
ಇದರ ಒಳಗೇನಿದೆ?

Snapchat ನ 
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಎಫ್ಎಕ್್ಯಗಳು

ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತು ಕ್ೇಮ 
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಆರಂಭಿಕ 
ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು

Snapchat 
ಕುರಿತ ಪಾಲಕರು 
ಮತುತು ಪ�ೇಷಕರ 
ಮಾಗ್ಗದಶಿ್ಗ

?



1

Snap Inc. ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುವ ಪಾಲಕರಿಂದ ಪತ್ರ
ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರಮೀ ಮತ್ತು ಪ�ಮೀಷಕರಮೀ,

ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದ ಮಕ್ಕಳು Snapchat ಖಾತೆ ರಚಿಸಿದಾದಾರ. ಈಗಮೀನ್ 
ಮಾಡಬಮೀಕ್? ನಿಮಗ ಸಂಶಯ ಶ್ರ್ವಾಗಿದೆ. ಕಂಟಂಟ್ಗಳು ಡಮೀಫಾಲ್ಟ್ 
ಅಗಿ ಅಳಿಸಿಹ�ಮೀಗ್ವ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದ ಮಕ್ಕಳು 
ಯಾಕೆ ಬಳಸಬಮೀಕ್? ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಾಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಧಾರಣೆಗ�ಳುಳುತತುವೆ ಹಾಗ� ಎಲಲಾವನ�ನು 
ನ�ಮೀಡಕೆ�ಳುಳುವುದ್ ಕಷಟ್ಕರ ಎಂಬ್ದ್ ನಮಗ ತಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನುಗಳು 
ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳು ಇರ್ವುದ್ ಸಾವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು Snapchat ಬಗಗೆ 
ತಳಿಯಲ್ ಹಾಗ� ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗ ತಳಿವಳಿಕೆ ನಿಮೀಡಲ್ 
ಮತ್ತು ಸಬಲಗ�ಳಿಸಲ್ ಈ ಮಾಗಮ್ದರ್ಮ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ ಮತ್ತು 
ಸಂಪನ�್ಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತತುದೆ ಎಂದ್ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದೆದಾಮೀವೆ.

ನಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸ್ವಾಗ ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದ ಮಗ/ಮಗಳು 
ಅತ್ಯಂತ ಸಂರಕ್ಷಿತಗ�ಂಡರ್ತಾತುರ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಯ್ತವಾಗಿರ್ತಾತುರ 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ನಿಮೀವು ಖಚಿತಪಡಸಿಕೆ�ಳಳುಲ್ ಬಯಸಿದಿದಾಮೀರಿ ಎಂಬ್ದನ್ನು 

ನಾವು ಗ್ರ್ತಸಿದೆದಾಮೀವೆ. ಹದಿಹರಯದವರಿಗ ತಮ್ ಕ್್ರಯಾರ್ಮೀಲತೆಯನ್ನು 
ಮತ್ತು ತಮ್ ಅಸಿತುತವಾವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕತುಗ�ಳಿಸಲ್ ಅವಕಾಶ 
ಒದಗಿಸ್ವುದ್ ನಮ್ ಗ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಮಾಧ್ಯಮಕ್್ಕಂತ Snapchat ವಿಭಿನನುವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರ, ಈ ಆ್ಯಪ್ 
ಅನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ಸನುಮೀಹಿತರ�ಂದಿಗ ಸಂಪಕಮ್ದಲ್ಲಾರಲ್ ಒಂದ್ ಮಮೀಜಿನ 
ವಿಧಾನವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಹ�ರತ್ ಅಪರಿಚಿತರ�ಂದಿಗಲಲಾ.

ಹದಿಹರಯದವರ ಸ್ರಕ್ಷತೆಯೆಮೀ ನಮ್ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದ್ ನಾವು ನಮ್ 
ಹದಿಹರಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗ ತಳಿಸ್ತೆತುಮೀವೆ. 

ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕತುಪಡಸ್ವುದ್, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾ 
ಜಿಮೀವಿಸ್ವುದ್, ವಿಶವಾದ ಬಗಗೆ ತಳಿಯ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಒಟಾಟ್ಗಿ ಮಮೀಜ್ 
ಮಾಡ್ವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ ಕ್ಟ್ಂಬಕೆ್ಕ ಅನ್ವು ಮಾಡ್ವ 
ಹಚಿಚಿನ ಮಾಹಿತಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾವು ಈ ಪಾಲಕರ 
ಮಾಗಮ್ದರ್ಮ್ಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆದಾಮೀವೆ. ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದ ಮಗ/
ಮಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತತುದಾದಾರ ಎಂಬ್ದರ ಬಗಗೆ ಮ್ಕತು 
ಮತ್ತು ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತತುರ್ವಾಗ ಇದ್ ನಿಮಗ 
ಸಹಾಯಕ ಎಂದ್ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದೆದಾಮೀವೆ. 

ನೆನಪಿಡಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಮತುತು ನಿಮಮೂ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಗ/ಮಗಳಿಗಾಗಿ 
ನಾವು ಇಲ್ಲಿದೆ್ೇವ!

 - Snap Inc. ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತುರುವ ಪಾಲಕರು.

ಇತರ ಪಾಲಾಟ್ಫಾರಂಗಳಂತೆ ನಾವು ಸಾವಮ್ಜನಿಕರ ಕಾಮಂಟ್ಗಳಿಗ 
ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ವುದಿಲಲಾ ಮತ್ತು ನಮ್ ಡಮೀಫಾಲ್ಟ್  ಸಟಟ್ಂಗ್ಗಳಲ್ಲಾ, ತಾವು 
ಸನುಮೀಹಿತರನಾನುಗಿ ಸಮೀರಿಸಿದವರಿಂದ ಮಾತ್ರ Snapchatter ಸಂದೆಮೀಶಗಳನ್ನು 
ಸಿವಾಮೀಕರಿಸ್ವಂತರ್ತತುದೆ. 

ಸನುಮೀಹಿತರ�ಂದಿಗ ಮಾತನಾಡ್ವುದರಾಚೆಗ, ಕ್ಟ್ಂಬಗಳು 
ಸಂಪಕ್ಮ್ತವಾಗಿರಲ್ Snapchat ಉತತುಮವಾಗಿದೆ. ಮಮೀಜಿನ ಮತ್ತು 
ಸಹಜ ವಿಧಾನದಲ್ಲಾ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲ್ ನಿಮ್ ಕ್್ರಯಾರ್ಮೀಲತೆಯನ್ನು 
ಬಳಸಲ್ Snapchat ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ! ಪರಸಪಿರ ಮಮೀಜಿಗ 
ಇದ್ ಒಂದ್ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ (ಮಾಡಬಮೀಕಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟಟ್ಯ 
ಅಥವಾ ಪಾತೆ್ರ ತೆ�ಳೆಯ್ವ ಕೆಲಸದ ಜ್ಾಪನಗಳ ಬಗಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲಲಾದೆಮೀ). 
ಬದಲ್ಗ, ಲಘುಹಾಸ್ಯದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾ 
ಬದ್ಕಲ್ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯ್ತತುಮೀರಿ (ನಿಮ್ ಕಾ್ಯಮರಾ ರ�ಮೀಲ್  ಅನ್ನು 
ವಿಪರಿಮೀತವಾಗಿ ಬಳಸದೆಮೀ!). ನಿಮ್ ಮಗ್ ಶಾಲಯಲ್ಲಾದಾದಾಗ ನಿಮ್ 
ಕ್ಟ್ಂಬದ ಸಾಕ್ಪಾ್ರಣಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು Snap ಮಾಡಲ್ Snapchat 
ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದ ಮಕ್ಕಳ ಬಗಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಲ್ 
ನಮ್ ಲನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಮೀರಿಸಿಕೆ�ಳಿಳು! 

ಸಂವಹನಕೆ್ಕ ಅನ್ವು ಮಾಡ್ವ ಯಾವುದೆಮೀ ಆ್ಯಪ್ , ನಿಂದನಗ 
ಒಳಗಾಗ್ವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತತುದೆ ಎಂದ್ ನಾವು ಅಥಮ್ 
ಮಾಡಕೆ�ಂಡದೆದಾಮೀವೆ. ಇದೆಮೀ ಕಾರಣಕೆ್ಕ ನಾವು ನಮ್ ಹಚಿಚಿನ ಸಮಯ, 
ಸಂಪನ�್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತುಯನ್ನು ನಮ್ ಪಾಲಾಟ್ಫಾರಂ ಸ್ರಕ್ಷತೆಯ 
ಮಮೀಲ ಹರಿಸಿದೆದಾಮೀವೆ ಮತ್ತು ಹರಿಸ್ತತುಲಮೀ ಇದೆದಾಮೀವೆ. ಆ್ಯಪ್  ಒಳಗ ವರದಿ 
ಮಾಡ್ವುದ್, ನಮ್ ಸಮ್ದಾಯದ ಮಾಗಮ್ಸ�ಚಿಗಳು ಮತ್ತು 
ವಾ್ಯಪಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್್ರಯ ಸ್ರಕ್ಷತಾ ಪಾಲ್ದಾರರ ಮ�ಲಕ, 

" ತಮಮೂ ಬಹುತೆೇಕ 
ಕಂಟಂಟ್ ಡಿೇಫಾಲ್್ಟ  
ಆಗಿ ಅಳಿಸಿಹ್ೇಗುವ 
ಒಂದು ಆ್ಯಪ್  ಅನುನು ನನನು 
ಹದಿಹರೆಯದ ಮಗ/ಮಗಳು 
ಯಾಕೆ ಬಳಸಬೇಕು? ”
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ವಿಷಯಗಳ ಪರಿವಿಡಿ
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ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಎಫ್ಎಕ್್ಯಗಳು

6
ಪ್ರಮುಖ 
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

7
ನಮಮೂ ಗೌಪ್ಯತೆಯ 
ತತ್ವಗಳು

8
ಸಹಾಯಕ ಸುರಕ್ಷತೆ 
ಸಲಹಗಳು

9
ಸೌಖ್ಯ 
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

10
Snapchat ಬಗಗೆ 
ನಿಮಮೂ ಹದಿಹರೆಯದ 
ಮಗ/ಮಗಳ ಜ್ತೆ 
ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೇಗ



Snapchat ಮಸಮೀಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾ್ಯಮರಾ ಆ್ಯಪ್  
ಆಗಿದ್ದಾ, ಇತತುಮೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾ ತಮ್ ಸನುಮೀಹಿತರ�ಂದಿಗ 
ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲ್ ಹದಿಹರಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗ ಇರ್ವ ಏಕೆೈಕ 
ವಿಧಾನ ಎಂದ್ ಪಾಲಕರ್ ಅಥವಾ ಬ�ಮೀಧಕರಾಗಿ ನಿಮಗ 
ತಳಿದಿರಬಹ್ದ್. ಆರಂಭದಿಂದಲ�, ನಿಜವಾದ ಸನುಮೀಹಿತರ್ 
ದ�ರವಿದಾದಾಗ ಪರಸಪಿರ ಸಂಪಕಮ್ ಸಾಧಿಸ್ವುದರ ಮಮೀಲ ಮತ್ತು 
ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕತುಪಡಸಲ್ ಅನ್ವು 
ಮಾಡ್ವುದರ ಮಮೀಲ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆದಾಮೀವೆ. ತಮ್ 
ಕಾ್ಯಮರಾ ಮ�ಲಕ ತಮ್ನ್ನು ತಾವು ಅಭಿವ್ಯಕತುಗ�ಳಿಸ್ವುದ್ 
ಆರಾಮದಾಯಕ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಜನರಲ್ಲಾ ಮ�ಡಸಲ್ 
ಪರಿಕರದ ರ�ಪದಲ್ಲಾ Snapchat ಅನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸಿದೆದಾಮೀವೆ.

