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Snap Inc.లో పనిచేసే 
పేర�ంట్సు న్ండి ఒక ఉత్తరం
ప్రియమ�ైన తల్లిదండర్ి లు మరియు సంరక్షకులకు,

మీ టీనేజర్ ఒక Snapchat అకౌంట్ సృష్టంచారు. ఇప్పుడ్ 
ఏమిటి? మీకు సందేహాలు ఉనానాయి. మీ టీనేజర్ వారి కంటెంట్లో 
చాలావరకు డీఫాల్ట  గా తొల్గించబడే యాప్ను ఎందుకు 
ఉపయోగించాలనుకుంటునానారు? సామాజిక వేదికలు నిరంతరం 
అభివృదిధి  చెందుతునానాయి, కాబటిట  దానితో పాటు కొనసాగడం 
కషటమని మేము అర్ం చేసుకుంటాం. పరిశనాలు మరియు ఆందోళనలు 
ఉండటం సహజం, Snapchat గురించి తెలుసుకొని, మీ టీనేజర్కు 
బో ధించడానికి మరియు శకితినిచేచే వనరుగా మారడానికి ఈ గ�ైడ్ మీకు 
సహాయపడ్తుందని మేము ఆశిసుతి నానాము.

మా యాప్ను ఉపయోగిసుతి ననాప్పుడ్ మీ టీనేజర్ బాగా రక్షంచబడ్ష, 
సమాచారం తెలుపబడ్ష ఉండేలా చూడాలని మీరు కోరుకుంటునానారని 
మేము గురితించాము. మా లక్షష్ం టీనేజర్స్ వారి సృజనాత్మకత 
మరియు పరాి మాణికమ�ైన భావాలను వష్క్తికరించడానికి స్లానినా 

అందించడం. సాంపరిదాయ సో షల్ మీడ్షయా నుండ్ష Snapchat 
భిననాంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ యాప్ అపరిచితులతో 
కాకుండా ఫ్రిండ్స్తో సనినాహితంగా ఉండటానికి సరదా మార్ంగా 
రూపొ ందించబడ్షంది.

మీరు మరియు మీ కుటుంబ సభుష్లు సురక్షతంగా 
వష్క్తికరించుకోవడానికి, పరిసుతి తంలో జీవంచడానికి, పరిపంచం 
గురించి తెలుసుకోవడానికి మరియు కల్స్ ఆనందించడానికి మీకు 
శకితినిచేచే అదనప్ సమాచారం అందించడానికి మేము ఈ పేర�ంట్ 
గ�ైడ్నా సృష్టంచాము. మీ టీనేజర్ వారు ఆన్లలి న్లి  ఏమి చేసుతి నానారనే 
దాని గురించి దాపరికం లేకుండా మరియు నిజాయితీతో కూడ్షన 
సంభాషణలు కొనసాగించటప్పుడ్ మీకు ఇది సహాయకరంగా 
ఉంటుందని మేము ఆశిసుతి నానాము. 

గురు్త ంచ్కోండి, మేము మీ కోసం మరియు మీ టీనేజర్ కోసం ఇక్కడ 
ఉనానాము!

 - Snap Inc.లో పనిచేసే పేర�ంట్సు.

ఇతర పాలి ట్ఫామ్ల మాదిరిగా కాకుండా, మేము పబ్లి క్ వాష్ఖష్లను 
అనుమతంచము మరియు మా డీఫాల్ట  స్టిటంగులి  అంటే Snap 
చాటర్లు వారు ఫ్రిండ్గా జోడ్షంచిన వష్కుతి ల నుండ్ష మాతరిమే 
సందేశాలను స్వీకరించగలరు. 

ఫ్రిండో్తో  మాటాలి డటమే కాకుండా, కుటుంబాలు కన్క్ట అయి 
ఉండడానికి Snapchat చాలా బాగుంటుంది. సరదాగా మరియు 
సాధారణ పదధితలో కమ్ష్నికేట్ చేసేందుకు మీ సృజనాత్మకతను 
ఉపయోగించడానికి Snapchat మీకు సహాయపడ్తుంది! ఇది 
ఒకరితో ఒకరు సరదాగా గడ్షపే పరిదేశం మాతరిమే (చేయవలస్న 
పనుల జాబ్తాలు లేదా పాతరిలు శుభరిం చేయడం గురించి రిమ�ైండరలి 
గురించి చింతంచకుండా). బదులుగా, చిల్ప్ ఫో టోలను పంప్ంచి, ఆ 
క్షణంలో జీవంచడానికి మీకు అవకాశం లభిసుతి ంది (మీ క�మ�రా రోలునా 
అడ్డు కోకుండా!). మీ టీనేజర్ సూకూలోలి  ఉననాప్పుడ్ మీ ఇంటి ప్ంప్డ్ 
జంతువ్ల ఫో టోలు తీయడానికి లేదా మీ టీనేజర్ను నవవీంచేందుకు 
మా లెన్స్స్ జోడ్షంచడానికి Snapchat ఉపయోగించండ్ష! 

కమ్ష్నికేషనునా సులభతరం చేసే ఏదెైనా యాప్ దురివీనియోగం 
అయి్ష్ అవకాశం ఉందని మేము అర్ం చేసుకుంటాము, అందువలలినే 
మా పాలి టాఫం భదరితప్ై ఎకుకూవ సమయం, వనరులు మరియు శకితిని 
కేంద్రికరించాం, దానిని కొనసాగిసాతి ం. యాపోలి  వసతి ృతమ�ైన రిపో రిటంగ్, మా 
కమ్ష్నిటీ మార్దర్శకాలు మరియు వసతి ృతమ�ైన కిరియాశీల భదరితా 
భాగసావీములతో, మా టీనేజరలి భదరిత మా పరాి ధానష్త అని వారికి 
తెల్యజేసాతి ము. 

“నా టీనేజ్ వారి కంటెంట్ 
చాలావరకు డీఫాల్టా  గా డిలీట్ 
చేసే యాప్న్ ఎంద్కు 
ఉపయోగించాలన్కుంటుంది? ”
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ఒక పేర�ంట్ లేదా వదాష్వేతతిగా, Snapchat అనేది 
ఈ రోజులోలి  టీనేజర్స్ వారి సేనాహితులతో కమ్ష్నికేట్ 
చేసే ఏక�ైక పదధితులలో ఒకటెైన మ�సేజింగ్ మరియు 
క�మ�రా యాప్ గా మీకు తెలుసుండవచుచే. మొదటి 
నుండ్ష, నిజమ�ైన ఫ్రిండ్స్ దూరంగా ఉననాప్పుడ్ 
కన్క్ట అవవీడానికి మరియు ఆ క్షణంలో తమను 
తాము వష్క్తికరించుకోడానికి సౌకరష్వంతంగా 
భావంచడంలో సహాయపడటం మీద మేము దృష్ట  
సారించాము. పరిజలు తమ క�మ�రాతో తమను తాము 
వష్క్తికరించుకోడానికి సౌకరష్వంతంగా భావంచేలా చేసే 
ఒక సాధనంగా Snapchat రూపొ ందించబడ్షంది.

Snapchat మా కమ్ష్నిటీ కోసం చాలా 
సురక్షతమ�ైనదిగా చేసే పదధితులలో ఉదేదేశపూరవీకంగా 
సాంపరిదాయ సో షల్ మీడ్షయా కంటే భిననామ�ైనదిగా 
నిరి్మంచబడ్షంది. Snapchat మరియు ఇతర 
పాలి టాఫరమలి  సముచిత వనియోగం గురించి 
పేర�ంట్స్ మరియు టీనేజర్స్ ను కరిమం తపపుకుండా 
సంభాష్ంచమని మేము పోరి తస్హిసుతి నానాము, 
అందుకోసమే మేము ఈ గ�ైడ్నా తయారు చేసాము.

