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Snap Inc.માં કામ કરતા 
માતાવિતા તરફથી િત્ર
વ્હાલહા મહાતહા-પિતહા અને વહાલીઓ,

તમહારહા કિશોર બહાળિે એિ Snapchat એિહાઉન્ટ બનહાવ્યું 
છે. તો ્વ ેશયું? તમને સુંશય છે. તમહારું  કિશોર બહાળિ એવી 
ઍિનો ઉિયોગ િેમ િરવહા મહાુંગશે જયહાું તેમનયું મો્ટહાભહાગનયું િન્ટને્ટ 
આિોઆિ કિલી્ટ િરવહામહાું આવે છે? સોશશયલ પલે્ટફોમ્મ સતત 
વવિશસત થઈ રહહાું છે, અને અમ ેસમજીએ છીએ િે તેની સહાથે 
સયમેળ સહાધવો મયશિેલ ્ોઈ શિે છે. પ્રશ્ો અને ચિંતહાઓ ્ોવી 
સવહાભહાવવિ છે, અને અમ ેઆશહા રહાખીએ છીએ િે તમને આ 
મહાગ્મદરશંિહા Snapchat વવશે શીખવહામહાું અને તમહારહા કિશોરને 
શશશષિત અને સશકત િરવહા મહા્ટનેયું એિ સુંસહાધન બનવહામહાું મદદરૂિ 
થહાય.

અમે મહાનીએ છીએ િે તમ ેતે સયપનશ્ચિત િરવહા મહાુંગો છો િે 
અમહારી ઍિનો ઉિયોગ િરતી વખતે તમહારું  કિશોર સહારી રીતે 

સયરશષિત અને મહાપ્તગહાર ્ોય. અમહારો ધયેય કિશોરો મહા્ટ ેતેમની 
રિનહાતમિતહા અને સહાિી આતમિળહા મહા્ટ ેએિ જગયહા પ્રદહાન િરવહાનો 
છે. Snapchat એ િરુંિરહાગત સોશશયલ મીકિયહાથી અલગ છે 
િહારણ િે ઍિ એ નજીિનહા વમત્ો સહાથે સુંિિ્કમહાું ર્ેવહા મહા્ટનેી એિ 
મનોરુંજિ રીત તરીિે બનહાવવહામહાું આવી ્તી, ન્ીં િે અજાણયહાઓ 
સહાથે.

સલહામતી ભહાગીદહારોની વવશહાળ શ્ણેીની સહાથ,ે અમે અમહારહા કિશોરોને 
જણહાવીએ છીએ િે તેમની સલહામતી જ અમહારી અગ્રતહા છે. 

અમે તમન ેઅન ેતમહારહા િકરવહારન ેસયરશષિત રૂિે િોતહાન ેવયકત િરવહા, 
વત્મમહાન ષિણમહાું જીવવહા, વવશ્વ વવશ ેશીખવહા અન ેસહાથ ેમળીન ે
આનુંદ િરવહા સશકત િરતી વધહારહાની મહાપ્તી પ્રદહાન િરવહા મહા્ટ ેઆ 
મહાતહાપિતહાની મહાગ્મદરશિંહા બનહાવી છે. અમે આશહા રહાખીએ છીએ િે તે 
તમહારું  કિશોર ઑનલહાઇન શયું િરે છે તેનહા વવશ ેતેમની સહાથ ેખયલલહા મન ે
અન ેપ્રહામહાણણિતહાથી વહાતિીત િરતહાું ર્ેવહા મહા્ટ ેતમન ેમદદરૂિ થશ.ે 

્યાદ રાખનો, તમારા અને તમારા કક્નોર માટે અમે હંમે્ા તમારી 
સાથે છીએ!

 - Snap Incમાં કામ કરતા માતાવિતા માટે.

અનય પલે્ટફોમ્મથી વવિરીત, અમે સહાવ્મજપનિ ક્ટપિણીઓને મુંજૂરી 
આિતહા નથી, અને અમહારહાું કિફોલ્ટ સેટ્ટંગ એ દશહા્મવે છે િે સનેિિેટ્ટર 
ફકત એવહા લોિો તરફથી સુંદેશહા પ્રહાપત િરી શિે છે જેમને તેઓએ 
ફે્નિ તરીિે ઉમેયહા્મ ્ોય. 

વમત્ો સહાથે વહાતિીત િરવહા ઉિરહાુંત, Snapchat િકરવહારોને 
જોિહાયેલ ર્ેવહા મહા્ટ ેિણ શ્ેષ્ઠ છે. Snapchat તમને મનોરુંજિ 
અને પ્રહાસુંવગિ રીતે વહાતિીત િરવહા મહા્ટ ેતમહારી રિનહાતમિતહાનો 
ઉિયોગ િરવહામહાું સ્હાય િરે છે! તે બસ એિબીજા સહાથે મજા 
મહાણવહાની જગયહા છે (િહામ િરવહા મહા્ટનેી સૂવિ અથવહા વહાસણ ધોવહા 
મહા્ટનેહા રીમહાઇનિસ્મની ચિંતહા િરવહાની ન્ીં). તેનહા બદલે, તમને રમૂજી 
પિકિસ્મ મોિલવહાની અને વત્મમહાન ષિણમહાું જીવવહાની તિ મળશે 
(તમહારહા િૅમેરહા રોલને ભયહા્મ વવનહા!). તમહારું  કિશોર શહાળહામહાું ્ોય 
તયહારે તમહારહા િકરવહાકરિ િહાલતયની તસવીરો લેવહા મહા્ટ ેSnapchatનો 
ઉિયોગ િરો અથવહા તમહારહા કિશોરનહા ્હાસયને બ્હાર લહાવવહા મહા્ટ ે
અમહારહા લેનસ ઉમેરો! 