Snapchat ಅನ್ನು ಉದೆದಾಮೀಶಪ�ವಮ್ಕವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್್ಕಂತ ವಿಭಿನನುವಾಗಿ, ನಮ್ 
ಸಮ್ದಾಯಕೆ್ಕ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ರಕ್ಷಿತವನಾನುಗಿಸ್ವ ರಿಮೀತಯಲ್ಲಾ ನಾವು 
ರ�ಪಿಸಿದೆದಾಮೀವೆ. Snapchat ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲಾಟ್ಫಾರಂಗಳ 
ಸ�ಕತು ಬಳಕೆಯ ಬಗಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂವಾದವನ್ನು 
ಪಾಲಕರ್ ಮತ್ತು ಹದಿಹರಯದ ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಸ್ವಂತೆ 
ನಾವು ಪ�್ರಮೀತಾಸ್ಹಿಸ್ತೆತುಮೀವೆ. ಇದೆಮೀ ಕಾರಣಕೆ್ಕ ನಾವು ಈ 
ಮಾಗಮ್ದರ್ಮ್ಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗ�ಳಿಸಿದೆದಾಮೀವೆ.
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Snapchat 101
Snapchat ಎಂದರೆೇನು?
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಫ್ಎಕ್್ಯಗಳು
ನಮ್ ಕಾ್ಯಮರಾ ಮ�ಲಕ, ಪಠ್ಯ ಸಂದೆಮೀಶದ ಮಿತಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದ್ Snap 
ನಲ್ಲಾ ಹಚಿಚಿನದನ್ನು ನಮ್ ಕ್್ರಯೆಮೀಟವ್ ಟ�ಲ್ಸ್  ಬಳಸಿ ತಮ್ನ್ನು ತಾವೆಮೀ 
ಅಭಿವ್ಯಕತುಪಡಸಲ್ ಒಂದ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ರ�ಪಿಸಿದೆದಾಮೀವೆ. Snapchat 
ನಲ್ಲಾ, ನಿಮೀವು ಹಚ್ಚಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ವ ಜನರ�ಂದಿಗ ಮ್ಕತುವಾಗಿ ನಿಮೀವು 
ನಿಮೀವಾಗಿರಬಹ್ದ್. ನಿಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನುಗಳಿಗ ಇಲ್ಲಾ ಕೆಲವು 
ಉತತುರಗಳಿವೆ: 

1  ಆ್ಯಪ್ ಹೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತುದೆ?

ಒಂದ್ ಖಾತೆಗ ನಿಮೀವು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ Bitmoji ರಚಿಸಿದ 
ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಅನವಾಮೀಷಣೆ ಮಾಡ್ವ ಸಮಯ ಇದ್! Snapchat ನಲ್ಲಾ 5 
ಟಾ್ಯಬ್ಗಳಿವೆ (ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆ್ಕ): ಮಾ್ಯಪ್, ಚಾಟ್, ಕಾ್ಯಮರಾ, ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಸಾಪಿಟ್ಲೈಟ್. ಕಾ್ಯಮರಾದೆ�ಂದಿಗ Snapchat ತೆರದ್ಕೆ�ಳುಳುತತುದೆ. 

ಫ�ಮೀಟ�ಮೀ ತೆಗದ್ಕೆ�ಳಳುಲ್ ಕಾ್ಯಮರಾ ಐಕಾನ್  ಮಮೀಲ ಟಾ್ಯಪ್  ಮಾಡ 
ಅಥವಾ ವಿಮೀಡಯಮೀ ಸರಹಿಡಯಲ್ ಅದನ್ನು ಹಿಡದಿರಿ. "Snap" ಗಳು 
ಎಂದ್ ಕರಯಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವಿಮೀಡಯಮೀಗಳನ್ನು ನಿಮೀವು ಸನುಮೀಹಿತರಿಗ 
ಕಳುಹಿಸಬಹ್ದ್. ಇದನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಸ್ಲಭ ಮಸಮೀಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿನಾ್ಯಸ 
ಮಾಡಲಲಾ. ನಿಮೀವು ಮದಲ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟ್ಸಿದಾಗ, ನಿಮೀವು ಸನುಮೀಹಿತರಾಗಿ 
ಸಮೀರಿಸಿಲಲಾದವರಿಂದ ಡಮೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಂದೆಮೀಶವನ್ನು ಸಿವಾಮೀಕರಿಸಲಾಗ್ವುದಿಲಲಾ. 

ನಿಮಮೂನುನು 
ಅಭಿವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿಕೆ್ಳಿಳಿ!

2  Snap ಗಳ ಕುರಿತು ನನಗ ಇನನುಷು್ಟ ತ್ಳಿಸುತ್ತುೇರಾ? 

ವಾಸತುವ ಜಗತತುನ ಸಂವಾದಗಳ ಹಾಗಯೆಮೀ ತವಾರಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಲಭ ಸಂವಹನಕೆ್ಕ 
Snap ಗಳನ್ನು ರ�ಪಿಸಲಾಗಿದೆ! ಇದೆಮೀ ಕಾರಣಕೆ್ಕ 
ನಿಮೀವು ಸನುಮೀಹಿತರಿಗ Snap ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಮಾತನ 
ಮ�ಲಕ ಹಮೀಳಲಾದ ಶಬದಾಗಳ ಹಾಗ ಡಮೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ 
Snap ಅಳಿಸಿಹ�ಮೀಗ್ತತುದೆ. ನಾವು Snapchat ನಲ್ಲಾ 
ಪ್ರತನಿತ್ಯ ನ�ಮೀಡ್ವ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯ 
ಮಟಟ್ವನ್ನು ಇದ್ ಪ್ರಚೆ�ಮೀದಿಸ್ತತುದೆ ಎಂದ್ ನಾವು 
ನಂಬಿದೆದಾಮೀವೆ.

ನನಪಿಡ, ಡಮೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ Snap ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲ್ 
ವಿನಾ್ಯಸ ಮಾಡಲಾಗಿದದಾರ�, ಸನುಮೀಹಿತರ್ ಸಿಕ್ಮೀ ನ್ಶಾಟ್ ತೆಗದ್ಕೆ�ಳಳುಬಹ್ದ್, 
ಸಿಕ್ಮೀ ನ್ ರಕಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹ್ದ್ ಅಥವಾ ಇನ�ನುಂದ್ ಸಾಧನದೆ�ಂದಿಗ 
ಸರಹಿಡಯಬಹ್ದ್.

3  Snap ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು 
ಯಾವುವು? 

Snapchat ನಲ್ಲಾನ ಎಲಲಾ  ಬಳಕೆದಾರರ�   Snap ನ  ಸಮೀವೆಯ ನಿಯಮಗಳು   
ಮತ್ತು  ಕಮ್್ಯನಿಟ ಮಾಗಮ್ಸ�ಚಿಗಳಿಗ   ಬದ್ಧವಾಗಿರಬಮೀಕ್. ಇದ್ ದೆವಾಮೀಷ 
ಪ್ರಚೆ�ಮೀದಿಸ್ವ ಮಾತ್ಗಳು, ತಾರತಮ್ಯ, 
ತಪುಪು ಮಾಹಿತ, ಬದರಿಕೆ ಹಾಕ್ವುದ್, 
ಕ್ರ್ಕ್ಳ ಎಸಗ್ವುದ್, ಹಿಂಸಾತ್ಕ ಕಂಟಂಟ್  
ಮ್ಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಇದ್ ನಿಷೆಮೀಧಿಸ್ತತುದೆ. ಈ 
ನಿಮೀತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟ್ಸ್ವ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗ�ಳಿಸ್ವ 
ನಿಗದಿತ ತಂಡವನ್ನು Snap ಹ�ಂದಿದೆ. 

ನಮ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನಾವು ಹಮೀಗ ರಕ್ಷಿಸ್ತೆತುಮೀವೆ 
ಎಂಬ ಬಗಗೆ ಇನನುಷ್ಟ್ ತಳಿಯಲ್ ನಮ್ ಗೌಪ್ಯತೆ 
ಕೆಮೀಂದ್ರವನ್ನು ನ�ಮೀಡ.

4  ಖಾತೆ ಸೃಷ್್ಟಸಲು ವಯಸಿಸಿನ ಮಿತ್ ಇದೆಯೇ? 

ಹೌದ್. ಖಾತೆ ರಚಿಸಲ್ ಅಥವಾ Snapchat ಬಳಸಲ್ 13 ಕ್್ಕಂತ ಕಡಮ 
ವಯಸಿಸ್ನ ಯಾರಿಗ� ಅನ್ಮತ ಇರ್ವುದಿಲಲಾ ಮತ್ತು 13 ಕ್್ಕಂತ ಕಡಮ ವಯಸಿಸ್ನ 
ಯಾರಿಗ� ನಮ್ ಸಮೀವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉದೆ್ಧಮೀರ್ಸಿಲಲಾ. Snapchat ಬಳಸ್ತತುರ್ವ 
13 ಕ್್ಕಂತ ಕಡಮ ವಯಸಿಸ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮೀವು ಹ�ಂದಿದದಾರ, ನಿಮ್ ಮಗ್ವಿನ 
ಬಳಕೆದಾರರ ಹಸರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ ಸಂಬಂಧದ ಪರಿರ್ಮೀಲನಯಂದಿಗ ದಯವಿಟ್ಟ್ 
ನಮ್ನ್ನು ಸಂಪಕ್ಮ್ಸಿ. ನಿಮೀವು ಯಾರ�ಂದಿಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ�ಳುಳುತತುಮೀರಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಮೀಗ 

ಹಂಚಿಕೆ�ಳುಳುತತುಮೀರಿ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು Snapchat ನಲ್ಲಾ ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯ 
ವಿಮೀಕ್ಷಿಸಬಹ್ದ್ ಎನ್ನುವುದ್ ನಿಮ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಾರ್ತತುದೆ.

24HR
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    ನಮಮೂSnapchatter ಗಳನುನು 
ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತುತು ಕ್್ರಯಾಶಿೇಲತೆ ಮತುತು 
ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತುಗ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಮೇಜಿನ 
ವಾತಾವರಣವನುನು ಒದಗಿಸಲು 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಗ್ಗಸ್ಚಿಗಳನುನು 
ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ್ೇವ. ನಿಮಮೂ 
ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದಾದರ್ 
ಸುರಕ್ಷತಾ ಆತಂಕವನುನು ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದರೆ, 
ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯ್ ನಮಗ 
ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು.

5  ನನನು ಹದಿಹರೆಯದ ಮಗುವನುನು Snapchat ನಲ್ಲಿ 
ನಾನು ಹೇಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು? 

Snapchat ಅನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್್ಕಂತ 
ಉದೆದಾಮೀಶಪ�ವಮ್ಕವಾಗಿ ವಿಭಿನನುವಾಗಿ, ನಮ್ ಸಮ್ದಾಯಕೆ್ಕ ಇನನುಷ್ಟ್ 
ಹಚ್ಚಿ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸ್ವ ರಿಮೀತಯಲ್ಲಾ ರ�ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸನುಮೀಹಿತರ�ಂದಿಗ 
ಸಂಪಕ್ಮ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲ್ Snapchat ಒಂದ್ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದಾ, 
ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ವುದ್ ಹಮೀಗ ಎಂಬ್ದನ್ನು ತಳಿಯ್ವುದ್ ಪ್ರಮ್ಖವಾಗಿದೆ. 
ನಮ್ ನಿಮೀತಗಳು, ನಮ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ್ ಮತ್ತು ಬ�ಮೀಧಕರಿಗ ಮಾಹಿತಯ 
ಬಗಗೆ ಇನನುಷ್ಟ್ ತಳಿಯಲ್ ನಮ್ ಸ್ರಕ್ಷತಾ ಕೆಮೀಂದ್ರವನ್ನು ಪರಿರ್ಮೀಲ್ಸ್ವಂತೆ ನಾವು 
ರ್ಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತೆತುಮೀವೆ. ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗ ಕೆಲವು ಉಪಯ್ಕತು 
ಸಲಹಗಳೆಂದರ: ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಪಾಸ್ವರ್ಮ್ ರಚಿಸ್ವುದ್, ಅವರ ಇಮಮೀಲ್ ಮತ್ತು 
ಮಬೈಲ್ ಸಂಖ್್ಯಯನ್ನು ಪರಿರ್ಮೀಲ್ಸ್ವುದ್, ನಿಜ ಜಿಮೀವನದಲ್ಲಾ ಪರಿಚಯ 
ಇರ್ವ ಜನರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಫ್ರಂರ್ ಕೆ�ಮೀರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮ್ತಸ್ವುದ್ ಮತ್ತು ನಮ್ 
ಕಮ್್ಯನಿಟ ಮಾಗಮ್ಸ�ಚಿಗಳನ್ನು ಓದಿಕೆ�ಂಡ್, ಅವರ ಸನುಮೀಹಿತರ� ಇದನ್ನು 
ಅನ್ಸರಿಸ್ವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ ಅವರ್ ಪ್ರಯತನುಸ್ವುದ್! 