3

Snapchat 101
Snapchat అంటే ఏమిటి?
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సాధారణ ఎఫ్ఎక్యూలు
మా క�మ�రాతో, టెక్్ట్ సందేశం యొకకూ పరిమితుల కంటే ఒకే Snapలో 
చాలా ఎకుకూవ చెపపుడానికి మా కిరియి్టివ్ టూల్స్ను ఉపయోగించి పరిజలు 
తమను తాము వష్క్తికరించుకోడానికి మేము ఒక పదధితని సృష్టంచాము. 
Snapchatలో, మీకు అతష్ంత సనినాహిత వష్కుతి లతో ఉండటానికి మీకు సేవీచ్ఛ 
ఉంది. మీ అతష్ంత సాధారణ పరిశనాలకు ఇకకూడ కొనినా సమాధానాలు ఉనానాయి: 

1  యాప్ ఎలా పని చేస్్త ంది?

మీరు అకౌంట్ కోసం స్ైన్ అప్ చేస్, మీ Bitmojiని సృష్టంచిన తరావీత, 
అనేవీష్ంచడం పరాి రంభించడానికి సమయం ఆసననామ�ైంది! అనేవీష్ంచడం 
పరాి రంభించడానికి సమయం ఆసననామ�ైంది! Snapchatలో 5 టాష్బ్లు 
ఉనానాయి (ఎడమ నుండ్ష కుడ్షకి): మాష్ప్, చాట్, క�మ�రా, సోట రీస్ & సాపుట్లెైట్. 
Snapchat క�మ�రాకు తెరుచుకుంటుంది. 

ఫో టో తీయడానికి క�మ�రా ఐకాన్ ప్ై టాప్ చేయండ్ష లేదా వీడ్షయో తీయడానికి 
దానినా పటుట కొని ఉండండ్ష. మీరు “Snaps” అని ప్లువబడే ఫో టోలు లేదా 
వీడ్షయోలను ఫ్రిండ్స్కు పంపవచుచే, అవ అపరిచితుల నుండ్ష సులభమ�ైన 
మ�సేజింగ్ కొరకు రూపొ ందించబడలేదు. మీరు మొదట అకౌంట్ ను 
సృష్టంచినప్పుడ్, డీఫాల్ట  గా, మీరు ఫ్రిండ్గా జోడ్షంచని వష్కితి నుండ్ష సందేశంను 
అందుకోలేరు. 

మిమ్మల్నా మీరు 
వయూక్తపరచ్కోండి!

2  Snapల గురించి మరింత చెప్ండి? 

నిజ జీవత సంభాషణల మాదిరిగానే వేగమ�ైన మరియు 
సులభమ�ైన కమ్ష్నికేషన్ కోసం 
Snaps తయారు చేయబడాడు యి! అందుకే మీరు ఒక 
ఫ్రిండ్కు Snap పంప్నప్పుడ్, గటిటగా పల్కే పదాల 
వంటి వాటిని Snap డీఫాల్ట  గా తొలగిసుతి ంది. 
ఇది పరితరోజూ Snapchatలో మనం చూసే 
పరాి మాణికమ�ైన సంభాషణ సా్ యిని నడ్షప్సుతి ందని 
మేము నము్మతాము.

గురుతి ంచుకోండ్ష, Snapలు డీఫాల్ట  గా డ్షలీట్ 
చేయడానికి రూపొ ందించబడ్షనపపుటిక్, ఫ్రిండ్ ఇపపుటిక్ స్్రీన్ 
షాట్ను తీసుకోవచుచే, స్్రీన్ను రికార్డు చేయవచుచే లేదా మరొక పరికరంతో 
సంగరిహించవచుచే.

3  Snap భద్రతా ప్రమాణాలు ఏమిటి? 

Snapchatలోని  వనియోగదారులు  అందరూ Snap  సేవా నిబంధనలు  
మరియు  కమ్ష్నిటీ మార్దర్శకాలకు కటుట బడ్ష ఉండాల్ , ఇవ దేవీషపూరిత 
పరిసంగం, వవక్షత, తప్పుడ్ సమాచారం, బులీలియింగ్, వేధింప్లు, హింసాత్మక 
కంటెంట్ మరియు మర�నినాటిన్ నిషేధిసాతి యి. 
ఈ వధానాలను సృష్టంచే మరియు అమలు చేసే 
పరితేష్క బృందాలు Snapలో ఉనానాయి. 

మేము మా వనియోగదారులను ఎలా రక్షసాతి ము 
అనే దాని గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి, 
మా గోపష్తా స్ంటర్ చూడండ్ష.

4  అకౌంట్ సృష్టాంచడానికి 
వయస్సు అవసరం ఉందా? 

అవ్ను, ఉంది. 13 ఏళలిలోప్ ఎవరూ అకౌంట్ ను సృష్టంచడానికి లేదా 
Snapchatను ఉపయోగించడానికి అనుమతంచబడరు మరియు మేము 
మా సేవలను 13 ఏళలిలోప్ ఎవరిక్ అందించము. మీకు Snapchat 
ఉపయోగిసుతి ననా 13 ఏళలిలోప్ ప్లలిలు ఉంటే, దయచేస్ మీ ప్లలిల య్జర్ 
నేమ్ మరియు మీ సంబంధం ధృవీకరణతో మమ్మల్నా సంపరిదించండ్ష. 

మీరు ఎవరితో వషయాలు షేర్ చేసుకుంటారు, వాటిని ఎలా షేర్ 
చేసుకుంటారు మరియు వాటిని Snapchatలో ఎంతకాలం 
చూడవచుచే అనే దానిప్ై మీకు నియంతరిణ ఉంటుంది.

24HR
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    సమర్థవంతమ�ైన మార్గదర్శకాలన్ 
రూపొ ందించడం, మా Snap చాటర్ 
రకించడం మరియు సృజనాత్మకత 
మరియు సీవీయ వయూక్్తకరణ కోసం 
స్రకితమ�ైన, ఆహ్లి దకరమ�ైన 
వాతావరణానినా అందించడంప�ై 
మేము దృష్టా  కేంద్్రకరించాము. మీ 
టీనేజర్ ఎప్్డెైనా భద్రతా సమసయూన్ 
ఎద్ర్్కంటే, వారు దానిని ఎలలిప్్డూ 
మాకు నివేదించాల్.

5  నా టీనేజర్న్ Snapchat లో భద్రంగా ఉంచడానికి 
నేన్ ఎలా సాయపడగలన్? 

Snapchat మా కమ్ష్నిటీ కోసం చాలా సురక్షతమ�ైనదిగా చేసే పదధితులలో 
ఉదేదేశపూరవీకంగా సాంపరిదాయ సో షల్ మీడ్షయా కంటే భిననామ�ైనదిగా 
నిరి్మంచబడ్షంది. Snapchat అనేది ఫ్రిండ్స్ మరియు ప్రియమ�ైనవారితో 
కన్క్ట అయి, కమ్ష్నికేట్ చేసే స్లం, కానీ ఎలా సురక్షతంగా ఉండాల్ అనేది 
తెలుసుకోవడం చాలా ముఖష్ం. మా వధానాలు, మా బృందం మరియు 
పేర�ంట్స్ మరియు వదాష్వేతతిల కొరకు ఉదేదేశించబడ్షన సమాచారం గురించి 
మరింత తెలుసుకోవడానికి మా సేఫ్ట  స్ంటర్ తనిఖీ చేయమని మేము 
స్ఫారుస్ చేసుతి నానాము. మీ టీనేజర్ కోసం కొనినా ఉపయోగకరమ�ైన చిటాకూలు: 
బలమ�ైన పాసవీరుడు ను సృష్టంచడం, వారి ఇమ�యిల్ మరియు మొబ�ైల్ నంబరునా 
ధృవీకరించడం, నిజ జీవతంలో వారికి తెల్స్న వష్కుతి ల నుండ్ష మాతరిమే ఫ్రిండ్ 
రిక�వీస్ట లను అంగీకరించడం మరియు తమ ఫ్రిండ్స్ కూడా మా కమ్ష్నిటీ 
మార్దర్శకాలను అనుసరించడంలో సహాయపడడేలా వాటిని చదవడం! 

6  భద్రతా ఆందోళనన్ నేన్ ఎలా రిపో ర్టా చేయగలన్? 