અમે સમજીએ છીએ િે સુંદેશહાવયવ્હારની સયવવધહા આિતી િોઈિણ 
ઍિમહાું તેનો દયરૂિયોગ થવહાની સુંભહાવનહા ર્ેલી છે, તેથી જ અમે 
અમહારહા પલ્ેટફોમ્મની સલહામતી િર ઘણો બધો સમય, સુંસહાધનો અન ે
ઊજા્મ િેશનરિત િરીએ છીએ -  અન ેિરતહાું ર્ીશયું. ઍિની અુંદર 
જ વયહાિિ કરિોર્ંટગ, અમહારહા સમયદહાય કદશહાપનદદેશો અન ેસકરિય 

"મારં કક્નોર એિી ઍિ ્ા માટે 
ઉિ્યનોર કરિા માંર્ે જ્યાં 
તેમનું ઘણંખરં કનટેનટ આિમેળે 
કિલીટ થઈ જા્ય છે?"
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એિ વહાલી અથવહા શશષિિ તરીિે, તમ ેSnapchatને 
મેસેજજંગ અને િૅમેરહા ઍિ તરીિે જાણતહા ્શો િે જે 
આજિહાલ કિશોરો દ્હારહા િોતહાનહા વમત્ો સહાથે વહાતિીત 
િરવહાનો એિમહાત્ મહાગ્મ છે. એિદમ શરૂઆતથી જ, અમ ે
વહાસતવવિ વમત્ો જયહારે એિબીજાથી દૂર ્ોય તયહારે 
તેઓને જોિહાવહા મહા્ટ ેઅને તે ષિણમહાું િોતહાને સરળતહાથી 
વયકત િરવહામહાું મદદ િરવહા િર ધયહાન િેશનરિત િ્યું છે. 
Snapchatનયું પનમહા્મણ લોિોને તેમનહા િૅમેરહાથી િોતહાને 
આરહામદહાયિ રીતે વયકત િરવહા મહા્ટનેહા એિ સહાધન તરીિે 
િરવહામહાું આવ્યું ્તયું.

Snapchat ઇરહાદહાપૂવ્મિ િરુંિરહાગત સોશશયલ મીકિયહા 
િરતહા અલગ રીતે બનહાવવહામહાું આવ્યું છે, એ રીતે જે 
આિણહા સમયદહાય મહા્ટ ેતેને ઘણું વધય સયરશષિત બનહાવે 
છે. અમે મહાતહાપિતહા અને કિશોરોને Snapchat અને 
અનય પલે્ટફોમ્મનહા યોગય ઉિયોગ વવશે પનયવમત વહાતિીત 
િરવહા પ્રોતસહાપ્ત િરીએ છીએ, આ જ િહારણે અમે આ 
મહાગ્મદરશંિહાને સહાથે રહાખી છે.

3

Snapchat 101
Snapchat શું છે?
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િારંિાર પૂછાતાં સામાન્ય પ્રશ્નો
અમહારહા િૅમેરહા સહાથે, અમે એિ ્ટકેસ્ટ સુંદેશની મયહા્મદહાઓની તયલનહામહાું એિ 
Snapમહાું ઘણું બધયું િ્ેવહા મહા્ટ ેઅમહારહા સજ્કનહાતમિ સહાધનોનો ઉિયોગ િરીને 
િોતહાને વયકત િરવહાની એિ રીત વવિસહાવી છે. Snapchat િર, તમે તમહારહા 
સૌથી વધય પપ્રયજનો સહાથે મયકતિણ ેર્ી શિો છો. અ્ીં તમહારહા િે્ટલહાિ 
સૌથી સહામહાનય પ્રશ્ોનહા જવહાબો આિેલહા છે: 

1  ઍિ કેિી રીતે કા્ય્ગ કરે છે?

તમ ેએિ એિહાઉન્ટ સહાઇન-અિ િયહા્મ િછી અને તમહારી Bitmoji બનહાવયહા 
િછી, ્વે સમય છે વધય જાણવહાનયું શરૂ િરવહાનો! Snapchatમહાું 5 ્ટબૅ છે 
(િહાબેથી જમણે): નિશો, િૅ્ટ, િૅમેરહા, સ્ટોરી અને સિપૉ્ટલહાઇ્ટ. Snapchat 
શરૂ િરો તયહારે િૅમેરહા ખૂલે છે. 