6  ನಾನು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಳವಳವನುನು ವರದಿ 
ಮಾಡುವುದು ಹೇಗ? 

ಅಸಮಪಮ್ಕ ಬಳಕೆದಾರರ್ ಮತ್ತು ಕಂಟಂಟ್ ಅನ್ನು ಗ್ರ್ತಸಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಒಳಗಿನ 
ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಾಟ್ಫಾರಂ ಹ�ರತಾದ ಪ್ರತಕ್್ರಯೆಯ ಮ�ಲಕ ನಮ್ 
ಸಮ್ದಾಯವು ಸಂಪಕಮ್ ಸಾಧಿಸಲ್ ನಾವು ಸ್ಲಭಗ�ಳಿಸ್ತೆತುಮೀವೆ. ಆ್ಯಪ್ 
ಒಳಗ ವರದಿ ಮಾಡ್ವುದ್, ನಮ್ ಬಂಬಲ ಪ�ಮೀಟಮ್ಲ್ ಮತ್ತು Snapchat 
ಬಂಬಲTwitter ಖಾತೆಯ ಮ�ಲಕ ಯಾವುದೆಮೀ ಕಂಟಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ್ 
ವರದಿ ಮಾಡಬಹ್ದ್. ನಮ್ ಕಮ್್ಯನಿಟ ಮಾಗಮ್ಸ�ಚಿಗಳಿಗ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ 
ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗದ್ಕೆ�ಳುಳುತೆತುಮೀವೆ ಮತ್ತು Snapchat ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ 
ಪ್ರತಕ್್ರಯೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟ್ಗ�ಡಸ್ತೆತುಮೀವೆ. 

ಗಮನಿಸಿ: ಯಾರಾದರ� ತ್ತ್ಮ್ ಅಪಾಯದಲ್ಲಾ ಇದಾದಾರ ಎಂದ್ ನಿಮೀವು 
ಭಾವಿಸಿದರ, ತಕ್ಷಣವೆಮೀ ನಿಮ್ ಸ್ಥಳಿಮೀಯ ಕಾನ�ನ್ ಜಾರಿ ಇಲಾಖ್ಯನ್ನು 
ಸಂಪಕ್ಮ್ಸಿ.

“ ನಿಜ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ 
ನಿಮಗ ತ್ಳಿದಿರುವ 
ವ್ಯಕ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ 
ಫ್ರಂಡ್ ಕೆ್ೇರಿಕೆಗಳನುನು 
ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿ. ”

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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         ಚಾಟ್: 

ಆರಂಭದಿಂದಲ� ನಾವು ನಿಜವಾದ ಸನುಮೀಹಿತರ್ 
ದ�ರವಿದಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ಸಂಪಕ್ಮ್ಸಲ್ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡ್ವುದರ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾ ತಮ್ನ್ನು ತಾವು 
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತುಗ�ಳಿಸಲ್ ಹಿತಕರವಾದ ಭಾವ ಹ�ಂದ್ವಂತೆ 
ಮಾಡ್ವುದರ ಮಮೀಲ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆದಾಮೀವೆ. ವಿಮೀಡಯಮೀ, 
ಫ�ಮೀಟ�ಮೀ, ಆಡಯಮೀ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಚಾಟ್ಗಳಿಗ ಹಾಗ� 
ಫ�ಮೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಮೀಡಯಮೀ ಕರಗಳಿಗ Snapchat 
ಅನ್ವು ಮಾಡಕೆ�ಡ್ತತುದೆ. ಮಸಮೀಜ್ಗಳು ಡಮೀಫಾಲ್ಟ್ 
ಆಗಿ ಅಳಿಸಲಪಿಡ್ತತುವೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲಮೀ ಸನುಮೀಹಿತರಲಲಾದ 
ಯಾರಿಂದಲ� ಬಳಕೆದಾರರ್ ಚಾಟ್ ಸಿವಾಮೀಕರಿಸಲ್ 
ಸಾಧ್ಯವಿರ್ವುದಿಲಲಾ.

       ಕಾ್ಯಮೆರಾ: 

Snapchat ಸವಾಯಂಚಾಲ್ತವಾಗಿ ಕಾ್ಯಮರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಇಲ್ಲಾ 
ನಿಮೀವು ವಿಮೀಡಯಮೀಗಳು ಅಥವಾ ಫ�ಮೀಟ�ಮೀಗಳ ರ�ಪದಲ್ಲಾ Snap ಗಳನ್ನು 
ಸರಹಿಡಯಬಹ್ದ್. Snap ರಚಿಸಿದ ನಂತರ, 
ಕ್್ರಯೆಮೀಟವ್  ಟ�ಲ್ಸ್  ಆದ ಫಿಲಟ್ರ್  ಗಳು, ಪಠ್ಯಗಳು, 
ಸಿಟ್ಕ್ಕರ್ಗಳು, ಅಟಾ್ಯಚ್ಮಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನನುಷಟ್ನ್ನು 
ಅಳವಡಸಬಹ್ದ್. ಒಂದ್ Snap ಅನ್ನು : 

• ಚಾಟ್ನಲ್ಲಾ ಕಳುಹಿಸಬಹ್ದ್
• ನನಪುಗಳಿಗ ಉಳಿಸಬಹ್ದ್
• ನನನು ಕಥೆಗ ಸಮೀರಿಸಬಹ್ದ್ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿಮೀ ಕಥೆ 
ಅಥವಾ ಕಸಟ್ರ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟ್ಸಬಹ್ದ್ 

• ಅಳಿಸಬಹ್ದ್

Snap ಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು Snapchat ಯಾವಾಗ ಅಳಿಸ್ತತುದೆ ಎಂಬ 
ಹಚ್ಚಿವರಿ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಾ ನಮ್ ಬಂಬಲ ಲಮೀಖನಕೆ್ಕ ದಯವಿಟ್ಟ್ ಭಮೀಟ 
ನಿಮೀಡ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಬಗಗೆ ಇನನುಷಟ್ನ್ನು ಪುಟ 12 ರಲ್ಲಾ ನ�ಮೀಡ!

       ಕಥೆಗಳು: 

ಇಲ್ಲಾ Snapchatter ಗಳು ತಮ್ ಸನುಮೀಹಿತರ್, ಕ್್ರಯೆಮೀಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು 
ವಿಶಾಲ Snapchat ಸಮ್ದಾಯದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ವಿಮೀಕ್ಷಿಸಬಹ್ದ್! ಇಲ್ಲಾ 
ನಿಮೀವು Discover ಮತ್ತು "ನಿಮಗಾಗಿ" ಆಯೆ್ಕಯಿಂದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು 
ನ�ಮೀಡಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ವಿಮೀಕ್ಷಿಸಬಹ್ದ್.

       ಸಾಪಾಟ್ಲೈಟ್: 

Snapchat ಕಮ್್ಯನಿಟ ಸೃಷ್ಟ್ಸಿದ 
ಅತ್ಯಂತ ಮನರಂಜನಯ Snap 
ಗಳ ಮಮೀಲ ಸಾಪಿಟ್ಲೈಟ್ ಬಳಕ್ 
ಚೆಲ್ಲಾತತುದೆ. ಕಂಟಂಟ್ನಿಂದ 
ಕಂಟಂಟ್ಗ ಹ�ಮೀಗಲ್ ಮಮೀಲಕೆ್ಕ 
ಮತ್ತು ಕೆಳಕೆ್ಕ ಸವಾವೈಪ್ ಮಾಡ್ವ 
ಮ�ಲಕ ಹ್ಡ್ಕ್. ಒಂದ್ 
ವೆಮೀಳೆ ನಿಮೀವು ಇನನುಷ್ಟ್ ನ�ಮೀಡಲ್ 
ಬಯಸ್ವ ಯಾವುದನಾನುದರ� 
ಕಂಡರ, ಅದನ್ನು ಮಚಿಚಿನದಾಗಿ ಮಾಡಲ್ ಹಾಟ್ಮ್ ಅನ್ನು ಟಾ್ಯಪ್ ಮಾಡ ಮತ್ತು 
ನಿಮ್ ಫಿಮೀರ್ ಅನ್ನು ವೆೈಯಕ್ತುಕಗ�ಳಿಸಿ!

Snapchat ಬಳಸುವುದು ಹೇಗ
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಆ್ಯಪ್ ನಾ್ಯವಿಗಮೀಟ್ ಮಾಡ್ವುದರ ಬಗಗೆ ನಿಮೀವು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲ್, ಈ 
ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವು Snapchat ಮ�ಲಭ�ತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನ�ಮೀಡ. ವೆೈರ್ಷಟ್್ಯಗಳ 
ಸಂಪ�ಣಮ್ ಪಟಟ್ಗಾಗಿ 12ನಮೀ ಪುಟದಲ್ಲಾನ ನಮ್ Snap ಪದಕೆ�ಮೀಶವನ್ನು ನ�ಮೀಡ.

ಮದಲ್ಗ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ: ಫ�ಮೀಟ�ಮೀ ಮತ್ತು ವಿಮೀಡಯಮೀ ಸಂದೆಮೀಶಗಳನ್ನು 
ಕಳುಹಿಸ್ವುದಕ್್ಕಂತ ಹಚಿಚಿನದ್ Snapchat ನಲ್ಲಾದೆ.  ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಾ 5 ಟಾ್ಯಬ್ಗಳಿವೆ 
(ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆ್ಕ): Snap ಮಾ್ಯಪ್, ಚಾಟ್ , ಕಾ್ಯಮರಾ, ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಸಾಪಿಟ್ಲೈಟ್.

      Snap ಮಾ್ಯಪ್ : 

ನಮ್ ಸಮ್ದಾಯವನ್ನು ಅವರ ಆತಮ್ೀಯ ಸನುಮೀಹಿತರ�ಂದಿಗ ಸಂಪಕಮ್ 
ಹ�ಂದಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶವಾದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳೆೊಂದಿಗ ಸಂಪಕಮ್ಹ�ಂದಲ್ Snap 
ಮಾ್ಯಪ್ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ನಮ್ ಎಲಲಾ ಉತಪಿನನುಗಳಂತೆಯೆಮೀ, ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು 
ಪ್ರಮ್ಖವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಾರಿಸಿಕೆ�ಂಡ್ Snap ಮಾ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ವಿನಾ್ಯಸ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗ ಡಮೀಫಾಲ್ಟ್  ಆಗಿ ಸ್ಥಳ ಹಂಚಿಕೆಯ್ 
ಆಫ್  ಆಗಿರ್ತತುದೆ. ಮದಲ ಬಾರಿಗ Snap ಮಾ್ಯಪ್ ಅನ್ನು Snapchatter 
ತೆರದಾಗ ಅವರ್ ತಮ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಯಾರ�ಂದಿಗ ಹಂಚಿಕೆ�ಳಳುಲ್ 
ಬಯಸ್ವರ್ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಲ್ 
ಕೆಮೀಳಲಾಗ್ತತುದೆ. ಅಂದರ ಎಲಲಾ ಸನುಮೀಹಿತರ�ಂದಿಗ 
ಅಥವಾ ಕಸಟ್ಮೈಸ್ ಮಾಡದ ಕೆಲವರ�ಂದಿಗ 
ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ�ಳಳುಲ್ ಬಯಸ್ತತುಮೀರಾ ಅಥವಾ 
ಯಾರ�ಂದಿಗ� ಹಂಚಿಕೆ�ಳಳುಲ್ (ಗ�ಮೀಸ್ಟ್ ಮಮೀರ್) 
ಬಯಸ್ವುದಿಲಲಾವೆಮೀ ಎಂದ್. Snap ಮಾ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಾನ 
ಸ್ಥಳಗಳ ಮ�ಲಕ Snapchatter ಗಳು ವ್ಯವಹಾರದ 
ಸಮಯವನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಮಶ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನ�ಮೀಡಲ್, 
ಟಮೀಕ್ -ಔಟ್  ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಡೆಲ್ವರಿ ಆಡಮ್ರ್ಗಳನ್ನು 
ಮಾಡಲ್ ಸಾಧ್ಯವಿರ್ತತುದೆ.

https://support.snapchat.com/en-US/a/delete-my-account1
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ನಮಮೂ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸಿದಾಧಂತಗಳು
Snapchat ನಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ

Snap ನಲ್ಲಾ, ನಿಮ್ ಗೌಪ್ಯತೆಯ್ ನಮ್ ಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ ಬಾರಿ 
ನಿಮೀವು Snapchat ಅನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ ಯಾವುದೆಮೀ ಉತಪಿನನುಗಳನ್ನು 
ಬಳಸಿದಾಗಲ� ನಿಮ್ ವಿಶಾವಾಸಾಹಮ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸ್ತೆತುಮೀವೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು 
ನಾವು ಅರಿತದೆದಾಮೀವೆ. ಇದೆಮೀ ಕಾರಣಕೆ್ಕ, ಬಹ್ತೆಮೀಕ ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಾನ 
ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಚ್ಚಿ ವಿಭಿನನುವಾದ ರಿಮೀತಯಲ್ಲಾ ನಿಮ್ ಮಾಹಿತಯನ್ನು ನಾವು 
ನ�ಮೀಡಕೆ�ಳುಳುತೆತುಮೀವೆ.