మా కమ్ష్నిటీ అనుచితమ�ైన వనియోగదారులను మరియు కంటెంట్ను 
గురితించడానికి ఇన్-యాప్ నివేదికలు మరియు ఆఫ్-పాలి ట్ఫాం ఫ్డ్ బాక్ 
దావీరా సంపరిదించడానినా మేం సులభతరం చేసాతి ం. ఇన్-యాప్ రిపో రిటంగ్, 
మా మదదేతు పో రటల్ మరియు Snapchat సపో ర్ట Twitter అకౌంట్ దావీరా 
వనియోగదారులు ఏ కంటెంట్న్ైనా రిపో ర్ట చేయవచుచే. Snapchatను 
మ�రుగుపరచడానికి మేము మా కమ్ష్నిట ీమార్దర్శకాలు మరియు మొతతిం 
ఫ్డ్ బాక్కు అనుగుణంగా చరష్లు తీసుకుంటాము. 

గమనిక: ఎవర�ైనా తక్షణ పరిమాదంలో ఉనానారని మీకు అనిప్సేతి , వ్ంటనే మీ 
సా్ నిక లా ఎన్ఫో ర్స్మ�ంట్ ఏజ�నీస్ని సంపరిదించండ్ష.

“ నిజ జీవితంలో మీకు 
తెల్స్న వయూకు్త ల న్ండి 
ఫ�్రండ్ రిక�వీస్టా లన్ మాత్రమే 
అంగీకరించండి. ”

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/report-abuse-in-app
https://twitter.com/snapchatsupport
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మొదటి నుండ్ష, నిజమ�ైన ఫ్రిండ్స్ దూరంగా ఉననాప్పుడ్ కన్క్ట 
అవవీడానికి మరియు ఆ క్షణంలో తమను తాము 
వష్క్తికరించుకోడానికి సౌకరష్వంతంగా భావంచడంలో 
సహాయపడటం మీద మేము దృష్ట  సారించాము. 
Snapchat వీడ్షయో, ఫో టో, ఆడ్షయో మరియు 
టెక్్ట్ చాట్లతో పాటు ఫో న్ మరియు వీడ్షయో 
కాల్స్ను అనుమతసుతి ంది. మ�సేజ్లు డీఫాల్ట  గా డ్షలీట్ 
చేయబడతాయి మరియు ఒక వనియోగదారు వారు 
ఇపపుటికే సేనాహితులు కాని వారి నుండ్ష వన్-ఆన్-వన్ 
చాట్ అందుకోలేరు.

       క�మ�రా: 

Snapchat క�మ�రాకు సవీయంచాలకంగా 
తెరుచుకుంటుంది. ఇకకూడే మీరు Snaps తీసుకోవచుచే — అవ వీడ్షయోలు 
కావచుచే లేదా ఫో టోలు కావచుచే. Snapను సృష్టంచిన తరావీత, ఫ్లటరులి , టెక్ట్స్, 
స్టకరులి , అటాచ్మ�ంట్స్ మరియు మరినినాటి వంటి కిరియి్టివ్ టూల్స్తో ద్నినా 
లేయర్డుగా చేయవచుచే. ఒక Snapను: 

• చాట్ లో పంపవచుచే
• మ�మరీస్కు సేవ్ చేయబడ్షంది
• నా సోట రీకి జోడ్షంచవచుచే లేదా ప్ైవైేట్ సోట రీ లేదా 

కసటమ్ సోట రీని సృష్టంచండ్ష 
• తొల్గించబడ్షంది

Snapchat Snapలు మరియు చాటలిను ఎప్పుడ్ 
డ్షలీట్ చేసుతి ందనే దాని గురించి అదనప్ సమాచారం 
కోసం, దయచేస్ ఇకకూడమా మదదేతు ఆరిటకల్ను 
సందరి్శంచండ్ష. ఈ నిబంధనల గురించి మరింత 
సమాచారం కోసం 27వ పేజీని చూడండ్ష!

       సోటా రీస్: 

ఇకకూడే Snap చాటర్ వారి ఫ్రిండ్స్, కిరియి్టర్స్ మరియు వసతి ృత Snapchat 
కమ్ష్నిటీ నుండ్ష సోట రీస్ను చూడవచుచే! ఇకకూడే డ్షసకూవర్ మరియు “మీ 
కోసం” ఎంప్క నుండ్ష మీరు సబ్స్క్రిప్షన్స్ను కూడా వీక్షంచవచుచే మరియు 
చూడవచుచే.

       సా్ట్ల�ైట్: 

Snapchat సంఘం సృష్టంచిన అతష్ంత వన్దాత్మక సానాSnapలప్ై 
సాపుట్లెైట్ ఒక కాంతని పరికాశిసుతి ంది. కంటెంట్ మధష్ తరల్ంచడానికి 
ప్ైకి కిరిందికి స్ైవీప్ చేయడం దావీరా అనేవీష్ంచండ్ష. మీరు ఎకుకూవగా 
చూడాలనుకుంటుననాదానినా మీరు చూస్నటలియితే, హృదయానినా 
ఇషటమ�ైనదిగా టాప్ చేయండ్ష 
మరియు మీ ఫ్డ్ను 
వష్కితిగతీకరించండ్ష!

Snapchatన్ ఎలా ఉపయోగించాల్

మేటి ఫీచర్లు
యాప్ని నావగేట్ చేయడంలో మీకు సహాయపడటానికి, దిగువ కొనినా 
Snapchat ఫండమ�ంటల్స్ను చూడండ్ష. ఫ్చర్ల పూరితి జాబ్తా కోసం, పేజీ 
12 లోని మా Snap గోలి సరీని చూడండ్ష.

మొదటి విషయం మొదట: Snapchatకు ఇంకా చాలా ఉనానాయి, ఆప్ై ఫో టో 
మరియు వీడ్షయో సందేశాలను పంపడం.  యాప్ 5 టాష్బ్లను కల్గి ఉంది 
(ఎడమ నుండ్ష కుడ్షకి): Snap మాష్ప్, చాట్, క�మ�రా, సోట రీస్ & సాపుట్లెైట్.

      Snap మాయూప్: 

Snap మాష్ప్ మా కమ్ష్నిటీని వారి ఆపతి  మితురి లకు మరియు పరిపంచంలోని 
వవధ పరిదేశాలకు కలుప్తుంది. మా అనినా ఉతపుతుతి ల మాదిరిగానే, Snap 
మాష్ప్ అనేది గోపష్తకు పరాి ధానష్తనిసూతి  రూపొ ందించబడ్షంది మరియు 
వనియోగదారులందరిక్ లొకేషన్ షేరింగ్ డీఫాల్ట  గా ఆఫ్ చేయబడ్ష ఉంటుంది. 
Snap చాటర్ మొదటిసారి Snap మాష్ప్ను తెరిచినప్పుడ్, వారు తమ 
లొకేషన్ను ఎవరితో షేర్ చేసువాలనుకుంటునానారో అనేది ఎంచుకోమని 
వారు పరాి ంప్ట  చేయబడతారు - అది వారి ఫ్రిండ్స్ 
కావచుచే, అనుకూలీకరించిన కొదిదేమంది 
కావచుచే లేదా ఎవరూ కాకపో వచుచే (ఘోస్ట  
మోడ్). Snap మాష్ప్లోని పరిదేశాలు అనేది 
వాష్పార గంటలు మరియు సమీక్షలను 
వీక్షంచడానికి, టేక్-అవ్ట్ మరియు డెల్వరీ 
ఆరడుర్లను చేయడానికి Snap చాటర్ వీలు 
కల్పుసుతి ంది.

       చాట్: 

https://support.snapchat.com/en-US/a/delete-my-account1
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మా గోపయూతా నియమాలు
Snapchatలో గోపయూత

Snapలో, మేము మీ గోపష్తకు పరాి ధానష్తనిసాతి ము. మీరు 
Snapchat లేదా మా ఇతర ఉతపుతుతి లను ఉపయోగించిన పరితసారీ 
మీ నమ్మకానినా పొ ందామని మాకు తెలుసు - అందుకే మేము 
మీ సమాచారం వషయంలో ఇతర టెక్ కంప్నీల కంటే భిననాంగా 
వష్వహరిసాతి ము.

