਸ 
ਅਤੇ Snap ਪਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈੱਡਸਿੇਸ 
ਪਮੰਨੀ ਰਾਹੀਂ, Snapchatters ਦੋਸਤਾ ਂਨਾਲ 
ਪਸਮਰਨ 'ਤੇ ਅਪਭਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੋਸਤਾ ਂ
ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਾਤਪਮਕ ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਹਿਨਕ ਸਾਝਂਾ ਭੇਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਧਆਨ 
ਪਦਓ, ਇਹ ਸੁਪਵਧਾ ਪਸਰਫ਼ ਚੁਪਣੰਦਾ ਦੇਸ਼ਾ ਂਪਵੱਚ ਹੀ 
ਉਿਲਬਧ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ : ਤਲਾਸ਼ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਟਲੂ 
ਿੋ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾ ਂਅਤੇ ਿੇਸ਼ੇਵਰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਿਨਾ ਂਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 
ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਦੋਂ ਪਦਖਾਇਆ ਿਾਦਂਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਲੋਕ ਸੰਕਟ ਪਵੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਪਧਤ ਸ਼ਬਦਾ ਂਪਵੱਚ ਟਾਈਿ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਪਵਪਸ਼ਆ ਂਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਉਦਾਸੀ ਪਚੰਤਾ, ਸੋਗ, ਧਮਕਾਉਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਸਾਕਾਰਾਤਪਮਕਤਾ, LGBTQ 
ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

ਐਪ-ਵਿੱਚ ਵਰਪੋਰਵਟੰਗ : ਸਾਡਾ ਐਿ-ਪਵੱਚ ਪਰਿੋਰਪਟੰਗ ਟਲੂ 
Snapchatters ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਪਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਚੰਪਤਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਕ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਦੋਸਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਿੁਿਾਉਣ 
ਦੇ ਖਤਰ ੇ'ਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਾ ਂਨਾਲ ਹੀ ਸਰੋਤਾ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਇੱਕ ਉਹ 
ਪਵਅਕਤੀ ਿੋ Snap ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਿ੍ਰਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਅਕਤੀ ਿੋ 
ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਈਟ ਿੰਨੇ ਲਈ ਐਿ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਪਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਦੇਸ਼ਾ ਂਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵੱਚ 
ਕ੍ਾਈਪਸਸ ਹੌਟਲਾਇਨ ਸਰੋਤ।

2017 ਪਵੱਚ ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਐਿ-ਪਵੱਚ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸਰੋਤਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ Snapchat ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲੋਂ 
ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਪਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਿਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ 
ਸਪਕਪਰਆ ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ 
ਹਾ,ਂ ਚੰਗੇ ਪਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਵੱਚ, ਿੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਡਰ ਮੌਿੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
Snapchat ਇੱਕ ਿੇਸ਼ੇਵਰ ਪਦਮਾਗੀ ਪਸਹਤ ਦਖਲਅੰਦਾਿੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ 
ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਿਾ ਂਕੋਈ ਪਿਆਰ ਖਤਰ ੇਪਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰ ੋਪਿਵੇਂ ਪਕ ਆਤਮਦਾਹ ਰੋਕਥਾਮ ਹੌਟਲਾਈਨ, ਕ੍ਾਈਪਸਸ ਟੈਕਸਟਲਾਈਨ, ਿਾ ਂ
911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਸੁਰੱਵਿਆ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ Discover ਚੈਨਲ : ਸੁਰੱਪਖਆ ਸਨੈਿਸ਼ਾਟ 
'ਤੇ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆ ਂਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰੋ, ਿੋ ਪਡਪਿਟਲ ਸੁਰੱਪਖਆ 
ਬਾਰੇ Snapchatters ਨੂੰ ਪਸਖਾਉਣ 'ਤੇ ਪਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ Discover 
ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ Snapchat ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ 
ਪਵਧੀਆ ਂਹਨ! ਪਧਆਨ ਪਦਓ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕੇਵਲ ਚੁਪਣੰਦਾ ਦੇਸ਼ਾ ਂਪਵੱਚ ਹੀ ਉਿਲਬਧ 
ਹੈ।

ਸਰੋਤ ਪੰਨਾ : ਆਿਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆ ਂਲਈ ਸੁਰੱਪਖਆ ਿਾਰਟਨਰਾ ਂ
ਅਤੇ ਸਰੋਤਾ ਂਦੀ ਿੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਪਖਆ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ! 

ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਐਪ-ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਿਣਾ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

Snap ਆਿਣੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਵਚਨਬੱਧ 
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ Snapchatters ਨੂੰ ਸੁਰੱਪਖਅਤ, ਪਸਹਤਮੰਦ, ਅਤੇ ਸੂਪਚਤ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੀਮਾ,ਂ ਤਕਨੀਕਾ,ਂ ਿਾਪਲਸੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਿਾਰਟਨਰਪਸ਼ਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦ ੇ
ਹਾ।ਂ

ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ Snapchatters ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਡੰਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾ ਂਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਿੰਸੀਆ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ ਸਾਡੇ 
ਸੁਰੱਪਖਆ ਿਾਰਟਨਰਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਿੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਪਖਆ ਿਾਰਟਨਰਾ ਂ'ਤੇ 
ਪਵਪਿਟ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਪਚਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਵਨੁਾਤਪਮਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋਣ ਿਾ ਂਪਸਰਫ਼ ਚੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋਣ Snapchat ਐਿ ਪਵੱਚ 
ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆ ਂਪਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ! ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆ ਂ
ਸਾਡੀਆ ਂਪਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂਨੂੰ Snapchat ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਨ੍ਾ ਂਮੈਂਬਰਾ ਂਨੂੰ ਪਸੱਪਖਅਕ 
ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਡਿਾਇਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਿੋ ਪਦਮਾਗੀ ਪਸਹਤ ਨਾਲ 
ਆਿਣੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ! 

ਕ੍ਾਈਵਸਸ ਟੈਕਸਟ ਲਾਈਨ: ਸਾਡੀ ਕ੍ਾਈਪਸਸ ਟੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ 
ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਿੋ ਅਮਰੀਕਾ ਪਵੱਚ ਰਪਹਣ ਵਾਲੇ Snapchatters ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪਵੱਚ 
ਇੱਕ ਲਾਇਵ, ਪਸੱਪਖਅਕ ਕ੍ਾਈਪਸਸ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਇਹ 24/7 ਉਿਲਬਧ ਹੈ। ਬਸ 741741 'ਤੇ KIND ਟੈਕਸਟ ਕਰ,ੋ ਿਾ ਂਐਿ 
ਪਵੱਚ ਕ੍ਾਈਪਸਸ ਟੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਕਰ!ੋ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਰਪਹੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਪਖਆ ਸਰੋਤਾ ਂਦੀ ਿਾਚਂ ਕਰੋ। 

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://www.snap.com/en-US/safety/safety-team
https://support.snapchat.com/en-US/a/Snapchat-Safety
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• ਮੈਂ ਇਹ ਪਕਵੇਂ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂਪਕ ਕੇਵਲ ਮੇਰ ੇਦੋਸਤ ਹੀ ਦੇਖਦ ੇਹਨ 
ਿੋ ਮੈਂ ਿੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾ?ਂ

• ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਿਸੰਦ Snap ਗੇਮ ਪਕਹੜੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ:

ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਹੈ ਪਕ ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆ ਂਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਹੜੇ ਪਵਵਹਾਰ 
ਨੂੰ ਪਧਆਨ ਪਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਵਹਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦ ੇਹਨ 
ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਪਚਆ ਂਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ, ਿਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਪਵਅਕਤੀ। 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਿਾ ਂਪਦੱਪਤਆ ਂਪਵੱਚੋਂ ਪਕਸ ੇਇੱਕ ਨੂੰ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

• ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਪਵੱਚ ਫ਼ਰਕ (ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਦਾਸੀ, ਡਰ, ਿਾ ਂਗੁੱਸਾ)
• ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਵਾਰਤਾਲਾਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ 
• ਆਿਣੇ ਫ਼ੋਨ ਿਾ ਂਲੈਿਟੌਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ

• ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਪਹਣਾ

• ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਵਵਹਾਰ ਪਵੱਚ ਬਦਲਾਵ (ਘੱਟ ਗਰੇਡ, ਘਟੀਆ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਿਮਾਤ 
ਪਵੱਚ ਸੌਂ ਿਾਣਾ)

• ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਿੁਿਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਵਚਾਰਧਾਰਾ

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਿਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸੰਭਾਪਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਓ ਿਾ ਂਸਾਡੇ Here For 
You ਟਲੂ ਦੀ ਿਾਚਂ ਕਰੋ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਲਾ ਂਲਈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ 
ਪਕ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਤਾ ਹੋਵੇ ਪਕ 741741 'ਤੇ KIND ਟੈਕਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕ੍ਾਈਪਸਸ 
ਟੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 24/7 ਉਿਲਬਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਪਸੱਪਧਆ ਂਸਾਝਂ ਿਾਈ 
ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਕ Snapchat ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ 
ਪਸੱਪਖਅਕ ਕ੍ਾਈਪਸਸ ਕੌਂਸਲਰਾ ਂਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਿਲਬਧ ਹੋਵੇ। 

ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨਾ:

Snapchat ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਕ ਲੋਕ ਪਸਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ 
ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਖ ਸਕਣ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਝਂੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੋ, ਪਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਸਾਝਂੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਿਣੀ ਪਡਿਾਇਨ-ਰਾਹੀਂ-ਸੁਰੱਪਖਆ ਿਹੁੰਚ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਉਤਿਾਦ ਅਤੇ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂਵੀ ਪਵਕਪਸਤ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਅਤੇ ਆਿਣੇ 
ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਟਲੂਜ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾ ਂਤੱਕ ਿਹੁੰਚ ਕਰਨ 
ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਿਦੋਂ ਉਹ ਿਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਪਦਮਾਗੀ ਪਸਹਤ ਵਾਲੇ 
ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਅਸੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹਾ ਂਪਕ Snapchat ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆ ਂ
ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਪਕ ਅਸੀਂ 
MindUP,, ਕ੍ਾਈਪਸਸ ਟੈਕਸਟ ਲਾਈਨ, ਅਤੇ Snap ਿੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਹਰਾ ਂਨਾਲ 
ਸਾਝਂ ਿਾਈ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਕ Snap 'ਤੇ 
ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆ ਂਨਾਲ ਪਕਵੇਂ ਿੁੜਨਾ ਹੈ, ਪਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ ਸੰਭਾਪਵਤ ਯੋਗਤਾ 
ਨੂੰ ਪਕਵੇਂ ਿਛਾਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਿ ਅੰਦਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਭਆਸ ਪਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ! 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਆਿਣਾ ਖੁਦ ਦਾ Snapchat ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਐਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਪਚਆ ਂਨਾਲ ਬੇਹਤਰ ਿੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਸੁਝਾਅ: ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆ ਂਕੋਲੋਂ ਆਿਣੀ ਨਵੀਂ Snapchat ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਸੱਖ!ੋ 

ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ 
ਸਿਾਲ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂਪਕ ਤੁਹਾਡਾ Bitmoji ਪਕਹੋ ਪਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਪਰਵਾਰਕ ਪਨੱਿੀ ਕਹਾਣੀ ਿਾ ਂਗਰੁੱਿ ਚੈਟ ਬਣਾਉਣਾ 

ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ?
• ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਦਾਤਰ ਪਕਸ ਪਫਲਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋ? 
• ਪਕਹੜਾ Discover ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸੰਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਕਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਸੰਦ ਕਰਾਗਂਾ? 
• Snapchat 'ਤੇ ਦੋਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ? 
• ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ Snapstreak ਕੌਣ ਹੈ? 
• ਕੀ ਮੈਂ Snap ਨੂੰ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ ਿੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਰੱਪਖਅਤ 

ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਇਹ ਪਕੱਥ ੇਿਾਦਂਾ ਹੈ? 
• ਮੈਂ Snap ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਭੂਤੀਆ ਮੋਡ ਪਵੱਚ ਪਕਵੇਂ ਿਾਵਂਾ?ਂ 
• ਐਿ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸੰਦੀਦਾ ਟੈਬ ਪਕਹੜਾ ਹੈ? 