ನಮ್ ಉತಪಿನನುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಧಾರಿಸ್ತತುದದಾರ�, ನಮ್ ಗೌಪ್ಯತೆಯ 
ಸಿದಾ್ಧಂತವು ಬದಲಾಗ್ವುದಿಲಲಾ:

• ನಾವು ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮ್ಕತುವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸ್ತೆತುಮೀವೆ

• ನಿಮ್ನ್ನು ನಿಮೀವು ಹಮೀಗ ಅಭಿವ್ಯಕತುಪಡಸಿಕೆ�ಳಳುಬಮೀಕ್ ಎಂದ್ ನಿಮೀವು ಆಯೆ್ಕ 
ಮಾಡಕೆ�ಳಿಳು

• ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಾಟ್ಟ್ಕೆ�ಂಡ್ ನಾವು ವಿನಾ್ಯಸ ಮಾಡ್ತೆತುಮೀವೆ

• ನಿಮ್ ಮಾಹಿತಯನ್ನು ನಿಮೀವು ನಿಯಂತ್ರಸ್ತತುಮೀರಿ

ನಿಮ್ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಮೀಗ ಪ್ರಮ್ಖ ಆದ್ಯತೆಯನಾನುಗಿಸ್ತೆತುಮೀವೆ 
ಎಂಬ ಬಗಗೆ ತಳಿಯಲ್, ನಮ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕೆಮೀಂದ್ರವನ್ನು ನ�ಮೀಡ. ಇಲ್ಲಾ ನಿಮೀವು, 
ನಮ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ನಿಮೀತಗಳು, ನಮ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ನಿಮೀತ ಬಗಗೆ ಇನನುಷ್ಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಕಂಡ್ಕೆ�ಳುಳುತತುಮೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮ್ಖ ವಿಷಯಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಿಮೀವು 
ಎದ್ರ್ ನ�ಮೀಡ್ತತುಮೀರಿ ಎಂದಾದರ, ನಿಮ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟ್ ಪರಾಮರ್ಮ್ಸಿ.

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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4  ಪರಸಪಾರ ಸನುೇಹಿತರ ನಡುವಯೇ ಇರಲ್ : ನಿಮ್ 
ಆತಮ್ೀಯ ಸನುಮೀಹಿತರ�ಂದಿಗ ಸಂಪಕಮ್ದಲ್ಲಾರಲ್ Snapchat ಅನ್ನು 
ರ�ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಜ ಜಿಮೀವನದಲ್ಲಾ ನಿಮಗ ತಳಿದಿರ್ವವರ�ಂದಿಗ ಮಾತ್ರ 
ಸನುಮೀಹಿತರಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹವರ ಫ್ರಂರ್ ಕೆ�ಮೀರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಮ್ತಸಿ 
ಎಂದ್ ನಾವು ರ್ಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತೆತುಮೀವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಾ ಕಾಣಿಸಿಕೆ�ಳುಳುವ 
ವ್ಯಕ್ತುಯಂದಿಗ ಭಮೀಟ ಮಾಡ್ವುದ್ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಲಲಾ ಎಂಬ್ದನ್ನು ನಿಮ್ 
ಹದಿಹರಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗ ನನಪಿಸಿ!

5  ನಿಮಮೂ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸಟ್ಟಂಗ್ಗಳನುನು ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿ : ನಿಮಗ 
ಯಾರ್ Snaps ಕಳುಹಿಸಬಹ್ದ್, ನಿಮ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಯಾರ್ ವಿಮೀಕ್ಷಿಸಬಹ್ದ್ 
ಅಥವಾ ಯಾರ್ ನಿಮ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು Snap ಮಾ್ಯಪ್ನಲ್ಲಾ ಯಾರ್ ನ�ಮೀಡಬಹ್ದ್ 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ಸಟಟ್ಂಗ್ಗಳಲ್ಲಾ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡ. ಡಮೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ, ಕೆಮೀವಲ ನಿಮ್ 
ಸನುಮೀಹಿತರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ನ್ನು ನಮೀರವಾಗಿ ಸಂಪಕ್ಮ್ಸಬಹ್ದ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ 
ಕಥೆಯನ್ನು ನ�ಮೀಡಬಹ್ದ್.

6  ಮಾ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಮೂ ಸ್ಥಳವನುನು ಕಸ್ಟಮೆೈಸ್ 
ಮಾಡಿ : ನಿಮೀವು ಪುನಃ ಸಮೀರಿಸಿರ್ವ ನಿಮ್ ಎಲಲಾ ಸನುಮೀಹಿತರ�ಂದಿಗ, ಆಯದಾ 
ಸನುಮೀಹಿತರ ಸಮ�ಹಕೆ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ�ಳಳುಲ್ ಆಯೆ್ಕ 
ಮಾಡಕೆ�ಳಳುಬಹ್ದ್ ಅಥವಾ ಜಾಲದಿಂದ ಹ�ರ ಹ�ಮೀಗಲ್ ಬಯಸಿದಾಗ 
ಗ�ಮೀಸ್ಟ್ ಮಮೀರ್ ಅನ್ನು ಕ�ಡಾ ನಿಮೀವು ಆನ್  ಮಾಡಬಹ್ದ್. ಆ್ಯಪ್  ಅನ್ನು 
ನಿಮೀವು ಬಳಸ್ತತುರ್ವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು Snap ಮಾ್ಯಪ್ ಅಪ್ಡೆಮೀಟ್ 
ಮಾಡ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ನಿಮೀವು ಹಂಚಿಕೆ�ಳಳುಲ್ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡದ ಜನರ�ಂದಿಗ ಮಾತ್ರ 
ನಿಮ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ�ಳುಳುತತುದೆ! 

7  ನನನು ಕಥೆಯನುನು ಯಾರು ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು 
ಎಂಬುದನುನು ಬದಲ್ಸಿ : ಡಮೀಫಾಲ್ಟ್ ಖಾಸಗಿ ಸಟಟ್ಂಗ್ನಲ್ಲಾ, ನಿಮೀವು 
ಸಮೀರಿಸಿದ Snapchatter ಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಮೀಕ್ಷಿಸಬಹ್ದ್. 
ನಿಮ್ ಕಥೆಗ ನಿಮೀವು ಪ�ಮೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ವ Snap ಗ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸಟಟ್ಂಗ್ಗಳು ಆ 
Snap ಗ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತತುದೆ. ನಂತರ ಸಟಟ್ಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬದಲ್ಸಿದರ� ಇದ್ 
ಬದಲಾಗ್ವುದಿಲಲಾ.

8  Snapchat ನಲ್ಲಿ ದೌಜ್ಗನ್ಯದ ಬಗಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ : 
ಕ್ರ್ಕ್ಳ, ಬದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆಮೀ ಇತರ ಸ್ರಕ್ಷತಾ ಕಳವಳವ� ಸಮೀರಿದಂತೆ 
Snapchat ನಲ್ಲಾ ಎಂದಿಗ� ನಿಮೀವು ದೌಜಮ್ನ್ಯದ ವರದಿ ಮಾಡಬಹ್ದ್. 
ಯಾರಾದರ� ನಿಮಗ ಅಹಿತಕರ ಭಾವವನ್ನು ಮ�ಡಸಿದರ, ಆ Snapchatter 
ಅನ್ನು ನಿಮೀವು ನಿಬಮ್ಂಧಿಸಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಮೀ ಗ�್ರಪ್ ಚಾಟ್  ಅನ್ನು 
ತೆ�ರಯಬಹ್ದ್. ವರದಿ ಮಾಡಲ್, Snap ಅಥವಾ ಕಥೆಯನ್ನು ಒತತು ಹಿಡದಿರಿ 
ಮತ್ತು "Snap ವರದಿ ಮಾಡ" ಬಟನ್ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡ. 

9  ಸನುೇಹಿತರನುನು ತೆಗದುಹಾಕುವುದು ಮತುತು 
ನಿಬ್ಗಂಧಿಸುವುದರ ಮಧ್ಯದ ವ್ಯತಾ್ಯಸ : ನಿಮ್ ಸನುಮೀಹಿತರ 
ಪಟಟ್ಯಿಂದ ನಿಮೀವು ಯಾರನಾನುದರ� ತೆಗದ್ಹಾಕ್ದರ, ನಿಮ್ ಯಾವುದೆಮೀ 
ಖಾಸಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ವಿಮೀಕ್ಷಿಸಲ್ ಅವರಿಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ವುದಿಲಲಾ. ಆದರ, 
ನಿಮೀವು ಸಾವಮ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯಾವುದೆಮೀ ಕಂಟಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವರ್ 
ವಿಮೀಕ್ಷಿಸಬಹ್ದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸಟಟ್ಂಗ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಅವರಿಗ 
ಆಗಲ� ನಿಮ್ಂದಿಗ ಚಾಟ್ ಅಥವಾ Snap ಮಾಡಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹ್ದ್. 
ಒಬ್ಬ ಸನುಮೀಹಿತನನ್ನು ನಿಮೀವು ನಿಬಮ್ಂಧಿಸಿದಾಗ, ಅವರಿಗ ನಿಮ್ ಕಥೆ ನ�ಮೀಡಲ್, 
ನಿಮಗ Snap ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲ್, ಅಥವಾ ನಿಮಗ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲ್ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ವುದಿಲಲಾ.

Snapchat ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು
ಸಹಾಯಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಲಹಗಳು

ಸನುಮೀಹಿತರ್ ಮತ್ತು ಪಿ್ರಮೀತಪಾತ್ರರ�ಂದಿಗ ಸಂಪಕ್ಮ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ 
ನಡೆಸಲ್ Snapchat ಒಂದ್ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆದರ, ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ವುದ್ 
ಹಮೀಗ ಎಂದ� ತಳಿಯ್ವುದ್ ಪ್ರಮ್ಖವಾಗಿದೆ. ನಮ್ ನಿಮೀತಗಳು, ನಮ್ ತಂಡ, 
ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ್ ಮತ್ತು ಬ�ಮೀದಕರಿಗ ಮಾಹಿತಯ ಬಗಗೆ ಇನನುಷ್ಟ್ ತಳಿಯಲ್ 
ನಮ್ ಸ್ರಕ್ಷತಾ ಕೆಮೀಂದ್ರವನ್ನು ಪರಿರ್ಮೀಲ್ಸ್ವಂತೆ ನಾವು ರ್ಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತೆತುಮೀವೆ. 
ಗಮನವಿರಲ್, Snapchat 13 ವಷಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಮೀರಿದವರಿಗಾಗಿ ಇದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರ�ಮೀಗ್ಯ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಕ ಸಂಕಷಟ್ವನ್ನು 
ಅನ್ಭವಿಸ್ತತುರಬಹ್ದಾದ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಸ್ಯಗಳ ಬಗಗೆ ಹಚ್ಚಿ ತಳಿದ್ಕೆ�ಳಳುಲ್ 
ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯಯನ್ನು ಎದ್ರಿಸ್ತತುರ್ವ ಸನುಮೀಹಿತರಿಗ ತಾವು ಹಮೀಗ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹ್ದ್ ಎಂಬ್ದನ್ನು ತಳಿದ್ಕೆ�ಳಳುಲ್ ಕ್ತ�ಹಲ 
ಹ�ಂದಿರ್ವ Snapchatter ಗಳಿಗ� ನಾವು ಆ್ಯಪ್ ಒಳಗ ಬಂಬಲವನ್ನು 
ಒದಗಿಸ್ತೆತುಮೀವೆ. ಉದೆವಾಮೀಗ, ಖಿನನುತೆ, ಒತತುಡ, ದ್ಃಖ, ಆತ್ಹತಾ್ಯತ್ಕ ಚಿಂತನಗಳು 
ಮತ್ತು ಬದರಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯಯ� ಸಮೀರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ 
Snapchatter ಗಳು ಹ್ಡ್ಕ್ತತುದಾದಾಗ Here For You ಎಂಬ ಪರಿಕರವು 
ಪರಿಣಿತರ್ ಅಭಿವೃದಿದಾಪಡಸಿದ ಸ್ರಕ್ಷತಾ ಸಂಪನ�್ಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತುದೆ.