మా ఉతపుతుతి లు నిరంతరం అభివృదిధి  చెందుతుననాపపుటిక్, మా గోపష్తా 
నియమాలు మారలేదు:

• మేము నిజాయితీగా మరియు దాపరికం లేకుండా 
కమ్ష్నికేట్ చేసాతి ము

• మిమ్మల్నా మీరు ఎలా వష్క్తికరించుకోవాల్ అనేది మీరు 
ఎంచుకుంటారు

• మేము గోపష్తను దృష్టలో ఉంచుకుని రూపకలపున చేసాతి ము

• మీ సమాచారానినా మీరు నియంతరిసాతి రు

మేము మీ గోపష్తకు ఎలా పరాి ధానష్తనిసాతి ము అనే దాని గురించి 
మరింత తెలుసుకోవడానికి, మా గోపష్తా కేందరాి నినాచూడండ్ష, ఇకకూడ 
మీరు మా గోపష్తా సూతరాి లు, మా గోపష్తా వధానం గురించి మరినినా 
వవరాలను కనుగొంటారు మరియు మీరు ముఖష్ సమసష్ల సారాంశం 
కోసం చూసుతి ననాటలియితే, దయచేస్ మీ గోపష్త, వవరించబడ్షంది ను 
సమీక్షంచండ్ష.

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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4  దానినాఫ�్రండ్సు మధేయూ ఉంచండి : మీ సనినాహిత ఫ్రిండ్స్తో 
సనినాహితంగా ఉండటానికి Snapchat రూపొ ందించబడ్షంది. నిజ జీవతంలో 
మీకు తెల్స్న వష్కుతి లను మాతరిమే మీరు ఫ్రిండ్గా చేసుకోమని లేదా వారి 
నుండ్ష మాతరిమే ఫ్రిండ్ రిక�వీస్ట లను అంగీకరించమని మేము స్ఫారుస్ 
చేసుతి నానాము. ఆన్లెైన్లో కల్స్న వష్కితితో కలవడం సురక్షతం కాదని మీ 
టీనేజర్కు గురుతి  చేయండ్ష!

5  మీ గోపయూతా స�టిటా ంగులి న్ తనిఖీ చేయండి : ఎవరు మీకు 
Snaps పంపవచుచే, మీ సోట రీస్ను వీక్షంచవచుచే లేదా Snap మాష్ప్లో 
మీ లొకేషన్ను చూడవచుచే అనేది మీ స్టిటంగులి లో ఎంచుకోండ్ష. డీఫాల్ట  గా, 
మీ ఫ్రిండ్స్ మాతరిమే మిమ్మల్నా నేరుగా సంపరిదించగలరు లేదా మీ సోట రీని 
వీక్షంచగలరు.

6  మాయూప్లో మీ లొకేషన్న్ అన్క్లీకరించండి : మీరు 
తరిగి జోడ్షంచిన మీ ఫ్రిండ్స్ అందరితో, ఎంచుకుననా ఫ్రిండ్స్ గ్రి ప్తో మీ 
లొకేషన్ను షేర్ చేయాలని మీరు ఎంచుకోవచుచే లేదా మీరు గిరిడ్ నుండ్ష 
బయటపడాలనుకుననాప్పుడ్ ఘోస్ట  మోడ్ను కూడా ఆన్ చేయవచుచే. Snap 
మాష్ప్ మీరు యాప్ను ఉపయోగిసుతి ననాప్పుడ్ మాతరిమే మీ లొకేషన్ను 
అప్డేట్ చేసుతి ంది మరియు మీ లొకేషన్ను షేర్ చేయాలని మీరు ఎంచుకుననా 
వష్కుతి లతో మాతరిమే షేర్ చేసుతి ంది! 

7  నా సోటా రీని ఎవరు వీకించవచ్చు అనేదానినా మారచుండి : 
డ్షఫాల్ట  గోపష్తా స్టిటంగు ఏమిటంటే, మీరు జోడ్షంచిన Snap చాటర్లు 
మాతరిమే మీ సోట రీని వీక్షంచగలరు. మీరు మీ సోట రీకి Snap పో స్ట  చేస్నప్పుడ్ 
ఉననా గోపష్తా స్టిటంగులి  ఆ స్టిటంగ్లను తరావీత మారిచేనపపుటిక్, ఆ Snapకు 
అలాగే ఉంటాయి.

8  Snapchatలో ద్రివీనియోగానినా నివేదించండి : 
వేధింప్లు, బులీలియింగ్ లేదా ఏదెైనా ఇతర భదరితా సమసష్లతో సహా మీరు 
ఎలలిప్పుడూ Snapchatలో దురివీనియోగానినా నివేదించవచుచే. ఎవర�ైనా 
మిమ్మల్నా అసౌకరాష్నికి గురిచేసుతి ంటే, మీరు ఆ Snap చాటర్ను కూడా 
బాలి క్ చేయవచుచే మరియు ఏదెైనా గర్ి ప్ చాట్ను వదిల్వేయవచుచే. రిపో ర్ట 
చేయడానికి, Snap లేదా సోట రీని నొకికూ పటుట కోండ్ష మరియు “రిపో ర్ట Snap” 
బటన్ టాప్ చేయండ్ష. 

9  ఫ�్రండ్సు న్ తొలగించడం మరియు నిరోధించడం మధయూ 
వయూతాయూసం : మీరు మీఫ్రిండ్స్ ల్సుట  నుండ్ష ఒకరిని తీస్వేస్నప్పుడ్, వారు 
మీ ప్ైవైేట్ సోట రీస్ ను వీక్షంచలేరు, కాని మీరు పబ్లి కా్  స్ట్ చేస్న ఏదెైనా 
కంటెంటునా వారు ఇపపుటిక్ వీక్షంచగలరు. మీ గోపష్తా స్టిటంగులి ను బటిట , వారు 
ఇపపుటిక్ మీతో చాట్ చేయగలరు లేదా Snap చేయగలరు. మీరు ఫ్రిండ్ని బాలి క్ 
చేస్నప్పుడ్, వారు మీ సోట రీని వీక్షంచలేరు, మీకు Snapలను పంపలేరు లేదా 
మీకు చాట్లను పంపలేరు.

Snapchatలో స్రకితంగా ఉండటం
ఉపయోగకరమ�ైన భద్రతా టిప్సు

Snapchat అనేది ఫ్రిండ్స్ మరియు ప్రియమ�ైనవారితో కన్క్ట అయి, 
కమ్ష్నికేట్ చేసే స్లం, కానీ ఎలా సురక్షతంగా ఉండాల్ అనేది తెలుసుకోవడం 
చాలా ముఖష్ం. మా వధానాలు, మా బృందం మరియు పేర�ంట్స్ 
మరియు వదాష్వేతతిల కొరకు ఉదేదేశించబడ్షన సమాచారం గురించి మరింత 
తెలుసుకోవడానికి మా భదరితా కేందరాి నినా తనిఖీ చేయమని మేము స్ఫారుస్ 
చేసుతి నానాము. గురుతి ంచుకోండ్ష, Snapchat 13+ సంవతస్రాల వయసుస్ 
వారికి.

మానస్క ఆరోగష్ం లేదా భావోదేవీగ సంకషోభం ఎదురొకూంటుననా లేదా 
ఈ సమసష్ల గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి మరియు వాటిని 
ఎదురొకూంటుననా ఫ్రిండ్స్కు వారు ఎలా సహాయపడగలమని ఆసకితి కల్గి 
ఉండగల Snap చాటర్ల కోసం మేము ఇన్-యాప్ మదదేతును కూడా 
అందిసుతి నానాము. ఆందోళన, నిరాశ, ఒతతిడ్ష, శోకం, ఆత్మహతష్ ఆలోచనలు 
మరియు బులీలియింగ్కు సంబంధించిన కొనినా అంశాల కోసం Snap చాటర్లు 
శోధిసుతి ననాప్పుడ్ నిప్ణులతో అభివృదిధి  చేయబడ్షన భదరితా వనరులను మా 
Here For You టూల్ అందిసుతి ంది.