2:23
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ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:

ਹੁਣ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ Snapchat ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਪਵੱਚ 
ਮਾਹਰ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਵਚਾਰ ਹੈ ਪਕ ਭਪਵੱਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇ
ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ੋਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਵਚਾਰ-ਵਟਾਦਂਰ ੇਕਰਨਾ ਿਾਰੀ 
ਰੱਖ!ੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਕਰਨਾ ਵੀ ਿਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾ ਂਿਾਪਸਆ ਂ
'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਿੁਗਾਉਣ ਰਾਹੀਂ, 
ਇਹ ਦੋਹਾ ਂਪਧਰਾ ਂਪਵਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆ ਂਨਾਲ ਪਸਹਤਮੰਦ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸਹਤੰਮਦ 
ਸਕ੍ੀਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀਆ ਂਆਦਤਾ ਂਦੇ ਪਵਕਾਸ ਪਵੱਚ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਰ ਪਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ: 

• ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦੀਆ ਂਰਸਮਾ ਂਬਣਾਓ; ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾ ਂ
ਕੱਢੋ ਪਿਵੇਂ ਿਪਰਵਾਰਕ ਭੋਿਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ

• ਗੱਲਬਾਤ ਪਵੱਚ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ,ੋ ਸਵਾਲ ਿੁੱਛੇ ਪਿਵੇਂ, "ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?" ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਪਵਚਾਰਾ ਂਲਈ ਖੁੱਲ੍ਪਦਲੀ ਨਾਲ ਿਵਾਬ 
ਦੇਣਾ

• ਇਹ ਪਸੱਖ ੋਪਕ ਪਧਆਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾ ਂਪਮਲਾ ਕੇ 
ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਕਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ

• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਮਾ ਂਬਲਾਕ 'ਤੇ ਸਪਹਮਤ ਹੋਵੋ ਪਿਸ ਪਵੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਿਾ ਂ
ਫ਼ੋਨ "ਬਰੇਕ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ 

• ਆਨਲਾਈਨ ਿੋਖਮਾ ਂਅਤੇ ਪਚੰਤਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ,ੋ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਪਵਵਹਾਪਰਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾ ਂਿੋ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਿੋਖਮਾ ਂਨਾਲ 
ਪਨਿਟਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨਾ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਪਹਣ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਪਚਆ ਂਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਦਾਇਤਾ ਂਪਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ:

• ਆਿਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਕਲ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਿੋਸਟਾ ਂਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ - ਪਸਰਫ਼ 
ਉਨ੍ਾ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੋਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਚਮੁੱਚ 
ਿਾਣਦ ੇਹੋਵੋ

• ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਖੁਦ ਨੂੰ ਿੁੱਛੋ: WWGS? (ਦਾਦੀ ਕੀ ਕਪਹੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ) ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਸਟ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ!ਂ

• ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੋ - ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਪਿਹਾ ਦੇਖਦ ੇਹੋ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਿ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰ!ੋ 

• ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਿਨਤਕ ਸੇਧਾ ਂਦੇ ਦਾਇਰ ੇਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੋ

“
“

ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆ ਂਅੰਦਰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ 
ਵਦਮਾਗੀ ਆਦਤਾ ਂਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਧਆਨ 
ਲਗਾਉਣ, ਧੰਨਿਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਦਇਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਮਲ 
ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨਾ ਂਵਿੱਚ 

ਿਧੇਰੇ ਿੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਲਆਉਣ 
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। 

- ਮੌਲੀ ਸਟੀਿਾਰਟ ਲਾਅਲੌਰ, PhD

ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱੜ੍ਹ ਬੱਵਚਆ ਂਨਾਲ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਨ ਕੁਝ ਿੀ 
ਵਿਧੀਆ ਂਹਨ:

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ੇਹੈੱਡਸਿੇਸ ਦਾ ਪਸਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? 
 ਖੋਿ ਤੋਂ ਿਤਾ ਚੱਪਲਆ ਹੈ ਪਕ ਪਸਮਰਨ, ਿਾ ਂਪਧਆਨ 'ਤੇ ਅਪਭਆਸ, ਮਾਨਪਸਕ 
ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ

• ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਸੇ ਪਵਅਕਤੀ ਦੇ Snapchat ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਿਏ, ਤਾ ਂਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਤਾ ਹੈ?

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਪਖਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਫ਼ਟੀ Snapshot Discover 
ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦ ੇਹੋ?

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ Here For You ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ Snapchat 
'ਤੇ ਆਿਣੀ ਖੋਜ਼ ਿੱਟੀ ਪਵੱਚ "Here For You" ਟਾਈਿ ਕਰਕੇ ਲੱਪਭਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਿਹਾ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ ਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਿੇਕਰ Snapchat 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ?

• ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤਾ ਹੈ ਪਕ Snapchat 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਕਹੜ ੇਸਰੋਤ ਉਿਲਬਧ ਹਨ?