Snapchat ನಲ್ಲಾ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಲ್ ಇಲ್ಲಾ ಕೆಲವು ಸಲಹಗಳಿವೆ!

1  ಸುಭದ್ರ ಪಾಸ್ವಡ್್ಗ  ಆಯ್ಕ ಮಾಡಿಕೆ್ಳಿಳಿ : ಕನಿಷ್ಠ 
8 ಅಕ್ಷರಗಳಷ್ಟ್ ಉದದಾವಿರ್ವ ಪಾಸ್ವರ್ಮ್  ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡ ಮತ್ತು ವೆೈಯಕ್ತುಕ 
ಮಾಹಿತಯಾದ ನಿಮ್ ಹಸರ್, ಬಳಕೆದಾರರ ಹಸರ್, ಫ�ಮೀನ್  ಸಂಖ್್ಯ ಅಥವಾ 
ಜನ್ ದಿನವನ್ನು ಸಮೀರಿಸಬಮೀಡ. ಸಂಖ್್ಯಗಳು, ಚಿಹನುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾ್ಯಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು 
ಲ�ಮೀವರ್ಕೆಮೀಸ್  ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಮ್ನಲ್ಲಾ ಸಮೀರಿಸಿ. ಇತರರ�ಂದಿಗ 
ನಿಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಮ್  ಹಂಚಿಕೆ�ಳಳುಬಮೀಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗ ಅಥವಾ 
ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗ ಅದೆಮೀ ಪಾಸ್ವರ್ಮ್ ಬಳಸಬಮೀಡ. 

2  ನಿಮಮೂ ಇಮೆೇಲ್  ಮತುತು ಮಬೈಲ್ ಸಂಖ್್ಯಯನುನು 
ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿ : ನಿಮ್ ಖಾತೆಯಂದಿಗ ಸಂಬಂಧ ಹ�ಂದಿರ್ವ ಇಮಮೀಲ್  
ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮಬೈಲ್ ಸಂಖ್್ಯಯ್ Snapchat ಸಟಟ್ಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಾ 
ನಿಖರವಾಗಿದೆಯೆಮೀ ಎಂದ್ ಪರಿರ್ಮೀಲ್ಸಿ. 

3  ಎರಡು-ಅಂಶಗಳ ದೃಢೇಕರಣವನುನು ಸಟಪ್ 
ಮಾಡಿ : ನಿಮ್ Snapchat ಅಕೌಂಟ್ಗ ನಿಮೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ವಾಗ ಇದ್ 
ನಿಜವಾಗಿಯ� ನಿಮೀವೆಮೀ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಪರಿರ್ಮೀಲ್ಸಲ್ ಐಚಿಛಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಇದಾಗಿದೆ! ಇದ್ ನಿಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇನನುಷ್ಟ್ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸ್ತತುದೆ. ಇಲ್ಲಾ ಇನನುಷ್ಟ್ 
ತಳಿಯಿರಿ.

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/enable-login-verification
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ಹಡ್ಸಪಾೇಸ್ ಮಿನಿ : ಆ್ಯಪ್ ಒಳಗ 
ಮಾಗಮ್ದಶಮ್ನ ಸಹಿತ ಧಾ್ಯನ ಮತ್ತು ಸಾವಧಾನತೆ 
ಅಭಾ್ಯಸಗಳನ್ನು Snapchatter ಗಳಿಗ ಒದಗಿಸಲ್ 
ಹರ್ಸಪಿಮೀಸ್  ಮತ್ತು Snap ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆ ಹ�ಂದಿದೆ. 
ಹರ್ಸಪಿಮೀಸ್ ಮಿನಿ ಮ�ಲಕ, ಸನುಮೀಹಿತರ�ಂದಿಗ 
ಧಾ್ಯನ ಅಭಾ್ಯಸಗಳನ್ನು Snapchatter ಗಳು 
ಮಾಡಬಹ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರ್ವ 
ಸನುಮೀಹಿತರಲ್ಲಾ ಧನಾತ್ಕತೆಯನ್ನು ಹಚಿಚಿಸಲ್ 
ಪ�್ರಮೀತಾಸ್ಹಕರ ಸಂದೆಮೀಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹ್ದ್. 
ಗಮನಿಸಿ, ಈ ವೆೈರ್ಷಟ್್ಯವು ಕೆಲವೆಮೀ ದೆಮೀಶಗಳಲ್ಲಾ 
ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Here For You : ವಿಪತತುನಲ್ಲಾರ್ವವರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಬದಾಗಳನ್ನು ಜನರ್ 
ಟೈಪ್ ಮಾಡದಾಗ ತೆ�ಮೀರಿಸ್ವ, ವೃತತುಪರ ಲಾಭ�ಮೀದೆದಾಮೀಶವಿಲಲಾದ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಂದ 
ಸ್ಥಳಿಮೀಯಗ�ಳಿಸಿದ ಸಂಪನ�್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಟಂಟ್ ಅನ್ನು ಹ್ಡ್ಕಾಟದಲ್ಲಾನ 
ಈ ಪರಿಕರವು ಒಳಗ�ಂಡರ್ತತುದೆ. ಹ್ಡ್ಕಾಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಾ ಖಿನನುತೆ, ಉದೆವಾಮೀಗ, 
ಬಮೀಸರ, ಬದರಿಸ್ವ,, ದೆಮೀಹದ ಧನಾತ್ಕತೆ, ಎಲ್ಜಿಬಿಟಕ�್ಯ ಮಾನಸಿಕ 
ಆರ�ಮೀಗ್ಯ ಹಾಗ� ಇತರ ಒಳಗ�ಂಡವೆ.

ಆ್ಯಪ್  ಒಳಗಿನ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆ : ನಮ್ ಆ್ಯಪ್ 
ಒಳಗಿನ ವರದಿ ಮಾಡ್ವಿಕೆ ಪರಿಕರವು, ತಮ್ ಸನುಮೀಹಿತರ್ ಸವಾಯಂ ಅಪಾಯ 
ಮಾಡಕೆ�ಳುಳುವ ಅಪಾಯ ಹ�ಂದಿದಾದಾರ ಎಂದ್ Snapchatter ಗಳು 
ಚಿಂತಸಿದಾಗ ಅನಾಮಿಕವಾಗಿ ನಮಗ ಎಚಚಿರಿಕೆ ನಿಮೀಡಲ್ ಅನ್ವು ಮಾಡ್ತತುದೆ. 
ಸನಿನುವೆಮೀಶದ ಕ್ರಿತ್ Snap ಗ ಎಚಚಿರಿಕೆ ನಿಮೀಡ್ವ ವ್ಯಕ್ತು ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಒಳಗ 
ಬಂಬಲ ಪಡೆಯ್ತತುರ್ವ ವ್ಯಕ್ತು ಇಬ್ಬರಿಗ� 20 ಕ�್ಕ ಹಚ್ಚಿ ದೆಮೀಶಗಳು ಮತ್ತು 
ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಾನ ಸವಾಯಂ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಹಾಟ್ಲೈನ್  ಸಂಪನ�್ಲಗಳನ್ನು 
ಹ�ಂದಿರ್ವ ಗಾ್ರಹಕ ಸಮೀವಾ ಸೈಟ್ ಪುಟದಲ್ಲಾನ ಸಂಪನ�್ಲಗಳನ�ನು ಕ�ಡಾ 
ನಾವು ಹಂಚಿಕೆ�ಳುಳುತೆತುಮೀವೆ.

2017 ರಲ್ಲಾ ನಾವು ನಮ್ ಕಮ್್ಯನಿಟಯ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ನ�ಳಗಿನ 
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟ್ ಸಂಪನ�್ಲಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಈ ಸಹಾಯವು Snapchat 
ಸಪ�ಮೀಟ್ಮ್  ಪರವಾಗಿ ಸಂದೆಮೀಶದ ರ�ಪದಲ್ಲಾ ಕಾಣಿಸ್ತತುದೆ. ಜಿಮೀವಕೆ್ಕ ತಕ್ಷಣದ 
ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದ್ ಉತತುಮ ಭಾವದಲ್ಲಾ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಕಾನ�ನ್ ಜಾರಿ 
ದಳವನ್ನು ನಮ್ ಕಾನ�ನ್ ಜಾರಿ ಕಾಯಮ್ನಿವಮ್ಹಣೆಗಳ ತಂಡವು ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ 
ಸಂಪಕ್ಮ್ಸ್ತತುದೆ. Snapchat ವೃತತುಪರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಆರ�ಮೀಗ್ಯ ಸಹಾಯಕ 
ಸಂಪನ�್ಲವಲಲಾ. ಸನುಮೀಹಿತರ್ ಅಥವಾ ಪಿ್ರಮೀತಪಾತ್ರರ್ ಅಪಾಯದಲ್ಲಾದಾದಾಗ, 
ಆತ್ಹತೆ್ಯ ತಡೆ ಹಾಟ್ಲೈಟ್, ಕೆರೈಸಿಸ್ ಟಕ್ಸ್ಟ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ 911 ಕೆ್ಕ ಕರ 
ಮಾಡ್ವಂತಹ ತ್ತ್ಮ್ ಸಮೀವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ವುದ್. 

ಸುರಕ್ಷತಾ Snapshot Discover ಚಾನೆಲ್  : ಸ್ರಕ್ಷತಾ 
Snapshot ಗ ಚಂದಾದಾರರಾಗ್ವಂತೆ ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗ 
ಪ�್ರಮೀತಾಸ್ಹಿಸಿ. ಇದ್ ಒಂದ್ Discover ಪ್ರದಶಮ್ನವಾಗಿದ್ದಾ, ಡಜಿಟಲ್ ಸ್ರಕ್ಷತೆ 
ಮತ್ತು ನಿಮ್ Snapchat ಅಕೌಂಟ್  ಅನ್ನು ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡ್ವ ಪ್ರಮ್ಖ 
ವಿಧಾನಗಳ ಬಗಗೆ ಸ್ರ್ಕ್ಷಿತಗ�ಳಿಸಲ್ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತತುದೆ! ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಚಾನಲ್ 
ಆಯದಾ ದೆಮೀಶಗಳಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪುಟ : ನಿಮ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದ ಮಕ್ಕಳ 
ಸ್ರಕ್ಷತಾ ಪಾಲ್ದಾರರ್ ಮತ್ತು ಸಂಪನ�್ಲಗಳ ಪಟಟ್ಗಾಗಿ ನಮ್ ಸ್ರಕ್ಷತಾ 
ಕೆಮೀಂದ್ರ ಅನ್ನು ನ�ಮೀಡ! 

ಸಾ್ಕ್ಯನ್  ಮಾಡಲು 
ಆ್ಯಪ್ ಒಳಗ ಟಾ್ಯಪ್ 
ಮಾಡಿ ಮತುತು 
ಹ್ೇಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ

ನಿಮಮೂನುನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೆ್ಂಡಿದೆ್ೇವ

ಸೌಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ತನನು ಸಮ್ದಾಯದ ಸ್ರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಖ್ಯಕೆ್ಕ Snap ಅತ್ಯಂತ 
ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಮ್ Snapchatter ಗಳನ್ನು ಸ್ರಕ್ಷಿತ, ಆರ�ಮೀಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು 
ಮಾಹಿತಪ�ಣಮ್ವಾಗಿಡಲ್ ನಾವು ತಂಡಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳು, ನಿಮೀತಗಳು ಮತ್ತು 
ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮೀಜಿಸಿಕೆ�ಳುಳುತೆತುಮೀವೆ.