Snapchatలో సురక్షతంగా ఉండటానికి ఇకకూడ కొనినా చిటాకూలు ఉనానాయి!

1  బలమ�ైన పాసవీరు్ ను ఎంచ్కోండి : కనీసం 8 అక్షరాల పొ డవ్ 
గల పాసవీర్డును ఎంచుకోండ్ష మరియు మీ పేరు, య్జర్ నేమ్, ఫో న్ నంబర్ 
లేదా ప్టిటన రోజు వంటి వష్కితిగత సమాచారానినా చేరచేవదుదే . మీ పాసవీర్డులో 
సంఖష్లు, చిహానాలు మరియు ప్దదే  అక్షరాలు మరియు చిననా అక్షరాల 
మిశరిమానినా చేరచేండ్ష. మీ పాసవీర్డును ఇతరులతో పంచుకోవదుదే  మరియు ఇతర 
యాప్లు లేదా వ్బ్స్ైట్ల కోసం ఒకే పాసవీర్డును ఉపయోగించవదుదే . 

2  మీ ఇమ�యిల్ మరియు మొబ�ైల్ నంబర్న్ 
ధృవీకరించండి : Snapchat స్టిటంగులి లో మీ అకౌంట్తో 
అనుబంధించబడ్షన ఇమ�యిల్ అడరిస్ మరియు మొబ�ైల్ నంబర్ 
ఖచిచేతమ�ైనవని ధృవీకరించండ్ష.

3  ర�ండ్-అంచెల ప్ార మాణీకరణన్ స�టప్ చేయండి : మీరు 
మీ Snapchat అకౌంట్లోకి లాగిన్ అయినప్పుడ్ అది నిజంగా మీరేనని 
ధృవీకరించడానికి ఇదొక ఐచి్ఛక భదరితా లక్షణం! ఇది మీ అకౌంట్ను మరింత 
సురక్షతంగా చేసుతి ంది.ఇకకూడ మరింత తెలుసుకోండ్ష.

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/enable-login-verification
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హెడ్ సే్స్ మినీ : నేరుగా యాప్లో, 
మార్నిరేదేశక ధాష్నాలు మరియు సంపూర్ణ 
చేతనా అభాష్సాలకు Snap చాటర్లకు 
పరాి పష్త ఇవవీడానికి హెడేస్పేస్ మరియు 
Snap భాగసావీమష్ంలో ఉనానాయి. హెడేస్పేస్ 
మినీ దావీరా, ఫ్రిండ్స్తో ధాష్న వాష్యామాలు 
చేయడానికి మరియు అవసరమ�ైన 
ఫ్రిండ్స్ను సానుకూలంగా పోరి తస్హించడానికి 
పోరి తాస్హకరమ�ైన సందేశాలను పంపడానికి 
Snap చాటర్లకు శకితి ఇవవీబడ్తుంది. గమనిక, 
ఈ ఫ్చర్ ఎంచుకోబడ్షన దేశాలలో మాతరిమే 
అందుబాటులో ఉంటుంది.

Here For You : పరిజలు సంకషోభంలో ఉననాటులి గా ఉండే పదాలను 
టెైప్ చేస్నప్పుడ్ చూపబడే వృతతిపరమ�ైన లాభాపేక్షలేని సంస్ల నుండ్ష 
సా్ నిక్కరించిన వనరులు మరియు కంటెంట్ను కల్గి ఉండే శోధనలోని ఒక 
టూల్. శోధన అంశాలలో నిసపుృహ, ఆందోళన, దుఃఖం, బులీలియింగ్, శరీర 
అనుకూలత, LGBTQ మానస్క ఆరోగష్ం మరియు మరినినా ఉంటాయి. 

ఇన్-యాప్ రిపో రిటాంగ్ : మా ఇన్-యాప్ రిపో రిటంగ్ టూల్ Snap 
చాటర్లకు తమ ఫ్రిండ్స్ స్వీయ-హాని చేసుకునే పరిమాదం ఉందని ఆందోళన 
చెందినప్పుడ్ అనామకంగా మమ్మల్నా హెచచేరించడానికి వారికి వీలు 
కల్పుసుతి ంది. పరిస్్త వషయంలో Snapను హెచచేరించే వష్కితికి మరియు 20 
కి ప్ైగా దేశాలు మరియు భాషలలో స్వీయ-హాని మరియు క�ైైస్స్ హాటెలలి న్స్ 
వనరులను కల్గ ిఉననా సపో ర్ట స్ైట్ పేజీకి ఇన్-యాప్ మదదేతును స్వీకరించే 
వష్కితికి కూడా మేము వనరులను షేర్ చేసాతి ం.

2017లో మేము మా సంఘం సభుష్ల కోసం యాప్ సంకషోభ వనరులను 
పరాి రంభించాము. ఈ జోకష్ం Snapchat సపో ర్ట నుండ్ష సందేశంగా కనిప్సుతి ంది. 
జీవతానికి ఆసననామ�ైన ముప్పు ఉందని మేము పూరితి నమ్మకంతో 
వశవీస్ంచినప్పుడ్ మా లా ఎన్ఫర�స్మంట్ ఆపరేషన్స్ జటుట  లా ఎన్ఫో ర�స్మంట్ను 
ముందుగానే సంపరిదిసుతి ంది. Snapchat అనేది మానస్క ఆరోగష్ం వషయంలో 
జోకష్ం చేసుకునే ఒక వృతతిపరమ�ైన వనరు కాదు.ఒక ఫ్రిండ్ లేదా ప్రియమ�ైన 
వష్కితి పరిమాదంలో ఉంటే, సూస్ైడ్ ప్రివ్న్షన్ హాటెలలి న్, క�ైైస్స్ టెక్్ట్లెైన్ వంటి 
అతష్వసర సేవలను ఉపయోగించుకోండ్ష లేదా 911 కు కాల్ చేయండ్ష. 

సేఫీటా  సానాప్షాట్ డిస్కవర్ ఛానల్ : సేఫ్ట  సానాప్షాట్ను సబ్స్ై్రీబ్ 
చేయమని మీ టీనేజర్ను పోరి తస్హించండ్ష, ఇది డ్షజిటల్ భదరిత గురించి Snap 
చాటర్లకు అవగాహన కల్పుంచడం మరియు మీ Snapchat అకౌంట్ను 
సురక్షతంగా ఉంచడానికి ముఖష్మ�ైన మారా్ లప్ై దృష్ట  సారించిన డ్షసకూవర్ 
షో ! గమనిక, ఈ ఛానల్ ఎంచుకోబడ్షన దేశాలలో మాతరిమే అందుబాటులో 
ఉంటుంది.

రిసో ర్సు పేజ్ : మీ మరియు మీ టీనేజర్ యొకకూ భదరితా భాగసావీములు 
మరియు వనరుల పూరితి జాబ్తా కోసం మా భదరితా కేందరాి నినాచూడండ్ష! 

సా్కన్ చేయడానికి 
ఇన్-యాప్ న్ టాయూప్ 
చేస్, పటుటా కోండి

మిమ్మల్నా మనస్సులో ఉంచ్కుంటాం
శ్రేయస్సు వనరులు

Snap దాని కమ్ష్నిటీ యొకకూ భదరిత మరియు శ్రియసుస్ కోసం చాలా 
కటుట బడ్ష ఉంది. మా Snapchatterలను సురక్షతంగా, ఆరోగష్ంగా మరియు 
వాసతివాలు తెల్సేలా ఉంచడానికి మేము బృందాలు, సాంకేతకతలు, వధానాలు 
మరియు భాగసావీమాష్లను నియమిసాతి ము.

అవసరమ�ైన Snapchatterలకు వనరులు మరియు సహాయానినా 
అందించడానికి మేము పరిశరిమ నిప్ణులు మరియు పరిభుతేవీతర సంస్లతో 
కల్స్ పని చేసాతి ము. మా భదరితా భాగసావీముల పూరితి జాబ్తా కోసం, మా 
భదరితా భాగసావీములనుసందరి్శంచండ్ష.