ફો્ટો લેવહા મહા્ટ ેબસ િૅમેરહા આઇિન િર ્ટિૅ િરો અથવહા વીકિયો લેવહા મહા્ટ ે
િિિી રહાખો. તમ ેફે્નિને "Snaps" તરીિે ઓળખહાતહા વિત્ો અથવહા વીકિયો 
મોિલી શિો છો, જે અજાણયહાઓ તરફથી સરળ સુંદેશહા મોિલવહાની 
સયવવધહા મહા્ટ ેરિહાયેલ નથી. જયહારે તમ ેિ્ેલહાું િોઈ ખહાતયું બનહાવો છો, તયહારે 
આિોઆિ, તમ ેિોઈ એવહા વયકકત તરફથી સુંદેશ પ્રહાપત િરી શિતહા નથી જેને 
તમ ેફે્નિ તરીિે ઉમેરેલ ન ્ોય. 

િનોતાને 
વ્યકત કરનો!

2  મને Snaps વિ્ે િધુ જણાિ્નો?

Snaps તવકરત અને સરળ સુંદેશહાવયવ્હાર મહા્ટ ેબનહાવવહામહાું આવયહા છે, 
એિદમ વહાસતવવિ જીવનની વહાતિીતની જેમ! આ 
જ િહારણે જયહારે તમ ેિોઈ વમત્ને Snap મોિલો 
છો, તયહારે Snap આિોઆિ જ કિલી્ટ થઈ જાય 
છે, મો્ટથેી બોલેલહા શબદોની જેમ. અમ ેમહાનીએ 
છીએ િે આ પ્રમહાણણત વહાતિીતનહા એ સતર િર 
લઈ જાય છે જે આિણે Snapchat િર 
દરરોજ જોઈએ છીએ.

યહાદ રહાખો, જો િે Snaps આિમેળે જ કિલી્ટ 
થઈ જાય તે રીતે રિહાયેલ છે, તેમ છતહાું, િોઈ ફે્નિ સરિીનશપૉ્ટ લઈ શિે છે, 
સરિીનને રેિોિ્ક  િરી શિે છે, અથવહા અનય કિવહાઇસ વિ ેતેને િેપિર િરી શિે છે.

3   Snapના સલામતી ધનોરણનો શું છે?

Snapchat િરનહા તમહામ  વિરહાશિતહા્મઓ  એ Snapની  સેવહાની શરતો  
અને  િોમ્ યપન્ટીનહા પનયમોનયું િહાલન િરવયું આવશયિ છે, જે દ્ષેપૂણ્મ ભહાષણ, 
ભેદભહાવ, ખો્ટી મહાપ્તી, ગયુંિહાગીરી, િજવણી, હ્ંસિ સહામગ્રી વગેરેને 
પ્રવતબુંવધત િરે છે. Snap એવી સમરિંત ્ટીમ 
ધરહાવે છે જે આ નીવતઓ બનહાવે છે અને લહાગય 
િરે છે. 

અમે અમહારહા વિરહાશિતહા્મઓને િેવી રીતે 
સયરશષિત િરીએ છે તે વવશે વધય જાણવહા મહા્ટ,ે 
અમહારહા ગોિનીયતહા િેનરિની મયલહાિહાત લો.

4  શું ખા્ું બનાિિા માટે કનોઈ િ્ય 
આિશ્યકતા છે?

્હા. 13 વષ્મથી ઓછી વયની િોઈ િણ વયકકતને ખહાતયું બનહાવવહાની અથવહા 
Snapchatનો ઉિયોગ િરવહાની મુંજૂરી નથી અને અમે અમહારી સેવહાઓને 
13 વષ્મથી ઓછી વયની િોઈ િણ વયકકત િર પનદદેશશત િરતહા નથી. જો 
તમહારી િહાસે Snapchatનો ઉિયોગ િરતયું 13 વષ્મથી નહાની વયનયું િોઈ બહાળિ 
છે, તો િૃિહા િરીને તમહારહા બહાળિનહા વિરહાશિતહા્મનહામ અને તમહારહા સુંબુંધની 
િિહાસણી સહાથે અમહારો સુંિિ્ક  િરો. 

તમ ેિોની સહાથે વસતયઓ શેર િરો છો, તેમને િેવી રીતે શેર િરો છો અને 
Snapchat િર તેમને િે્ટલહા સમય સયધી જોઈ શિહાય છે તે બધયું 
તમહારહા પનયુંત્ણમહાું છે.

24HR
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    અમે અસરકારક માર્ગદર્શિકા 
બનાિિામાં, અમારા સનેિચેટ્ટરનોને 
સુરચષિત રાખિામાં અને રચનાતમકતા 
અને સિ-અભભવ્યકકત માટે એક 
સલામત, મનનોરંજક િાતાિરણ 
પ્રદાન કરિા તરફ ધ્યાન કેભનરિત કરીએ 
છીએ. જનો તમારં કક્નોર ક્ારે્ય 
િણ સલામતીની ચચશિતા અનુભિે, તનો 
તેમણે હંમે્ા તેની અમને જાણ કરિી 
જનોઈએ.

5   હંુ મારા કક્નોરને Snapchat િર સલામત રહેિામાં 
કેિી રીતે મદદ કરી ્કંુ?