Snapchatter ಗಳಿಗ ಸಂಪನ�್ಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಬಂಬಲ್ಸಲ್ 
ಉದ್ಯಮದ ಪರಿಣಿತರ್ ಮತ್ತು ಸಕಾಮ್ರಮೀತರ ಏಜೆನಿಸ್ಗಳೆೊಂದಿಗ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡ್ತೆತುಮೀವೆ. ನಮ್ ಸ್ರಕ್ಷತೆ ಪಾಲ್ದಾರರ ಸಂಪ�ಣಮ್ ಪಟಟ್ಗಾಗಿ, ನಮ್ 
ಸ್ರಕ್ಷತಾ ಪಾಲ್ದಾರರ್ ಅನ್ನು ನ�ಮೀಡ.

ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದ ಮಕ್ಕಳು ಭಾವನಾತ್ಕ ಬಂಬಲವನ್ನು ಬಯಸಿದದಾರ ಅಥವಾ 
ಕೆಮೀವಲ ಸರಳವಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲ್ ಬಯಸಿದದಾರ� ಬಂಬಲ ನಿಮೀಡ್ವುದಕೆ್ಕ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಪ್  ಒಳಗ ಸಂಪನ�್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಖ್ಯದ 
ವೆೈರ್ಷಟ್್ಯಗಳನ್ನು Snapchat ಒದಗಿಸ್ತತುದೆ! ಮಾನಸಿಕ ಆರ�ಮೀಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯಯನ್ನು 
ಸವಾತಃ ಎದ್ರಿಸ್ತತುರಬಹ್ದಾದ ಸನುಮೀಹಿತರಿಗ ಬಂಬಲ ನಿಮೀಡಲ್ Snapchat 
ಸಮ್ದಾಯದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸ್ರ್ಕ್ಷಿತಗ�ಳಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಸಬಲಗ�ಳಿಸಲ್ ನಮ್ 
ಸೌಖ್ಯ ವೆೈರ್ಷಟ್್ಯಗಳನ್ನು ವಿನಾ್ಯಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಕೆರೈಸಿಸ್ ಟಕ್ಸಿಟ್ ಲೈನ್ : ಕೆರೈಸಿಸ್ ಟಕ್ಸ್ಟ್  ಲೈನ್ ಜತೆಗ ನಮ್ 
ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆಯ್, ಯ್ಎಸ್ನಲ್ಲಾರ್ವವರ್ ಉಚಿತವಾಗಿ 24/7 ಲಭ್ಯವಿರ್ವ 
ತರಬಮೀತ ಹ�ಂದಿರ್ವ ಆಪತು ಸಲಹಗಾರರ�ಂದಿಗ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲ್ 
Snapchatter ಗಳಿಗ ಅನ್ವು ಮಾಡ್ತತುದೆ. KIND ಎಂದು 741741 ಗ 
ಪಠ್ಯ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ ಒಳಗ ಕೆರೈಸಿಸ್ ಟಕ್ಸ್ಟ್  ಲೈನ್ ಎಂದ್ ಹ್ಡ್ಕ್! 
ನಿಮೀವು ಯ್ಎಸ್ ಹ�ರಗ ಇದದಾರ, ಹಚಿಚಿನ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ನಮ್ ಸ್ರಕ್ಷತೆ 
ಸಂಪನ�್ಲಗಳು ಅನ್ನು ಪರಿರ್ಮೀಲ್ಸಿ. 

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
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
https://support.snapchat.com/en-US/a/Snapchat-Safety


ನಿಮಮೂ ಹದಿಹರೆಯದವರೆ್ಂದಿಗ 
ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೇಗ
ಸಂವಾದ ಆರಂಭಿಸುವ ಅಂಶಗಳು
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• ನಾನ್ ಏನನ್ನು ಪ�ಮೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆತುಮೀನ ಎಂಬ್ದನ್ನು ನನನು ಸನುಮೀಹಿತರ್ ಮಾತ್ರ 
ನ�ಮೀಡ್ತಾತುರ ಎಂಬ್ದನ್ನು ನಾನ್ ಹಮೀಗ ಖಚಿತಪಡಸಿಕೆ�ಳುಳುವುದ್?

• ನಿಮ್ ಮಚಿಚಿನ Snap ಗಮೀರ್ ಯಾವುದ್?

ಒಂದು ಆತಂಕವನುನು ಗುರುತ್ಸುವುದು:

ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ ವತಮ್ನಯ ಬಗಗೆ ಗಮನ ಇಡಬಮೀಕ್ 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ತಳಿದ್ಕೆ�ಳುಳುವುದ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮ್ಖವಾಗಿದೆ. ಈ ವತಮ್ನಗಳು 
ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಾ ತೆ�ಂದರ ಹ�ಂದಿದಾದಾರ 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ಸ�ಚಿಸ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್, ಆಪತು ಸಲಹಗಾರರ್ ಅಥವಾ 
ಇನ�ನುಬ್ಬ ವಯಸ್ಕರ ಹಚ್ಚಿವರಿ ಸಲಹಯನ್ನು ಬಯಸಬಹ್ದ್. ಈ ಮ್ಂದಿನ 
ಯಾವುದನಾನುದರ� ನಿಮೀವು ಗಮನಿಸ್ತತುದಿದಾಮೀರಾ?

• ವ್ಯಕ್ತುತವಾದಲ್ಲಾ ವ್ಯತಾ್ಯಸ (ಉದೆವಾಮೀಗ, ಭಿಮೀತ ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟ್ ಹಚಾಚಿಗ್ವುದ್)
• ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಬಗಗೆ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ದ�ರವಿಡ್ವುದ್ 
• ತಮ್ ಫ�ಮೀನ್ ಅಥವಾ ಲಾಪ್ಟಾಪ್  ಬಳಕೆಯನ್ನು ದ�ರವಿಡ್ವುದ್
• ಸನುಮೀಹಿತರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಟ್ಂಬದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯ್ವುದ್
• ಶಾಲ ವತಮ್ನಯಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ (ಕಡಮ ಅಂಕಗಳು, ಕಳಪ ಹಾಜರಾತ, 
ತರಗತಯಲ್ಲಾ ನಿದೆದಾ ಹ�ಮೀಗ್ವುದ್)

• ಸವಾಯಂ ಅಪಾಯದ ಕಲಪಿನಗಳು

ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದ ಮಕ್ಕಳೆೊಂದಿಗ ಮಾತನಾಡ ಮತ್ತು ವೃತತುಪರರಿಂದ 
ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಅಥವಾ Here For You 
ಪರಿಕರವನ್ನು ನ�ಮೀಡ. ಯಾವುದೆಮೀ ತ್ತ್ಮ್ ವಿಪತತುಗ, ಕೆರೈಸಿಸ್ ಟಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್  24/7 
ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾ, KIND ಎಂದು 741741 ಗ ಪಠ್ಯ ಕಳುಹಿಸಬಹ್ದ್ ಎಂಬ್ದ್ 
ಅವರಿಗ ತಳಿದಿದೆ ಎಂದ್ ಖಚಿತಪಡಸಿಕೆ�ಳಿಳು. ಅವರ ತರಬಮೀತ ಹ�ಂದಿದ 
ವಿಪತ್ತು ಆಪತುಸಲಹಗಾರರ�ಂದಿಗ Snapchat ಸಮ್ದಾಯವು ಉಚಿತ, ಗೌಪ್ಯ 
ಬಂಬಲವನ್ನು ಹ�ಂದಿದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಸಲ್ ನಾವು ಅವರ�ಂದಿಗ 
ನಮೀರವಾಗಿ ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆ ಹ�ಂದಿದೆದಾಮೀವೆ.

ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡುವುದು:

ನಿಮೀವು ಹಂಚಿಕೆ�ಳಳುಲ್ ಬಯಸಿದ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 
ನ�ಮೀಡಬಹ್ದಾದ ರಿಮೀತಯಲ್ಲಾ Snapchat ಅನ್ನು ವಿನಾ್ಯಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ವಿನಾ್ಯಸ ಆಧರಿತ ಸ್ರಕ್ಷತೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹ�ಸ ಉತಪಿನನುಗಳು ಮತ್ತು 
ವೆೈರ್ಷಟ್್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಸ್ತೆತುಮೀವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ ಸಮ್ದಾಯದಲ್ಲಾ ಅವರ್ 
ಅಥವಾ ಅವರ ಸನುಮೀಹಿತರ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರ�ಮೀಗ್ಯ ವಿಪತತುನ್ನು ಅನ್ಭಭವಿಸ್ತತುದದಾರ 
ಮ್ನನುಚಚಿರಿಕೆ ಸೌಖ್ಯ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ�್ಲಗಳಿಗ ಅವರ್ 
ಪ್ರವೆಮೀಶಾವಕಾಶ ಹ�ಂದಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೆತುಮೀವೆ.

Snapchat ಬಳಕೆಯ ಬಗಗೆ ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದವರ�ಂದಿಗ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲ್ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ವುದ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮ್ಖ ಎಂದ್ ನಾವು ತಳಿದಿದೆದಾಮೀವೆ. ಇದೆಮೀ ಕಾರಣಕೆ್ಕ, 
ಮೈಂರ್ಅಪ್ , ಕೆರೈಸಿಸ್  ಟಕ್ಸ್ಟ್  ಲೈನ್ ಮತ್ತು Snap ಪಮೀರಂಟ್ಸ್  ಪರಿಣಿತರ�ಂದಿಗ 
ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆ ಹ�ಂದಿದ್ದಾ, Snap ಬಗಗೆ ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದ ಮಕ್ಕಳೆೊಂದಿಗ 
ಸಂಪಕಮ್ ಸಾಧಿಸ್ವುದ್ ಹಮೀಗ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಳವಳಕಾರಿ ವತಮ್ನಯನ್ನು 
ಗ್ರ್ತಸ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಾ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡ್ವುದ್ ಹಮೀಗ 
ಎಂಬ ಬಗಗೆ ಸಂವಾದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತಸಿದೆದಾಮೀವೆ! 

ತೆ್ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳಿಳಿ
ನಿಮ್ದೆಮೀ Snapchat ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸ್ವುದ್, ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಅಥಮ್ 
ಮಾಡಕೆ�ಳಳುಲ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದವರ�ಂದಿಗ ಉತತುಮವಾಗಿ ಸಂಪಕಮ್ 
ಸಾಧಿಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ. 
ಪ�್ರೇ  ಟಪ್: ನಿಮ್ ಹ�ಸ Snapchat ಅನ್ನು ಬಳಸ್ವ ಬಗಗೆ ನಿಮ್ 
ಹದಿಹರಯದ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗ ಬ�ಮೀಧಿಸಿದಾದಾರಯೆಮೀ! 

ಸಂವಾದ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕೆೇಳಬಹುದಾದ 
ಕೆಲವು ಮೇಜಿನ ಪ್ರಶ್ನುಗಳು ಇಲ್ಲಿವ:

• ನಿಮ್ Bitmoji ಹಮೀಗ ಕಾಣಿಸ್ತತುದೆ ಎಂದ್ ನಾನ್ ನ�ಮೀಡಬಹ್ದೆಮೀ?
• ನಿಮೀವು ಕ್ಟ್ಂಬದ ಖಾಸಗಿ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಗ�್ರಪ್ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ನಮಗಾಗಿ 
ರಚಿಸಲ್ ಬಯಸ್ತತುಮೀರಾ?

• ಯಾವ ಫಿಲಟ್ರ್ ಅನ್ನು ನಿಮೀವು ಹಚಾಚಿಗಿ ಬಳಸ್ತತುಮೀರಿ? 
• ಯಾವ ಡಸ್ಕವರ್ ಶ್�ಮೀ ನಿಮ್ ಮಚಿಚಿನದ್ದಾ? ನನಗ ಯಾವುದ್ ಇಷಟ್? 
• Snapchat ನಲ್ಲಾ ಹಮೀಗ ಆತ್ಮೀಯ ಸನುಮೀಹಿತರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾತುರ? 
• ನಿಮ್ ಅತ ದಿಮೀಘಮ್ Snapstreak ಯಾರ್? 
• ನಾನ್ Snap ಅನ್ನು ಉಳಿಸಬಹ್ದೆಮೀ? ನಾನ್ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿದರ ಅದ್ 
ಎಲ್ಲಾಗ ಹ�ಮೀಗ್ತತುದೆ? 