మీ టీనేజర్ భావోదేవీగ మదదేతును కోరుకుంటునానా లేదా చాట్ 
చేయాలనుకుంటునానా, వారికి మదదేతు ఇవవీడానికి Snapchat యాప్ లో 
వనరులు మరియు శ్రియసుస్ ఫ్చరలిను అందిసుతి ంది! మానస్క ఆరోగష్ంతో 
పో రాటానినా ఎదురొకూంటుననా సేనాహితులకు మదదేతు ఇవవీడానికి Snapchat 
కమ్ష్నిటీ సభుష్లకు అవగాహన కల్పుంచడానికి మరియు శకితిని ఇవవీడానికి 
మా శ్రియసుస్ ఫ్చరులి  రూపొ ందించబడాడు యి! 

క�ైైస్స్ టెక్స్ట్ ల�ైన్: మేము క�ైైస్స్ టెక్్ట్ లెైన్తి  భాగసావీమిగా ఉనానాము, 
ఇది యుఎసోలి  నివస్ంచే Snapchatterలకు పరితష్క్ష, శిక్షణ పొ ందిన సంకషోభ 
సలహాదారుతో ఉచితంగా చాట్ చేయడానికి వీలు కల్పుసుతి ంది మరియు 24/7 
అందుబాటులో ఉంటుంది. 741741 కు KINDఅని టెక్్ట్ చేయండ్ష, లేదా 
యాప్ లో క�ైైస్స్ టెక్్ట్ లెైన్ ను శోధించండ్ష! మీరు యుఎస్ వ్లుపల ఉంటే, 
మరింత సమాచారం కోసం మాభదరితా వనరులనుచూడండ్ష. 

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


మీ టీనేజర్ తో ఎలా మాటాలి డాల్
సంభాషణ సాటా రటార్లు
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• నేను పో స్ట  చేస్న వాటిని నా ఫ్రిండ్స్ మాతరిమే చూసుతి నానారని నేను ఎలా 
నిరాధి రించుకోగలను?

• నీకు ఇషటమ�ైన Snap గేమ్ ఏమిటి?

ఒక సమసయూన్ గురి్తంచడం:

మీ టీనేజర్ లో మీరు ఏ పరివరతినలను గమనించాలో తెలుసుకోవడం అనేది 
చాలా ముఖష్ం. ఈ పరివరతినలు మీ టీనేజర్ ఆన్లలి న్లి  ఇబ్ంది పడ్తునానారని 
మరియు వారికి మీ నుండ్ష, ఎవర�ైనా కౌనిస్లర్ లేదా మరొక ప్దదేవారి నుండ్ష 
కొంత అదనప్ మదదేతు అవసరమని సూచిసుతి ంది. మీరు కిందివాటిలో 
దేనిన్ైనా గమనిసుతి నానారా?

• వష్కితితవీంలో తేడా (ప్రిగిన ఆందోళన, భయం, లేదా కోపం)
• టెకానాలజీ గురించి సంభాషణలకు దూరంగా ఉండటం 
• వారి ఫో న్ లేదా లాష్పాట ప్ వాడటం మానుకోవడం
• సేనాహితులు మరియు కుటుంబ సభుష్ల నుండ్ష దూరంగా ఉండటం
• పాఠశాల పరివరతినలో మారుపు (తకుకూవ గేరిడ్ లు, హాజరు సరిగా 

లేకపో వడం, తరగతలో నిదరిపో వడం)

• స్వీయ హాని కల్గించుకునే ఆలోచనలు

మీరు గమనిసేతి , మీ టీనేజరోతి  మాటాలి డాలని నిరాధి రించుకోండ్ష మరియు ఒక 
పొరి ఫ్షనల్ నుండ్ష సహాయం కోరండ్ష లేదా మా Here For You టూల్ 
ను చూడండ్ష. ఏవ్ైనా సంకషోభప్ అతష్వసర క్షణాల కోసం, 741741 కు 
KINDఅని టెక్్ట్ చేయడం దావీరా 24/7 క�ైైస్స్ టెక్్ట్ లెైన్ అందుబాటులో 
ఉంటుందని వారికి తెల్సేలా చూడండ్ష. శిక్షణ పొ ందిన సంకషోభ కౌనిస్లరలి 
నుండ్ష Snapchat కమ్ష్నిటీకి ఉచిత, రహసష్ మదదేతు ఉండేలా 
చూడడానికి మేము వారితో నేరుగా భాగసావీమష్ం చేసాము. 

శ్రేయస్సున్ అభయూస్ంచడం:

మీరు షేర్ చేయదల్చిన వాటిని మాతరిమే, మీరు షేర్ చేయాలనుకుననాంత 
వరకు మాతరిమే పరిజలు చూడగలుగడానికి వీలుగా Snapchat 
రూపొ ందించబడ్షంది. మేము మా రూపకలపున-దావీరా-భదరిత వధానానినా 
ఉపయోగించి కొరి తతి  ఉతపుతుతి లు మరియు ఫ్చర్లను కూడా అభివృదిధి  చేసాతి ము 
మరియు మా కమ్ష్నిటీలోని వారు లేదా వారి ఫ్రిండ్స్ మానస్క ఆరోగష్ 
సంకషోభానినా ఎదురొకూంటుననాప్పుడ్ నివారణా శ్రియసుస్ సాధనాలు మరియు 
వనరులను యాక�స్స్ చేయడంలో వారికి మేము సహాయం చేసుతి నానాము.

Snapchat ఉపయోగించడం గురించి మీ టీనేజర్ తో కమ్ష్నికేట్ చేయడం 
చాలా ముఖష్ం అని మాకు తెలుసు. అందుకే మేము మీ టీనేజర్ తో Snap 
దావీరా ఎలా కన్క్ట అవావీల్, పరివరతినకు సంబంధించిన సంభావష్తను గురితించడం 
మరియు యాప్ లో శ్రియసుస్ను ఎలా అభష్స్ంచాల్ అనే దాని గురించి కొనినా 
సంభాషణ సాట రటరలితో ముందుకు రావడానికి మ�ైండ్అప్, క�ైైస్స్ టెక్్ట్ లెైన్ కు 
చెందిన నిప్ణులతో మరియు Snap పేర�ంట్స్ తో భాగసావీమష్ం చేసాము! 

పాలొ్గ నండి
మీ సవీంత Snapchat అకౌంట్ ను సృష్టంచడం అనేది యాప్ ను అర్ం 
చేసుకోవడానికి మరియు మీ టీనేజరోతి  బాగా కన్క్ట అవవీడానికి మీకు 
సహాయపడ్తుంది. 

నిప్ణుల చిటా్క: మీ కొరి తతి  Snapchatను ఎలా ఉపయోగించాలో మీ టీనేజర్ 
నుండ్ష నేరుచేకొండ్ష!  

సంభాషణన్ కొనసాగించేంద్కు అడగడానికి ఇక్కడ 
కొనినా సరదా ప్రశనాలు ఉనానాయి:

• నీ Bitmoji ఎలా ఉంటుందో  నేను చూడొచాచే?
• మన కోసం కుటుంబ ప్ైవైేట్ సోట రీని లేదా గర్ి ప్ చాటునా 

సృష్టంచాలనుకుంటునానావా?
• నీవ్ ఏ ఫ్లటరునా ఎకుకూవగా ఉపయోగిసాతి వ్? 
• ఏ డ్షసకూవర్ షో  నీకు ఇషటమ�ైనది? నాకు ఏవ నచుచేతాయి? 
• Snapchatలో ఆపతి  మితురి లు ఎలా పని చేసాతి రు? 
• నీ సుద్ర్ఘ సానాప్్ట్రిక్ ఎవరు? 
• నేను ఒక Snapను సేవ్ చేయవచాచే? నేను సేవ్ చేసేతి  అది ఎకకూడ్షకి 

వ్ళ్తి ంది? 
• Snap మాష్పోలి  నేను ఘోస్ట  మోడోలి కి ఎలా వ్ళ్తి ను? 
• యాప్ లో నీకు ఇషటమ�ైన టాబ్ ఏమిటి? 