Snapchat ઇરહાદહાપૂવ્મિ િરુંિરહાગત સોશશયલ મીકિયહા િરતહા અલગ રીતે 
બનહાવવહામહાું આવ્યું છે - એ રીતે જે આિણી િોમ્ યપન્ટી મહા્ટ ેતેને ઘણું વધય 
સયરશષિત બનહાવે છે. Snapchat એ વમત્ો અને પપ્રયજનો સહાથે જોિહાવહા 
અને વહાતિીત િરવહા મહા્ટનેયું એિ સથળ છે, િરુંતય તે જાણવયું મ્ત્વપૂણ્મ છે 
િે સલહામત િેવી રીતે ર્ેવયું. અમહારી િોવલસી, અમહારી ્ટીમ અને મહાતહાપિતહા 
અને શશષિિો મહા્ટનેી મહાપ્તી વવશે વધય જાણવહા મહા્ટ ેઅમે અમહારહા સલહામતી 
િેનરિની મયલહાિહાત લેવહાની ભલહામણ િરીએ છીએ. તમહારહા કિશોર મહા્ટનેી િે્ટલીિ 
ઉિયોગી ક્ટપસમહાું શહામેલ છે: એિ સશકત િહાસવિ્ક  બનહાવવો, તેમનહા ઇમેઇલ 
અને મોબહાઇલ નુંબરની િિહાસણી િરવી, ફકત એવહા લોિોની જ વમત્તહા 
વવનુંતી સવીિહારવી જેમને તેઓ વહાસતવવિ દયપનયહામહાું ઓળખે છે, અને અમહારહા 
િોમ્ યપન્ટીનહા પનયમો વહાુંિવહા જેથી તેઓ િણ તેમનહા વમત્ોને િણ તેનયું િહાલન 
િરવહા મહા્ટ ેતેમની મદદ િરવહાનો પ્રયહાસ િરી શિે! 

6  હંુ કનોઈ સલામતી સંબંવધત ચચશિતા વિ્ે જાણ કેિી 
રીતે કરી ્કંુ?

અયોગય વિરહાશિતહા્મઓ અને િન્ટને્ટને ઓળખી િહાઢવહા મહા્ટ ેઅમ ેઇન-ઍિ 
કરિો્ટ્ક  અને ઑફ-પલે્ટફોમ્મ પ્રવતસહાદ દ્હારહા અમહારી િોમ્ યપન્ટી મહા્ટ ેઅમ ે
એિબીજાનહા સુંિિ્કમહાું ર્ેવહાનયું સરળ બનહાવીએ છીએ. વિરહાશિતહા્મઓ 
ઇન-ઍિ કરિોર્ટંગ, અમહારહા સિો્ટ્ક  િો્ટ્કલ અને  Snapchat સિો્ટ્ક  કવિ્ટર 
એિહાઉન્ટ દ્હારહા િોઈ િણ િન્ટને્ટને કરિો્ટ્ક  િરી શિે છે. Snapchatને સયધહારવહા 
મહા્ટ ેઅમે અમહારહા િોમ્ યપન્ટીનહા પનયમો અને એિુંદર પ્રવતસહાદને અનયરૂિ 
િગલહાુંઓ લઈએ છીએ. 

નોંધ: જો તમને લહાગે િે િોઈ તહાતિહાવલિ ભયમહાું છે, તો તરત જ તમહારી 
સથહાપનિ િહાયદહા અમલીિરણ એજનસીનો સુંિિ્ક  િરો.

"ફકત એિા લનોકનોની જ 
ફે્નિની વિનંતી સિીકારનો 
જેને તમે િાસતવિક 
જીિનમાં ઓળખતા હનો."

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
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         ચૅટ: 

એિદમ શરૂઆતથી જ, અમ ેવહાસતવવિ ફે્નિોથી 
દૂર ્ોઈએ તયહારે તેમની સહાથે જોિહાવહામહાું અને 
વત્મમહાન ષિણમહાું િોતહાને વયકત િરવહામહાું આરહામદહાયિ 
અનયભવવહામહાું મદદ િરવહા િર ધયહાન િેશનરિત િ્યું છે. 
Snapchatમહાું વીકિયો, ફો્ટો, ઑકિયો અને ્ટકેસ્ટ 
િૅ્ટ, તેમજ ફોન અને વીકિયો િપૉલ િરી શિહાય છે. 
સુંદેશહાઓ આિોઆિ કિલી્ટ થઈ જાય છે, અને 
વિરહાશિતહા્મ જેમની સહાથે િ્ેલહાુંથી ફે્નિ ન ્ોય તેવહા 
િોઈ િહાસેથી સહામ-સહામે િૅ્ટ પ્રહાપત િરી શિતહા નથી. 