• Snap ಮಾ್ಯಪ್ನಲ್ಲಾ ನಾನ್ ಗ�ಮೀಸ್ಟ್ ಮಮೀರ್ಗ ಹಮೀಗ ಹ�ಮೀಗಬಹ್ದ್? 
• ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಾ ನಿಮ್ ಮಚಿಚಿನ ಟಾ್ಯಬ್ ಯಾವುದ್? 

2:23
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ನಿಮಮೂ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಗ/ಮಗಳೊಂದಿಗ 
ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ:

ಈಗ Snapchat ಬಗಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲ್ ನಿಮೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದ 
ಮಗ/ಮಗಳು ಪರಿಣಿತರಾಗಿದಾದಾರ. ಭವಿಷ್ಯಕೆ್ಕ ಇನನುಷ್ಟ್ ಒಪಪಿಂದಗಳನ್ನು 
ಮಾಡಕೆ�ಳುಳುವುದ್ ಮತ್ತು ಈ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ನಿಮೀವು ಹ�ಂದ್ತತುರ್ತತುಮೀರಿ 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಸಿಕೆ�ಳುಳುವುದ್ ಉತತುಮ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ! ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಮಾಧ್ಯಮ ಒಪಪಿಂದ ರಚನ ಮಾಡ್ವುದ್ ಕ�ಡಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾವಾಸವನ್ನು 
ಎರಡ� ಕಡೆಗಳಲ್ಲಾ ಕಾಯ್ದಾಕೆ�ಳಳುಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲಲಾದ್. ಈ 
ಭರವಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ವ ಮ�ಲಕ, ಎರಡ� ಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್್ಯ ವಿಶಾವಾಸವನ್ನು 
ರ�ಪಿಸಲ್ ಇದ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹ್ದ್. 

ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದ ಮಗ/ಮಗಳೆೊಂದಿಗ ಆರ�ಮೀಗ್ಯಕರ ಸಂವಹನವನ್ನು 
ನಡೆಸಲ್ ಮತ್ತು ಆರ�ಮೀಗ್ಯಕರ ಸಿಕ್ಮೀ ನ್  ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹವಾ್ಯಸಗಳ 
ಬಳವಣಿಗಗ ಬಂಬಲ್ಸಲ್ ಕೆಲವು ಸಂವಾದಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ: 

• ಮಾತನಾಡ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ; ಕ್ಟ್ಂಬದ ಸದಸ್ಯರ್ ಊಟ 
ಮಾಡ್ವಾಗ ಮಾತನಾಡ್ವುದಕೆ್ಕ ಮತ್ತು ಕೆಮೀಳುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಯವನ್ನು 
ಮಿಮೀಸಲ್ಡ

• ಸಂವಾದದಲ್ಲಾ ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದವರನ್ನು ತೆ�ಡಗಿಸಿಕೆ�ಳಿಳು. "ಈ ಬಗಗೆ 
ನಿಮ್ ಅಭಿಪಾ್ರಯವೆಮೀನ್?" ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನುಗಳನ್ನು ಕೆಮೀಳಿ ಮತ್ತು 
ಮ್ಕತುವಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನ್ನು ವ್ಯಕತುಪಡಸಲ್.

• ಗಮನ ಬಮೀರಡೆ ಸಳೆಯ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ವ ಮ�ಲಕ ಮತ್ತು ಕಣಿಣಿನ 
ಸಂಪಕಮ್ವನ್ನು ನಿವಮ್ಹಿಸ್ವ ಮ�ಲಕ ನಿಜವಾಗಿಯ� ಕೆಮೀಳಿಸಿಕೆ�ಳುಳುವುದ್ 
ಹಮೀಗ ಎಂದ್ ಕಲ್ತ್ಕೆ�ಳಿಳು

• ಪ್ರತ ದಿನವ� ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಫ�ಮೀನ್ನಿಂದ 
"ವಿರಾಮ"ತೆಗದ್ಕೆ�ಳುಳುವ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯವನ್ನು ಪರಸಪಿರ ಒಪಿಪಿಗ 
ನಿಧಮ್ರಿಸಿಕೆ�ಳಿಳು 

• ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲ್ ಅವರ್ ಮಾಡಬಹ್ದಾದಂಥ 
ಬಾಲಾಕ್ ಮಾಡ್ವುದ್ ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡ್ವುದ್ ಮ್ಂತಾದ ಪಾ್ರಯಮೀಗಿಕ 
ಸಂಗತಗಳನ್ನು ಅವರಿಗ ಒದಗಿಸ್ವ ಮ�ಲಕ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪಾಯಗಳು 
ಮತ್ತು ಕಳವಳಗಳ ಬಗಗೆ ಮ್ಕತುವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡ

ನಿಮ್ ಹದಿಹರಯದ ಮಗ್/ಮಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಾ 
ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲ್ ಮತ್ತು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿರಲ್ ಇಲ್ಲಾ ಕೆಲವು ಮಾಗಮ್ಸ�ಚಿಗಳಿವೆ:

• ನಿಮಗ ನಿಜವಾಗಿಯ� ಪರಿಚಿತವಿರ್ವವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಫ್ರಂರ್ 
ರಿಕೆವಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಮ್ತಸ್ವ ಮ�ಲಕ ನಿಮ್ ಸಮಿಮೀಪದ ಬಳಗದವರಿಗ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ�ಮೀಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಿಮೀಸಲ್ಡ್ವುದರ ಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯತೆ

• ಎಂದಿಗ� ನಿಮ್ನ್ನು ಕೆಮೀಳಿಕೆ�ಳಿಳು: ಡಬ�ಲಾ್ಯಡಬ�ಲಾ್ಯಜಿಎಸ್ ? (ಅಜಿಜಿ ಏನ್ 
ಹಮೀಳುತಾತುಳೆ) ನಿಮೀವು ಪ�ಮೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ವುದಕ�್ಕ ಮದಲ್!

• ಮ�ಕಪ್ರಮೀಕ್ಷಕರಾಗಬಮೀಡ - ನಿಮಗ ಅನಾನ್ಕ�ಲ ಎನಿಸಿದ ಏನಾದರ� 
ನಿಮಗ ಕಂಡ್ಬಂದರ, ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡ! 

• ಯಾವಾಗಲ� ಸಮ್ದಾಯದ ವಿನಯರ್ಮೀಲತೆ ಮಾಗಮ್ಸ�ಚಿಗಳ ಪರಿಧಿಯ 
ಒಳಗ ವ್ಯವಹರಿಸಿ

“
“

ಸಾವಧಾನತೆ ಅರಿವಿನ ಅಭಾ್ಯಸ 
ಮಾಡುವುದು, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನುನು 
ಅಭಿವ್ಯಕತುಗ್ಳಿಸುವುದು ಮತುತು 
ವಿನಯಶಿೇಲವಾಗಿ ವತ್್ಗಸುವಂಥ 
ಧನಾತಮೂಕ ಮಾನಸಿಕ ಹವಾ್ಯಸಗಳನುನು 
ರ್ಢಸಿಕೆ್ಳುಳಿವ ಮ್ಲಕ ನಮಮೂ 
ಜಿೇವನಕೆ್ಕ ಹಚುಚು ಖುಷ್ ಮತುತು 

ಸೌಖ್ಯವನುನು ತರುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಗವನುನು 
ನಾವಲಲಿರ್ ಹ್ಂದಿದೆ್ೇವ. 

- ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟವಾಡ್್ಗ ಲಾವಲಿರ್, ಪಿಎಚ್ಡಿ

ನಿಮಮೂ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳ ಬಗಗೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು 
ಇಲ್ಲಿಂದಿಷು್ಟ ವಿಧಾನಗಳಿವ:

• ನಿಮೀವು ಧಾ್ಯನ ಮಾಡಲ್ ಎಂದಾದರ� ಹರ್ಸಪಿಮೀಸ್  ಬಳಸ್ತತುಮೀರಾ?  
ಧಾ್ಯನ ಅಥವಾ ಸಾವಧಾನತೆ ಅರಿವನ್ನು ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡ್ವ ಮ�ಲಕ ಒತತುಡ 
ಕಡಮ ಮಾಡಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ಯಮೀಗಕ್ಮೀಮವನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಬಹ್ದ್ 
ಎಂದ್ ಸಂಶ್�ಮೀಧನಯಿಂದ ತಳಿದ್ಬಂದಿದೆ.

• ಇತರರ Snapchat ಅನ್ನು ನಿಮೀವು ವರದಿ ಮಾಡಲ್ ಬಯಸಿದರ, ಹಮೀಗ 
ಎಂಬ್ದ್ ನಿಮಗ ತಳಿದಿದೆಯೆಮೀ?

• ಸ್ರಕ್ಷತೆಗ ನಿಗದಿಸಿದ ಸ್ರಕ್ಷತೆ ಸಾನು್ಯಪ್ಶಾಟ್ ಡಸ್ಕವರ್  ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು 
ನಿಮೀವು ವಿಮೀಕ್ಷಿಸ್ತತುಮೀರಾ?

• Here For You ಎಂಬ್ದಕೆ್ಕ ನಿಮೀವು ಸಬ್ಸಿಕ್ಪ್ಶನ್  ಮಾಡದಿದಾಮೀರಾ? 
Snapchat ನಲ್ಲಾ ನಿಮ್ ಹ್ಡ್ಕಾಟ ಬಾರ್ನಲ್ಲಾ "Here For You" 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ಹ್ಡ್ಕ್ವ ಮ�ಲಕ ಇದನ್ನು ಕಂಡ್ಕೆ�ಳಳುಬಹ್ದ್

• Snapchat ನಲ್ಲಾ ಏನ�ಮೀ ನಿಮಗ ಚಿಂತೆಗಿಮೀಡ್ ಮಾಡದದಾರ ಯಾರ 
ಜೆ�ತೆಗಾದರ� ಮಾತನಾಡಬಮೀಕ್ ಎಂಬ ಭಾವ ಹ�ಂದಿದಿದಾಮೀರಾ?

• Snapchat ನಲ್ಲಾ ನಿಮ್ ಬಂಬಲಕೆ್ಕ ಯಾವ ಸಂಪನ�್ಲಗಳು ಇವೆ 
ಎಂಬ್ದ್ ನಿಮಗ ತಳಿದಿದೆಯೆಮೀ?

• ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಾ ನಿಮೀವು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯ್ತತುಮೀರಿ? 
• ಆ್ಯಪ್  ಬಳಸ್ವಾಗ ನಿಮೀವು ಚಿತತುಸ್ಥವೈಯಮ್ ಕ್ಂದಿದ ಭಾವನ ಹ�ಂದ್ತತುಮೀರಾ? 
ಈ ಭಾವನಯ ನಂತರ ನಿಮೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತತುಮೀರಿ?
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Discover:  Snap ನ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಮಾಧ್ಯಮ 
ಸಮೀರಿದಂತೆ ಪ್ರಮ್ಖ ಸ್ದಿದಾ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಯನ್ನು ನ�ಮೀಡ.

Snapcode:  Snapcode ಎಂಬ್ದ್ ವಿಶ್ಮೀಷ ರಿಮೀತಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದಾ, 
ಇದನ್ನು ನಿಮೀವು Snapchat ಇಂದ ಸಾ್ಕ್ಯನ್ ಮಾಡಬಹ್ದ್. ಹ�ಸ ಸನುಮೀಹಿತರನ್ನು 
ಸಮೀರಿಸ್ವುದ್ ಅಥವಾ ಫಿಲಟ್ರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್  
ಮಾಡ್ವುದ್ ಇತಾ್ಯದಿಯನ್ನು ಇದರ ಮ�ಲಕ ಮಾಡಬಹ್ದ್.