• ਤੁਸੀਂ ਐਿ ਪਵੱਚ ਪਕੰਨਾ ਸਮਾ ਂਪਬਤਾਉਂਦੇ ਹੋ? 
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਕਦ ੇਪਵਆਕੁਲ ਮਪਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ 

ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦ ੇਹੋ?
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Discover:   Snap ਮੌਪਲਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ, ਮੁੱਖ ਖਬਰਾ ਂ
ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

Snapcode:  ਇੱਕ Snapcode ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਸਮ ਦਾ ਪਚੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਸ ਨੂੰ 
ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾ ਂਕਰਨ ਲਈ Snapchat ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਪਿਵੇਂ ਨਵੇਂ 
ਦੋਸਤ ਿੋੜਨਾ ਿਾ ਂਪਫਲਟਰ ਅਤੇ ਲੈਂਜ਼ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ।

Snap ਨਕਸ਼ਾ:  ਦੇਖ ੋਕੀ ਵਾਿਰ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਆਿਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਬ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੋਜ਼ 'ਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਿ੍ਰੇਰਨਾ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰੋ। ਪਟਕਾਣਾ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ ਮੂਲ ਰੂਿ ਪਵੱਚ 
ਔਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ੋਪਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾ ਂਨਾਲ ਆਿਣੇ ਪਟਕਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਿਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਭੂਤੀਆ ਮੋਡ ਨਾਲ ਪਸਰਫ਼ ਆਿਣੇ ਲਈ ਰੱਖੋ।

Snap ਵਸਤਾਰੇ:  ਰਚਨਾਕਾਰ (ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਿ੍ਰਭਾਵਕ ਅਤੇ ਿ੍ਰਪਸੱਧ ਹਸਤੀਆ)ਂ 
ਪਿਨ੍ਾ ਂਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ ਪਮਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂ
ਰਚਨਾਕਾਰਾ ਂਲਈ ਗਾਹਕੀ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਕੈਮਰਾ:   ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂਦੇ Snaps ਪਕੱਥ ੇਭੇਿਦੇ ਹੋ, ਪਿਹੜੇ ਫ਼ੋਟੋਆ ਂਿਾ ਂਵੀਡੀਓ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ!

ਿੋਜ:  ਖੋਜ਼ ਪਵੱਚ ਟਾਈਿ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਿਾ ਂਪਦਖਾਏਗਾ , ਤਾ ਂਪਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 
ਦੇਖ ਸਕੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾ ਂਹੋਵੇ; ਪਿਵੇਂ ਦੋਸਤ ਲੱਭਣੇ ਿਾ ਂਸਾਡੇ Here For 
You ਟਲੂ ਦੀ ਿਾਚਂ ਕਰਨਾ। 

ਗੇਮਜ ਅਤੇ Snap ਵਮੰਨੀ:  ਗੇਮਜ਼ Snapchat 'ਤੇ ਆਿਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂਨਾਲ 
ਿੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਵਧੀ ਹੈ! Snap ਪਮਨੀਸ ਦੋਸਤਾ ਂਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 
ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਾਈਟ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਉਿਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਪਿਵੇਂ ਪਫਲਮ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਲਈ ਯੋਜ਼ਨਾ 
ਬਣਾਉਣਾ ਿਾ ਂਫ਼ਲੈਸ਼ਕਾਰਡਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਡੈਕ ਬਣਾਉਣਾ। 

ਚੈਟ:   ਆਿਣੇ ਅਸਲ ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਵੀਡੀਓ, ਫ਼ੋਨ, ਿਾ ਂਟੈਕਸਟ ਚੈਟ ਭੇਿੋ।

ਵਟਕਾਣਾ ਸੇਿਾਿਾ:ਂ   ਅਪਿਹੀਆ ਂਖੂਬੀਆ ਂਲਈ Snapchat ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਕਾਣ ੇਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿਵੇਂ ਪਫਲਟਰ, ਖੋਜ਼, Snap ਨਕਸ਼ਾ, ਪਵਪਗਆਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ। 
ਿੇਕਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਿਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਕਾਣੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਿਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ ਿਦੋਂ 
ਤੁਹਾਡੀ Snapchat ਖੁੱਲ੍ੀ ਹੋਵੇ।   

ਤੁਰੰਤ ਜੋੜੋ:  ਤੁਰੰਤ ਿੋੜੋ ਪਵੱਚ ਦੋਸਤ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਕੁੱਝ ਕੁ ਤੱਥਾ ਂ'ਤੇ ਆਧਾਪਰਤ ਹਨ, 
ਪਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਪਹਲਾ ਂਪਕਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸ ਤੋਂ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਹੈ।