           કૅમેેરા: 

Snapchat આિમેળે િૅમેરહા િર જ ખૂલે છે. અ્ીં તમ ેSnaps લઈ શિો 
છો - જે વીકિયો અથવહા ફો્ટો છે. િોઈ Snap બનયહા િછી, તેને કફલ્ટર, 
્ટકેસ્ટ, ણસ્ટિર, જોિહાણ વગેરે જેવહા રિનહાતમિ ્ૂટલસ સહાથે શણગહારી શિહાય 
છે. Snapને: 

• િૅ્ટમહાું મોિલી શિહાય છે
• મેમરીમહાું સેવ િરી શિહાય છે
• મહારી સ્ટોરીમહાું ઉમેરી શિહાય છે અથવહા અુંગત 
સ્ટોરી િે િસ્ટમ સ્ટોરી બનહાવી શિહાય છે 

• કિલી્ટ િરી શિહાય છે

Snapchat Snaps અને િૅ્ટને ક્હારે કિલી્ટ િરે છે તેનહા િર વધહારહાની 
મહાપ્તી મહા્ટ,ે િૃિહા િરીને અ્ીં અમહારહા સિો્ટ્ક  લેખની મયલહાિહાત લો. આ શરતો 
વવશે વધય મહાપ્તી મહા્ટ ેઅમહારું  પૃષ્ઠ 27 િિહાસો!

           સટનોરી: 

અ્ીં સનેિિેટ્ટર તેમનહા વમત્ો, કરિએ્ટસ્મ અને વયહાિિ Snapchat સમયદહાય 
તરફથી સ્ટોરી જોઈ શિે છે! આ તે જગયહા િણ છે જયહાું તમે Discover 
અને "તમહારહા મહા્ટ"ે વવિલિ િરથી સકબસરિપશન જોઈ શિો છો.

           સિપૉટલાઇટ:  

સિપૉ્ટલહાઇ્ટ એ Snapchat 
િોમ્ યપન્ટી દ્હારહા બનહાવવહામહાું 
આવેલ સૌથી વધય મનોરુંજિ 
Snaps િર પ્રિહાશ ફેંિે છે. વવવવધ 
િન્ટને્ટ િર આગળ-િહાછળ જવહા 
મહા્ટ ેઉિર અને નીિે સરિહાવો 
અને વધય જાણો. જો તમ ેએવયું 
િશયું જયઓ છો જેને લગતયું વધય 
જોવહા મહાુંગો છો, તો તેને મનિસુંદ 
બનહાવવહા મહા્ટ ેકદલનહા વિહ્ન િર 
્ટિૅ િરો અને તમહારી ફીિને તમહારહા 
અનયરૂિ બનહાવો!

Snapchatનનો ઉિ્યનોર કેિી રીતે કરિનો
્ીષ્ગ સુવિધાઓ

ઍિને નેવવગે્ટ િરવહામહાું સ્હાયતહા મહા્ટ,ે નીિે આિેલ િે્ટલીિ Snapchatની 
િહાયહાની બહાબતો તિહાસો. સયવવધહાઓની સુંપૂણ્મ સૂવિ મહા્ટ,ે પૃષ્ઠ 12 િર 
અમહારી Snap શબદહાવવલ તિહાસી જયઓ.

સૌપ્રથમ બાબત: Snapchatમહાું ફકત ફો્ટો અને વીકિયો સુંદેશહા મોિલવહા 
િરતહાું ઘણું વધહારે છે.  ઍિમહાું 5 ્ટબૅ છે (િહાબેથી જમણે): Snap નિશો, 
િૅ્ટ, િૅમેરહા, સ્ટોરી અને સિપૉ્ટલહાઇ્ટ.

      Snap નક્નો:  

Snap નિશો આિણી િોમ્ યપન્ટીને તેમનહા શ્ેષ્ઠ વમત્ો અને વવશ્વભરનહા 
જયદહા જયદહા સથળો સહાથે જોિ ેછે. અમહારી બધી પ્રોિક્ટની જેમ, Snap 
નિશો પ્રહાઇવસીને સૌથી અગ્ર રિમે રહાખીન ેકિઝહાઇન િરવહામહાું આવયો ્તો, 
અને તમહામ વિરહાશિતહા્મઓ મહા્ટ ેસથહાન શેટરંગ મૂળભૂત રૂિે બુંધ રહાખવહામહાું 
આવે છે. જયહારે િોઈ સનેિિેટ્ટર પ્રથમ વહાર Snap નિશો ખોલે છે, તયહારે 
તેઓને િોતહાનયું સથહાન િોની સહાથે શેર િરવયું છે તે િસુંદ િરવહાનયું પૂછવહામહાું 
આવશે - િછી ભલે તે તેમનહા તમહામ વમત્ો 
્ોય, િોતે નક્ી િરેલ િે્ટલહાિ ્ોય, અથવહા 
િોઈ ન ્ોય (ઘોસ્ટ મોિ). Snap નિશહા િરનહા 
સથહાનો સનેિિેટ્ટરને વયવસહાયનહા િલહાિો અને 
સમીષિહાઓ જોવહા, ્ટિે-આઉ્ટ અને કિવલવરી 
ઑિ્કરો આિવહાની મુંજૂરી આિે છે.

https://support.snapchat.com/en-US/a/delete-my-account1
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અમારા પ્રાઇિસીના ચસદાંતનો
Snapchat િર પ્રાઇિસી

Snap િર, તમહારી ગોિનીયતહાને અમે પ્રહાથવમિતહા બનહાવીએ 
છીએ. અમે જાણીએ છીએ િે જયહારે તમ ેSnapchat 
અથવહા અમહારી િોઈિણ અનય પ્રોિક્ટનો ઉિયોગ િરો છો તે 
દરેિ વખત ેતમહારો વવશ્વહાસ જીતવહામહાું આવે છે - તેથી જ અમ ે
તમહારી મહાપ્તીને મો્ટહાભહાગની અનય િુંિનીઓ િરતહાું અલગ 
રીતે સુંિહાવલત િરીએ છીએ.