Snap ಮಾ್ಯಪ್:  ಈ ಟಾ್ಯಬ್  ಬಳಸಿ ಏನ್ ನಡೆಯ್ತತುದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು 
ನ�ಮೀಡ, ನಿಮ್ ಸನುಮೀಹಿತರನ್ನು ಕಂಡ್ಕೆ�ಳಿಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸಗೈಯಲ್ ಪ�್ರಮೀತಾಸ್ಹ 
ಪಡೆಯಿರಿ. ಸ್ಥಳ ಹಂಚಿಕೆಯ್ ಡಮೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್  ಆಗಿರ್ತತುದೆ. ಸನುಮೀಹಿತರ�ಂದಿಗ 
ನಿಮೀವು ಸ್ಥಳ ಹಂಚಿಕೆ�ಳಳುಬಮೀಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ನ್ನು ನಿಮೀವು ಗ�ಮೀಸ್ಟ್ ಮಮೀರ್ನಲ್ಲಾ 
ಇಡಬಮೀಕೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ನಿಮೀವು ನಿಧಮ್ರಿಸಿ.

Snap ಸಾ್ಟರ್ಗಳು:  ವಾ್ಯಪಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಮೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹ�ಂದಿರ್ವ 
ಕ್್ರಯೆಮೀಟರ್ಗಳು (ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪಿ್ರಯ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು) ಗ�ಮೀಲ್ಡ್ ಸಾಟ್ರ್  
ಹ�ಂದಿರ್ತಾತುರ. ಈ ಕ್್ರಯೆಮೀಟರ್ಗಳಿಗ ನಿಮೀವು ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹ್ದ್. 

ಕಸ್ಟಮ್ ಕಥೆ:  ನಿಮ್ ಕಸಟ್ಂ ಕಥೆಗ ಸನುಮೀಹಿತರನ್ನು ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡ! ಸಮೀರ್ವ 
ಎಲಲಾರ� ಈ ಕಥೆಗ ಸಮೀರಿಸಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನ�ಮೀಡಬಹ್ದ್. 

ಕಾ್ಯಮೆರಾ:  ಇದರ ಮ�ಲಕ ನಿಮ್ ಸನುಮೀಹಿತರಿಗ ನಿಮೀವು ಫ�ಮೀಟ�ಮೀಗಳು 
ಅಥವಾ ವಿಮೀಡಯಮೀಗಳ Snap ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹ್ದ್!

ಕ್್ರಯೇಟವ್ ಟ್ಲ್ಸಿ:  ನಿಮೀವು Snap ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟ್ಸಿದ ನಂತರ, 
ಸಿಟ್ಕ್ಕರ್ಗಳು, ಪಠ್ಯ, ಡ�ಡಲ್ಗಳು ಮ್ಂತಾದವನ್ನು ಸಮೀರಿಸಬಹ್ದ್. 

ಖಾಸಗಿ ಕಥೆ:  ಖಾಸಗಿ ಕಥೆಗಳು ಆಯದಾ ಕೆಲವೆಮೀ ಸನುಮೀಹಿತರ�ಂದಿಗ 
ಹಂಚಿಕೆ�ಳುಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ Snapchatter ಗಳು ಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲ್ ಅನ್ವು 
ಮಾಡ್ತತುದೆ.

ಗೇಮ್ಸಿ  ಮತುತು Snap ಮಿನಿಗಳು:  Snapchat ನಲ್ಲಾ 
ಸನುಮೀಹಿತರ�ಂದಿಗ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲ್ ಗಮೀರ್ಗಳು ಮಮೀಜಿನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ! 
Snap ಮಿನಿಗಳು ಬೈಟ್ ಗಾತ್ರದ ಯ್ಟಲ್ಟಗಳಾಗಿದ್ದಾ, ರಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ 
ನ�ಮೀಡ್ವುದ್ ಅಥವಾ ಫಾಲಾಶ್ಕಾರ್ಮ್ಗಳ ಡೆಕ್ ರಚಿಸ್ವಂತಹದದಾನ್ನು ಮಾಡಲ್ 
ಸನುಮೀಹಿತರಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ಮೀಷವಾಗಿ ರ�ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಗ್ೇಸ್್ಟ ಮೇಡ್:  ಸಕ್್ರಯಗ�ಳಿಸಿದಾಗ, Snap ಮಾ್ಯಪ್ನಲ್ಲಾ ನಿಮ್ 
ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಮ್ ಸನುಮೀಹಿತರ್ ನ�ಮೀಡಲ್ ಸಾಧ್ಯವಿರ್ವುದಿಲಲಾ!

ಚಾಟ್:  ನಿಮ್ ನಿಜವಾದ ಸನುಮೀಹಿತರ�ಂದಿಗ ವಿಮೀಡಯಮೀ, ಫ�ಮೀನ್ ಅಥವಾ 
ಪಠ್ಯ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ.

ತ್ವರಿತ ಸೇಪ್ಗಡೆ:  ನಿಮೀವು ಈಗಾಗಲಮೀ ಸನುಮೀಹಿತರಾಗಿರ್ವುದ್ ಮತ್ತು ನಿಮೀವು 
ಸಬ್ಸಿಕ್ಪ್ಶನ್  ಮಾಡರ್ವುದ್ ಎಂಬ್ದರ ರಿಮೀತ ಸನುಮೀಹಿತರ ರ್ಫಾರಸ್ಗಳು ಕೆಲವು 
ಅಂಶಗಳನ್ನು ತವಾರಿತ ಸಮೀಪಮ್ಡೆ ಆಧರಿಸಿರ್ತತುದೆ.

ನನಗ ಮಾತ್ರ:  ಈ ವೆೈರ್ಷಟ್್ಯವನ್ನು ನನಪುಗಳಲ್ಲಾ ಕಾಣಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು 
ತಮ್ ನನಪುಗಳಲ್ಲಾ ಉಳಿಸಿದ Snap ಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನನಗ ಮಾತ್ರ 
ಟಾ್ಯಬ್ಗ Snapchatter ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ ಅನ್ವು ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಇದನ್ನು 
ನ�ಮೀಡಲ್ ಪಾಸ್ಕೆ�ಮೀರ್  ಅಗತ್ಯವಿರ್ತತುದೆ.

ನನನು ಕಥೆ:  ಕಾಲಾನ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಾ ಪಲಾಮೀ ಆಗ್ವ Snap ಗಳ ಸರಣಿ ಇದಾಗಿದ್ದಾ, 
24 ಗಂಟಗಳವರಗ ಸನುಮೀಹಿತರ್ ನ�ಮೀಡಬಹ್ದ್. ಎಲಲಾರಿಗ�, ನನನು ಸನುಮೀಹಿತರಿಗ 
ಅಥವಾ ಕಸಟ್ಮೈಸ್ ಮಾಡದ ಜನರ ಪಟಟ್ಗ ಹಂಚಿಕೆ�ಳುಳುವ ಆಯೆ್ಕಯನ�ನು 
ನಿಮೀವು ಮಾಡಬಹ್ದ್. 

ನಮಮೂಕಥೆ:  ಸಮ್ದಾಯದಾದ್ಯಂತ ವಿಭಿನನು Snapchatter ಗಳು ಸಲ್ಲಾಸಿದ 
Snap ಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇದ್. ನಮ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಾ ಕಾಣಿಸಿಕೆ�ಳುಳುವ Snap ಗಳು 
ಸಾವಮ್ಜನಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು Snap ಮಾ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಪಾಲಾಟ್ಫಾರಂ ಹ�ರಗ� ತೆ�ಮೀರಿಸಬಹ್ದ್. 

ನೆನಪುಗಳು:  ನಿಮ್ ಮಮರಿಗಳಿಗ ಉಳಿಸಿದ Snap ಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳ 
Snapchatter ಗಳ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಸಂಗ್ರಹ.  

ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು:  ಒಂದ್ Snap ಮಮೀಲ ಬಲಕೆ್ಕ ಸವಾವೈಪ್ ಮಾಡ, ಬಣಣಿದ 
ಎಫಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಮೀರಿಸಲ್, ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಯನ್ನು ತೆ�ಮೀರಿಸಲ್, ನಿಮ್ Bitmoji 
ಯನ್ನು ವೆೈರ್ಷಟ್್ಯಗ�ಳಿಸಲ್, ನಿಮೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತತುದಿದಾಮೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು 
ತೆ�ಮೀರಿಸಲ್, ಮತ್ತು ಇನನುಷಟ್ಕಾ್ಕಗಿ ಫಿಲಟ್ರ್  ಆಯೆ್ಕಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೆ�ಳುಳುತತುವೆ.

ಲನ್ಸಿಗಳು:  ಲನ್ಸ್ ಕರ�ಮೀಸಲ್  ಅನ್ನು ತೆರಯಲ್ ಮ್ಖದ ಮಮೀಲ ಟಾ್ಯಪ್  
ಮಾಡ. 3D ಎಫಕ್ಟ್ಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು, ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ರ�ಪಾಂತರಗಳನ್ನು 
ನಿಮ್ Snap ಗಳಿಗ ಲನ್ಸ್ಗಳು ಸಮೀರಿಸ್ತತುವೆ.

ಸಿಟ್ೇಕ್ಗಳು:  ಚಾಟ್  ಸಿಕ್ಮೀನ್ನಲ್ಲಾ ನಿಮ್ ಸನುಮೀಹಿತರ ಹಸರಿನ ಪಕ್ಕ    
ಇಮಮೀಜಿ ಮ�ಲಕ ಕಾಣಿಸಿಕೆ�ಳುಳುವ ಇದ್, ಎಷ್ಟ್ ದಿನಗಳವರಗ ಸಿಟ್ಮೀಕ್  
ಇದೆ (ಅಂದರ, ಪರಸಪಿರರ�ಂದಿಗ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಕೆ�ಂಡ Snap ಗಳು) 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ತೆ�ಮೀರಿಸ್ವ ಸಂಖ್್ಯಯಾಗಿರ್ತತುದೆ. ನಿಮೀವು ಯಾರ�ಂದಿಗ ಹಚ್ಚಿ 
Snap ಮಾಡ್ತತುದಿದಾಮೀರಿ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಗ್ರ್ತಸ್ವ ಮಮೀಜಿನ, ಲಘುಹಾಸ್ಯದ 
ವಿಧಾನವೆಮೀ Snap ಸಿಟ್ಮೀಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ!

ಸ್ಥಳ ಸೇವಗಳು:  ಫಿಲಟ್ರ್ಗಳು, ಹ್ಡ್ಕಾಟ, Snap ಮಾ್ಯಪ್, 
ಜಾಹಿಮೀರಾತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆೈರ್ಷಟ್್ಯಗಳಿಗ ನಿಮ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು Snapchat 
ಬಳಸ್ತತುದೆ. ಸಕ್್ರಯಗ�ಳಿಸಿದರ, ನಿಮೀವು Snapchat ತೆರದಿದಾದಾಗ ನಿಮ್ ಸ್ಥಳ 
ಅಪ್ಡೆಮೀಟ್ ಆಗ್ತತುದೆ.   

ಸಾಪಾಟ್ಲೈಟ್:  ಒಂದೆಮೀ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾ Snapchat ಅನ್ನು ಕಂಡ್ಹಿಡಯಿರಿ 
ಮತ್ತು ಈ ಮನರಂಜನಯ ವೆಮೀದಿಕೆಯಲ್ಲಾ ನಮ್ ಕಮ್್ಯನಿಟಯಾದ್ಯಂತ 
ದೃಷ್ಟ್ಕೆ�ಮೀನಗಳನ್ನು ನ�ಮೀಡ

ಹುಡುಕಾಟ:  ಹ್ಡ್ಕಾಟದಲ್ಲಾ ಟೈಪ್  ಮಾಡದರ, ನಿಮಗ ವಿಭಿನನು 
ಸಂಗತಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತತುವೆ. ಇದರಿಂದ, ನಿಮಗ ಹಚ್ಚಿ ಸ�ಕತುವಾದದದಾನ್ನು ನಿಮೀವು 
ಕಂಡ್ಕೆ�ಳಳುಬಹ್ದ್. ಉದಾ., ಸನುಮೀಹಿತರನ್ನು ಹ್ಡ್ಕ್ವುದ್ ಅಥವಾ Here For 
You ಪರಿಕರವನ್ನು ಪರಿರ್ಮೀಲ್ಸ್ವುದ್. 



Snap Inc.

ಜುಲೈ 2021 ಆವೃತ್ತು