2:23

anxiety

Here For You

Cancel

Here For You
Whatever you’re going through, we’re here for you.

Headspace
Breathe. Relax. Check in on friends.

Feeling down?
Here For You · February 7, 2020

MINI
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మీ టీనేజర్ తో మాటాలి డిన తరువాత:

ఇప్పుడ్ మీరు మరియు మీ టీనేజర్ Snapchat గురించి కమ్ష్నికేట్ 
చేయడంలో నిప్ణులు కాబటిట , భవషష్తుతి  కోసం కొనినా ఒపపుందాలను ఏరాపుటు 
చేసుకొని, మీరు నిరంతరం ఇలా సంభాష్ంచుకుంటూ ఉండేలా చూసుకోవటం 
అనేది మంచి ఆలోచన! సో షల్ మీడ్షయా కాంటరాి కుట ను రూపొ ందించడం 
అనేది కూడా ఇరువ్ైప్లా గోపష్త మరియు నమ్మకానినా కొనసాగించడానికి 
సహాయపడ్తుంది. ఈ వాగాదే నాలు చేయడం దావీరా, ఇది ర�ండ్ పారీటల మధష్ 
నమ్మకానినా న్లకొలపుడానికి సహాయపడ్తుంది. 

మీ టీనేజర్ తో ఆరోగష్కరమ�ైన సంభాషణను పోరి తస్హించి, వారిలో 
ఆరోగష్కరమ�ైన స్్రీన్ మరియు సో షల్ మీడ్షయా అలవాటులి  అభివృదిధి  
అయి్ష్ందుకు మదదేతు ఇవవీడానికి ఇకకూడ కొనినా సంభాషణ సాట రటరులి  
ఇవవీబడాడు యి: 

• మాటాలి డే ఆచారాలను రూపొ ందించండ్ష; కుటుంబంతో భోజనం చేయడం 
వంటి సమయాలోలి  మాటాలి డటానికి మరియు వనడానికి సమయానినా 
కేటాయించండ్ష

• “ద్నిప్ై నీ అభిపరాి యం ఏమిటి?” వంటి పరిశనాలు అడ్గుతూ, వారి 
ఆలోచనలకు దాపరికం లేకుండా సపుందిసూతి  మీ టీనేజర్ ను సంభాషణలో 
భాగం చేయండ్ష

• పరధాష్నానినా తొలగించి, కళ్ళలోకి సూటిగా చూడటం కొనసాగించడం 
దావీరా నిజంగా ఎలా వనాలో నేరుచేకోండ్ష

• పరితరోజూ సో షల్ మీడ్షయా లేదా ఫో న్ నుండ్ష “బ్రిక్” ఉండేలా ఒక సమయ 
వష్వధి వషయంలో కల్స్ ఒక అంగీకారానికి రండ్ష 

• ఆన్లెైన్ పరిమాదాలు మరియు ఆందోళనల గురించి బహిరంగంగా 
మాటాలి డండ్ష, ఆన్లెైన్లో నషాట లను ఎదురోకూవటానికి వారు చేయగల్గే 
ఆచరణాత్మక వషయాలను వారికి అందించడం, నిరోధించడం మరియు 
రిపో ర్ట చేయడం వంటివ

మీ టీనేజర్ సో షల్ మీడ్షయాలో సురక్షతంగా మరియు చకకూగా ఉండటానికి 
సహాయపడే కొనినా ముఖష్మ�ైన మార్దర్శకాలు ఇకకూడ ఇవవీబడాడు యి:

• సామాజిక పో స్ట్లను మీ సనినాహితుల వరకు పరిమితం చేయడం యొకకూ 
పరాి ముఖష్త - మీకు నిజంగా తెల్స్న వష్కుతి ల నుండ్ష మాతరిమే ఫ్రిండ్ 
రిక�వీస్ట  లను అంగీకరించడం

• మీరు పో స్ట  చేయడానికి ముందు ఎలలిప్పుడూ మిమ్మల్నా మీరు 
పరిశినాంచుకోండ్ష: (బామ్మ ఏమంటుంది)?!

• పేరిక్షకుడ్షగా ఉండకండ్ష — మీకు అసౌకరష్ం కల్గించేదానినా మీరు 
చూస్నటలియితే, దానినా రిపో ర్ట చేయండ్ష! 

• దయకు సంబంధిత కమ్ష్నిటీ మార్దర్శకాలలో ఎలలిప్పుడూ 
పనిచేయండ్ష

“
“

చేతన అవగాహనన్ అభాయూసం 
చేయడం, కృతజ్ఞతా భావానినా 

వయూక్తపరచడం మరియు 
అపాయూయతతో వయూవహరించడం వంటి 
సాన్క్ల మానస్క అలవాటలి న్ 
అభాయూసం చేయడం దావీరా మన 
జీవితానికి మరింత ఆనందం 

మరియు ఆరోగాయూనినా తీస్కువచేచు 
సామర్థ్ం మనందరిక్ ఉంది. 

-మోలీ సీటావర్టా లాలర్, ప్హెచ్ి

మీ టీనేజర్తో చెక్ ఇన్ చేయడానికి ఇక్కడ కొనినా 
మారా్గ లు ఉనానాయి:

• మీరు ఎప్పుడెైనా హెడ్సేపుస్ను ధాష్నం చేయడానికి ఉపయోగిసుతి నానారా?  
పరిశోధనలో ధాష్నం, లేదా బుదిధిపూరవీక అవగాహన సాధన, ఒతతిడ్షని 
తగి్సుతి ంది మరియు శ్రియసుస్ను మ�రుగుపరుసుతి ంది

• మీరు మరొకర ిSnapchat గురించి రిపో ర్ట చేయల్స్ వసేతి , ఎలా చేయాలో 
మీకు తెలుసా?

• మీరు భదరిత కోసం పరితేష్కించబడ్షన సేఫ్ట  సానాపా్ష ట్ డ్షసకూవర్ ఛాన్ల్నా 
చూసాతి రా?

• మీరు Here For Youకు సబస్క్రి యిబ్ చేసుకునానారా? Snapchatలోని 
మీ స్ర్చే బార్ లో “Here For You” అని శోధించడం దావీరా ద్నినా 
కనుగొనవచుచే

• Snapchatలో ఏదెైనా మిమ్మల్నా ఇబ్ంది ప్డ్తుంటే మీతో 
మాటాలి డటానికి ఎవర�ైనా ఉనానారని మీకు అనిప్సుతి ందా?

• Snapchatలో మీకు మదదేతు ఇవవీడానికి ఏ వనరులు అందుబాటులో 
ఉనానాయో మీకు తెలుసా?

• మీరు యాప్ లో ఎంత సమయం గడ్ప్తారు? 
• యాప్ ను ఉపయోగిసుతి ననాప్పుడ్ మీరు ఎప్పుడెైనా అధికమ�ైన 

భావోదేవీగకరంగా అనుభ్త చెందారా? ఇలా అనుభ్త చెందిన తరావీత 
మీరు ఏమి చేసాతి రు?



Snapchat గాలి సరీ
(A-Z)
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Snapcode:  Snapcode అనేది కొరి తతి  ఫ్రిండ్స్ ను జోడ్షంచడం లేదా 
ఫ్లటరులి  మరియు లెన్స్స్ ను అనాలి క్ చేయడం వంటి వభిననా పనులను 
చేయడానికి మీరు Snapchatతో సాకూన్ చేయగల పరితేష్కమ�ైన చితరిం.

Snap మాయూప్:  ఏమి జరుగుతుందో  చూడండ్ష, మీ ఫ్రిండ్స్ ను 
కనుగొనండ్ష మరియు ఈ టాష్బోతి  సాహసయాతరికు వ్ళ్ళడానికి పేరిరణ పొ ందండ్ష. 
లొకేషన్ షేరింగ్ డీఫాల్ట  గా ఆఫ్ చేయబడ్ష ఉంటుంది - మీరు మీ లొకేషన్ను 
ఫ్రిండ్స్తో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటునానారా లేదా గోస్ట  మోడ్తో  మీ వదేదే  
ఉంచుకోవాలనుకుంటునానారా అనేది మీర ేనిర్ణయిసాతి రు.