અમહારી પ્રોિક્ટસ પનરુંતર રીતે વવિશસત થતી ્ોવહા છતહાું, 
અમહારહા પ્રહાઇવસીનહા શસદહાુંતો યથહાવત ર્ે છે:

• અમ ેપ્રમહાણણિતહાથી અને ખયલલહા મને સુંિહાર િરીએ છીએ

• િોતહાને િેવી રીતે વયકત િરવહા તે તમે િસુંદ િરો છો

• અમ ેગોિનીયતહાને ધયહાનમહાું રહાખીને રિનહા િરીએ છીએ

• તમહારી મહાપ્તીને તમે પનયુંવત્ત િરો છો

અમ ેતમહારી ગોિનીયતહાને પ્રથમ અગ્રતહા િેવી રીતે આિીએ 
છીએ તે વવશે વધય જાણવહા મહા્ેટ, અમહારહા ગોિનીયતહા િેનરિની 
મયલહાિહાત લો, જયહાું તમે અમહારહા ગોિનીયતહા શસદહાુંતો, અમહારી 
ગોિનીયતહા નીવત વવશે વધય મહાપ્તી પ્રહાપત િરશો અને જો તમે 
મયખય મયદ્હાઓનહા સહારહાુંશની શોધમહાું ્ોવ, તો િૃિહા િરીને 'તમહારી 
ગોિનીયતહાની સમજૂતી'ની સમીષિહા િરો.

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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4  તેને ફે્નિની િચચે જ રાખનો : Snapchatનયું પનમહા્મણ તમહારહા 
નજીિનહા ફે્નિ સહાથે સુંિિ્કમહાું ર્ેવહા મહા્ટ ેિરવહામહાું આવ્યું ્તયું. અમ ેભલહામણ 
િરીએ છીએ િે તમ ેફકત એવહા લોિોને જ ફે્નિ બનહાવો અથવહા વમત્તહા વવનુંતી 
સવીિહારો જેમને તમ ેવહાસતવવિ જીવનમહાું ઓળખતહા ્ોવ. તમહારહા કિશોરોને 
યહાદ િરહાવો િે તેવહા વયકકત સહાથે ્ળવયું-મળવયું સલહામત નથી જેમને તેઓ 
ઓનલહાઇન મળે છે!

5  તમારા પ્રાઇિસી સેટટશિર ચકાસનો:  તમહારહા સેટ્ટંગમહાું જઈને 
િોણ તમને Snaps મોિલી શિે, તમહારી સ્ટોરી જોઈ શિે અથવહા Snap 
નિશહા િર તમહારું  સથહાન િોણ જોઈ શિે તે િસુંદ િરો. કિફોલ્ટ રૂિે, ફકત 
તમહારહા ફે્નિ જ તમહારો સીધો સુંિિ્ક  િરી શિે અથવહા તમહારી સ્ટોરી જોઈ 
શિે છે.

6  નક્ા િર તમારં સથાન કસટમાઇઝ કરનો : તમ ેતમહારું  
સથહાન તમે ઉમેરેલ તમહામ ફે્નિ સહાથે અથવહા િસુંદ િરેલ ફે્નિનહા જયથ સહાથે શેર 
િરવહાનયું િસુંદ િરી શિો છો, અથવહા જયહારે તમ ેએિદમ અરિશય થઈ જવહા 
મહાુંગતહા ્ોવ તયહારે ઘોસ્ટ મોિ િણ િહાલય િરી શિો છો. Snap નિશો તમહારું  
સથહાન તયહારે જ અિિ્ેટ િરે છે જયહારે તમ ેઍિનો ઉિયોગ િરી રહહાું ્ોવ, 
અને તમહારું  સથહાન ફકત તે લોિો સહાથે જ શેર િરે છે જેમની સહાથે તેને શેર 
િરવહાનયું તમ ેિસુંદ િરો છો! 

7  મારી સટનોરી કનોણ જનોઈ ્કે તે બદલનો : કિફોલ્ટ પ્રહાઇવસી 
સેટ્ટંગ એ છે િે ફકત તમ ેઉમેરેલ સનેિિેટ્ટર જ તમહારી સ્ટોરી જોઈ શિે. 
જયહારે તમ ેતમહારી સ્ટોરી િર િોઈ Snap િોસ્ટ િરો તયહારે તમહારહા પ્રહાઇવસી 
સેટ્ટંગ તે Snap પૂરતહાું ર્ેશે જ, ભલે તયહારિછી તમ ેસેટ્ટંગ બદલી દો.