ਧਾਰੀਆ:ਂ  ਚੈਟ ਸਕ੍ੀਨ ਪਵੱਚ ਆਿਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ  ਇਮੋਿੀ ਨਾਲ 
ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਿ ਪਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਹੈ ਪਕ ਧਾਰੀ (ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਦੂਿੇ 
ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਹੋਏ Snaps) ਪਕੰਨੇ ਪਦਨਾ ਂਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। Snap ਧਾਰੀਆ ਂਇਹ ਿਛਾਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਪਵਧੀ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ Snapping ਪਕਸ ਨਾਲ 
ਕੀਤਾ ਹੈ!

ਵਨੱਜੀ ਕਹਾਣੀ:   ਪਨੱਿੀ ਕਹਾਣੀਆ ਂSnapchatters ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ 
ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਪਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੋਸਤਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਝਂਾ 
ਕੀਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹੈ।

ਭੂਤੀਆ ਮੋਡ:   ਿਦੋਂ ਸਮਰਥ ਬਣਾਇਆ ਿਾਏ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ Snap ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਕਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ!

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ:  Snaps ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲਕ੍ਪਮਕ ਤਰਤੀਬ ਪਵੱਚ ਖੇਪਡਆ 
ਿਾਦਂਾ ਹੈ ਪਿਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਦੋਸਤ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਮੇਰ ੇਦੋਸਤਾ,ਂ ਿਾ ਂ
ਅਨੁਕੂਪਲਤ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਯਾਦਾ:ਂ   Snaps ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆ ਂਦੀ Snapchatter ਦੀ ਪਨੱਿੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਸ 
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਯਾਦਾ ਂਪਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹੈ।  

ਰਚਨਾਤਮਕ ਔਜਾਰ:   ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ Snap ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ 
ਸਪਟੱਕਰ, ਟੈਕਸਟ, ਘੁਗੂ-ਘੋੜੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਲੈਂਜ:   ਲੈਂਜ਼ ਕੈਰੋਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਚਹਰ ੇ'ਤੇ ਟੈਿ ਕਰੋ। ਲੈਂਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 
Snaps ਪਵੱਚ 3D ਿ੍ਰਭਾਵ, ਵਸਤੂਆ,ਂ ਅੱਖਰ, ਅਤੇ ਰੂਿਾਤਂਰਣ ਨੂੰ ਿੋੜਦ ੇਹਨ।

ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਹਾਣੀ:   ਆਿਣੀ ਪਵਉਂਤਬੱਧ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਦੋਸਤਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਅਕਤੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਪਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਿੋੜ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਿ ੇ
ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ।

ਸਪੌਟਲਾਈਟ:  Snapchat ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਦੇਖ ੋਅਤੇ ਇਸ ਮਨੋਰੰਿਨ 
ਿਲੇਟਫਾਰਮ ਪਵੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੇਖੋ

ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ:  ਭਾਈਚਾਰ ੇਪਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ Snapchatters ਵੱਲੋਂ ਸਿੁਰਦ ਕੀਤ ੇ
ਗਏ Snaps ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਪਹ। ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ Snaps ਿਨਤਕ 
ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਨ੍ਾ ਂਨੂੰ Snap ਨਕਪਸ਼ਆ ਂ'ਤੇ ਅਤੇ ਆਫ਼ ਿਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ 
ਪਦਖਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਵਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਿਾਸਤੇ:   ਇਸ ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਯਾਦਾ ਂਪਵੱਚ ਿਾਇਆ ਿਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ 
Snapchatter ਦੀ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਯਾਦਾ ਂਪਵੱਚ ਸੁਰੱਪਖਅਤ Snaps ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆ ਂ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਪਸਰਫ਼ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਟੈਬ ਪਵੱਚ ਪਲਿਾਉਣ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਪਿਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਸਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਫ਼ਲਟਰ:  ਇੱਕ Snap 'ਤੇ ਸੱਿ ੇਿਾਸ ੇਸਵਾਈਿ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਪਫ਼ਲਟਰ ਪਵਕਲਿ ਰੰਗ 
ਿ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸਥਾਨ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਦਖਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ Bitmoji ਪਦਖਾਉਣ, ਿੋ 
ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਦਖਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
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