Snap సాటా ర్సు:  వసతి ృత ఆడ్షయన్స్ను కల్గి ఉననా (ఇనూ్్లయిెనస్ర్ 
మరియు పరిముఖులు వంటి) సృష్టకరతిలకు గోల్డు  సాట ర్ ఉంటుంది. మీరు ఈ 
సృష్టకరతిలకు సబ్స్ై్రీబ్ చేసుకోవచుచే. 

అవర్ సోటా రీ:   కమ్ష్నిటీ అంతటా గల వవధ Snap చాటర్ నుండ్ష సబ్్మట్ 
చేయబడ్షన Snaps సేకరణ. అవర్ సోట రీలో పరిదరి్శంచబడ్షన Snaps అనేవ 
Snap మాష్ప్స్లో మరియు పాలి టాఫమ్ బయట కూడా చూప్ంచగల పబ్లి క్ 
కంటెంట్. 

కన్గ్నండి:   Snap ఒరిజినల్స్ మరియు మ�యిన్ స్ట రం మీడ్షయాతో సహా 
ప్రిమియం వారతిలు & వన్దానినా చూడండ్ష.

కసటామ్ సోటా రీ:   మీ కసటమ్ సోట రీ కొరకు ఫ్రిండ్స్ ను ఎంచుకోండ్ష. ఇందులో చేరే 
ఎవర�ైనా ఈ సోట రీకి జోడ్షంచగలరు మరియు మిగతా సభుష్లను చూడగలరు. 

క�మ�రా:   మీరు మీ ఫ్రిండ్స్కు ఫో టోలు లేదా వీడ్షయోలు అనే Snaps పంపే 
చోటు!

కిరేయిేటివ్ టూల్సు:   మీరు Snap సృష్టంచిన తరావీత, స్టకరులి , టెక్్ట్, 
డూడ్ల్స్ మరియు మరినినా జోడ్షంచవచుచే. 

కివీక్ యాడ్:  కివీక్ ఆడ్ లోని ఫ్రిండ్ స్ఫారుస్లు మీరు ఇపపుటికే ఎవరితో 
సేనాహితులుగా ఉనానారు మరియు మీరు ఎవరికి సబస్క్రి యిబ్ చేసారు వంటి 
కొనినా అంశాలప్ై ఆధారపడ్ష ఉంటాయి.

గేమ్సు మరియు Snap మినీస్:  గేమ్స్ అనేవ Snapchatలో 
మీ ఫ్రిండ్స్ తో కలవడానికి ఒక ఆహాలి దకరమ�ైన మార్ం! Snap మినీస్ అనేవ 
మ్వీ న్ైట్ను పాలి న్ చేయడం లేదా ఫాలి ష్ కారుడు లతో డెక్ తయారు చేయడం 
వంటి ఫ్రిండ్స్ కోసం పరితేష్కంగా రూపొ ందించిన బ�ైట్-స్ైజ్డు  యుటిల్టీస్. 

ఘోస్టా  మోడ్:   ద్నినా ఎనేబుల్ చేస్నప్పుడ్, మీ ఫ్రిండ్స్ Snap మాష్ప్లో 
మీ లొకేషన్ను చూడలేరు!

చాట్:   వీడ్షయో, ఫో న్ లేదా టెక్్ట్ చాట్లను రియల్ ఫ్రిండ్స్కు పంపండ్ష

నా కళ్లి  మాత్రమే:   ఈ ఫ్చర్ మ�మోరీస్లో కనబడ్తుంది మరియు 
Snap చాటర్ వారి మ�మోరీస్లో సేవ్ చేస్న Snaps మరియు సోట రీస్ను 
వారి నా కళ్లి  మాతరిమే టాష్బ్కు తరల్ంచడానికి వీలు కల్పుసుతి ంది —ద్నికి 
వీక్షంచడానికి పాస్ కోడ్ అవసరం.

నా సోటా రీ:   ఫ్రిండ్స్ 24 గంటల పాటు వీక్షంచగల్గే కాలకరిమానుసార ఆరడుర్లో 
పేలి  అయి్ష్ Snapల శ్రిణి. పరితఒకకూరిక్, నా ఫ్రిండ్స్కు లేదా అనుకూలీకరించిన 
వష్కుతి ల జాబ్తాను షేర్ చేసుకునే ఎంప్కను మీరు ఎంచుకోవచుచే. 

ప�ైైవేట్ సోటా రీ:   ప్ైవైేట్ సోట రీస్ అనేవ ఎంచుకోబడ్షన కొదిదే  మంది ఫ్రిండ్స్కు 
మాతరిమే షేర్ చేయబడే సోట రీని సృష్టంచడానికి Snap చాటర్లకు వీలు 
కల్పుసాతి యి.

ఫ్లటారులి :  Snapలో కుడ్షవ్ైప్ స్ైవీప్ చేయండ్ష మరియు ఫ్లటర్ ఎంప్కలు 
రంగు పరిభావాలను జోడ్షంచడానికి, వేదిక సమాచారానినా చూప్ంచడానికి, మీ 
Bitmojiని పరిదరి్శంచడానికి, మీరు ఏమి చేసుతి నానారో చూప్ంచడానికి మరియు 
మర�న్నా కనిప్సాతి యి.

మ�మోరీస్:   మీ మ�మోరీస్ కు సేవ్ చేయబడ్షన Snap చాటర్ యొకకూ 
వష్కితిగత Snaps మరియు సోట రీస్ సేకరణ.  

ల�న్సుస్:   లెన్స్ కారోస్ల్ ను పరాి రంభించడానికి ముఖంప్ై టాష్ప్ చేయండ్ష. 
లెన్స్స్ మీ Snapsకు 3D ఎఫ్క్ట్స్, ఆబ�జెక్ట్స్, కాష్ర�కటర్స్ మరియు టరాి నస్్ఫరే్మషన్స్ 
ను జోడ్షసాతి యి.

లొకేషన్ సరీవీస�స్:   ఫ్లటరులి , స్ర్చే, Snap మాష్ప్, అడవీర�టటజింగ్ మరియు 
మరినినా ఫ్చరలి కోసం Snapchat మీలొకేషన్ ను ఉపయోగిసుతి ంది. ఎనేబుల్ 
చేసేతి , మీరు Snapchat తెరిచినప్పుడ్ మీ లొకేషన్ అపేడుట్ చేయబడ్తుంది.   

స�ర్చు:  స్ర్చే లో టెైప్ చేయడం వలన మీకు వభిననా వషయాలు కనిప్సాతి యి, 
తదావీరా మీకు అతష్ంత సందరోభోచితమ�ైన వాటిని మీరు కనుగొనవచుచే; 
ఫ్రిండ్స్ ను కనుగొనడం లేదా మా Here For You టూల్ ను తనిఖీ చేయడం 
వంటివ. 

సీటా రీక్సు:  సాధారణంగా చాట్స్ స్్రీన్లి  మీ ఫ్రిండ్ పేరు పరికకూన ఉండే ఒక  
ఎమోజితో సూచించబడే, ఇది స్ట రక్ ఎనినా రోజుల పాటు కొనసాగింది (అనగా, 
ఒకరితో ఒకరు మారిపుడ్ష చేసుకుననా Snaps) అనే దాని లెకికూంప్. Snap 
స్ట రక్స్ అనేవ మీరు ఎవరితో ఎకుకూవగా Snap చేసుతి నానారో గురితించడానికి ఒక 
ఆహాలి దకరమ�ైన, తేల్కపాటి పదధిత!

సా్ట్ల�ైట్:  Snapchat పరిపంచానినా ఒకే చోట కనుగొనండ్ష మరియు ఈ 
వన్ద వేదికలో మా సంఘం అంతటా దృకోకూణాలను చూడండ్ష
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