8  Snapchat િર દરુિ્યનોરની જાણ કરિી : તમ ે ુ્ં મેશહા 
Snapchat િર િજવણી, ગયુંિહાગીરી અથવહા અનય િોઈ િણ સલહામતીની 
ચિંતહા સપ્તનહા દયરિયોગની જાણ િરી શિો છો. જો િોઈ તમને અસવસથ 
બનહાવી રહયું છે, તો તમ ેતે સનેિિેટ્ટરને બલોિ િરી શિો છો અને િોઈ િણ 
ગ્ૂિ િે્ટમહાુંથી બ્હાર નીિળી શિો છો. જાણ િરવહા મહા્ટ,ે િોઈ Snap અથવહા 
સ્ટોરી િર દબહાવી રહાખો અને "Snap કરિો્ટ્ક  િરો" િસુંદ િરો. 

9  વમત્રનોને દૂર કરિા અને બલનોક કરિા િચચેનનો તફાિત : 
જયહારે તમ ેિોઈને તમહારહા વમત્ોની યહાદીમહાુંથી દૂર િરો છો, તો તેઓ તમહારી 
િોઈ િણ અુંગત સ્ટોરીને જોઈ શિશે ન્ીં, િરુંતય તમ ેજા્ેર તરીિે સે્ટ િરેલ 
િોઈ િણ િન્ટને્ટને તેઓ ્જી િણ જોઈ શિશે. તમહારહા પ્રહાઇવસી સેટ્ટંગને 
આધહારે, તેઓ ્જી િણ તમહારી સહાથે િૅ્ટ અથવહા Snap િરી શિે છે. જયહારે 
તમ ેિોઈ ફે્નિ સહાથે સુંિિ્ક  તોિો છો, તેઓ તમહારી સ્ટોરી ન્ીં જોઈ શિે, તમને 
Snaps ન્ીં મોિલી શિે અથવહા તમને િૅ્ટ ન્ીં મોિલી શિે.

Snapchat િર સલામત રહેવું
મદદરૂિ સલામતી કટપસ

Snapchat એ વમત્ો અને પપ્રયજનો સહાથે જોિહાવહા અને વહાતિીત િરવહા 
મહા્ટનેયું એિ સથળ છે, િરુંતય તે જાણવયું િણ મ્તવપૂણ્મ છે િે સલહામત િેવી રીતે 
ર્ેવયું. અમહારી નીવતઓ, અમહારી ્ટીમ અને મહાતહાપિતહા અને અધયહાિિો મહા્ટનેી 
મહાપ્તી વવશે વધય જાણવહા મહા્ેટ અમે અમહારહા સલહામતી િેનરિને િિહાસવહાની 
ભલહામણ િરીએ છીએ. ધયહાનમહાું રહાખો િે Snapchat 13 વષ્મથી વધય 
ઉંમરનહા લોિો મહા્ટ ેછે.

અમે મહાનશસિ સવહાસ્થય અથવહા ભહાવનહાતમિ િ્ટોિ્ટી અનયભવી રહહાું ્ોઈ શિે 
તેવહા સનેિિેટ્ટર, અથવહા જે લોિો આવી સમસયહાઓ વવશે અને આ બહાબતો 
સહાથે ઝઝૂમી ર્ેલહા વમત્ોને િેવી રીતે મદદ િરી શિે તે વવશે વધય જાણવહા 
ઉતસયિ છે તેમનહા મહા્ટ ેઍિની અુંદર સિો્ટ્ક  િણ પ્રદહાન િરીએ છીએ. જયહારે 
િોઈ Snapchater બેિેની, ્તહાશહા, તણહાવ, શોિ, આતમ્તયહાનહા વવિહારો 
અને િજવણી સપ્તનહા િોઈ િોક્સ વવષયો મહા્ટ ેશોધ િરે છે તયહારે અમહારું  
'આિનહા મહા્ટ ે્હાજર' ્ૂટલ પનષણહાતો સહાથ ેવવિશસત સલહામતી સુંસહાધનો પ્રદહાન 
િરે છે.

Snapchat િર સલહામત ર્ેવહા મહા્ટ ેઅ્ીં િે્ટલીિ ક્ટપસ આિેલ છે!

1   એક સ્કત િાસિિ્ડ  િસંદ કરનો : એવો િહાસવિ્ક  િસુંદ િરો જે 
ઓછહામહાું ઓછો 8 અષિરોનો ્ોય, અને તેમહાું તમહારું  નહામ, વિરહાશિતહા્મનહામ, 
ફોન નુંબર અથવહા જનમતહારીખ જેવી વયકકતગત મહાપ્તી શહામેલ ન ્ોય. 
તમહારહા િહાસવિ્કમહાું સુંખયહા, વિહ્નો અને િેપિ્ટલ તથહા નહાનહા અષિરોનયું વમશ્ણ 
શહામેલ િરો. તમહારો િહાસવિ્ક  અનયો સહાથે શેર ન િરો, અને અનય ઍિ અથવહા 
વેબસહાઇ્ટ મહા્ટ ેતે જ િહાસવિ્કનો ઉિયોગ ન િરો. 

2  તમારા ઇમેઇલ અને મનોબાઇલ નંબરની ચકાસણી 
કરાિનો : Snapchat સેટ્ટંગસમહાું તે િિહાસણી િરહાવો િે તમહારહા એિહાઉન્ટ 
સહાથે સુંિળહાયેલ ઇમેઇલ એડ્સે અને મોબહાઇલ નુંબર સિો્ટ છે.

3  બીજી િારની ખાતરી સેટ અિ કરનો : આ એિ વૈિકલિિ 
સયરષિહા સયવવધહા છે જે તે િિહાસણી િરે છે િે જયહારે તમ ેતમહારહા Snapchat 
અિહાઉન્ટ િર લપૉગ ઇન િરો છો તયહારે તે ખરેખર તમ ેજ છો! આ તમહારહા 
ખહાતહાને વધય સયરશષિત બનહાવે છે. અ્ીં વધય જાણો.

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/enable-login-verification


9

હેિસિેસ વમની : સનેિિેટ્ટરને સીધી જ 
ઍિમહાુંથી જ, મહાગ્મદરશંત ધયહાન અને મનની 
એિહાગ્રતહાની પ્રેણક્ટસ િર ઍકસેસ પ્રદહાન િરવહા 
મહા્ટ ે્ેિસિેસ અને Snap ભહાગીદહારી િરી રહહાું 
છે. ્ેિસિેસ વમની દ્હારહા, સનેિિેટ્ટરને વમત્ો સહાથે 
ધયહાનની િસરતો િરવહા અને જરૂકરયહાતમુંદ વમત્ોને 
સિહારહાતમિ રીતે પ્રોતસહા્ન આિતહા પ્રેરિ સુંદેશહા 
મોિલવહા મહા્ટ ેસશકત િરવહામહાું આવશે. નોંધ 
લેશો િે, આ સયવવધહા ફકત િસુંદગીિૃત દેશોમહાું જ 
ઉિલબધ છે.

આિના માટે હાજર : આ શોધમહાું ર્ેલ 
એિ ્ૂટલ છે જે વયહાવસહાવયિ શબન-લહાભિહારી સુંગઠનો તરફથી સથહાપનિીિરણ 
િરેલ સુંસહાધનો અને િન્ટને્ટ ધરહાવે છે, જે લોિો જયહારે સુંિ્ટમહાું ્ોવહા સહાથે 
સુંિળહાયેલહા શબદો લખે છે તયહારે દશહા્મવવહામહાું આવે છે. શોધ વવષયોમહાું ્તહાશહા, 
બેિેની, શોિ, ગયુંિહાગીરી, બોિી િોવઝક્ટવવ્ટી (શરીરની સિહારહાતમિતહા), 
LGBTQ મહાનશસિ સવહાસ્થય વગેરે શહામેલ છે.

ઇન-ઍિ કરિનોરટશિર : સનેિિેટ્ટરને જયહારે તેમનહા ફે્નિ સવ-્હાપન િરવહાનહા 
જોખમ િર ્ોવહાની ચિંતહા ્ોય તયહારે અમહારું  ઇન-ઍિ કરિોર્ટંગ ્ૂટલ તેઓને 
અનહામીિણે અમને સૂવિત િરવહાની સયવવધહા પ્રદહાન િરે છે. અમે િકરકસથવત 
મહા્ટ ેSnapને િેતવણી આિતહા વયકકત અને ઇન-ઍિ સિો્ટ્ક  પ્રહાપત િરતહાું 
વયકકત બુંને મહા્ટ ેએિ સિો્ટ્ક  સહાઇ્ટ પૃષ્ઠ િર સુંસહાધનો શેર િરીએ છીએ જે 
20 થી વધય દેશો અને ભહાષહાઓમહાું સવ-્હાપન અને સુંિ્ટ ્ો્ટલહાઇનસ સુંસહાધનો 
ધરહાવે છે.

2017મહાું, અમે અમહારી િોમ્ યપન્ટીનહા સભયો મહા્ટ ેઇન-ઍિ િ્ટોિ્ટી કરિોર્ટંગ 
્ૂટલનો પ્રહારુંભ િયયો ્તો. જયહારે અમે સદ્હાવનહાપૂવ્મિ મહાનીએ છીએ િે, જીવન 
મહા્ટ ેિોઈ પનિ્ટવતતી જોખમ પ્રવતતી રહયું છે તયહારે અમહારી િહાયદહા અમલીિરણ 
ઓિરેશન ્ટીમ સકરિયિણે િહાયદહા અમલીિરણનો સુંિિ્ક  િરશે. Snapchat 
એ િોઈ વયહાવસહાવયિ મહાનશસિ સવહાસ્થય ્સતષિેિ સુંસહાધન નથી. જો િોઈ 
ફે્નિ અથવહા પપ્રયજન જોખમમહાું ્ોય તો, આિઘહાત પનવહારણ ્ો્ટલહાઈન, 
સુંિ્ટ ્ટકેસ્ટલહાઇન જેવી િ્ટોિ્ટી સેવહાઓનો ઉિયોગ િરો અથવહા 911 િર 
િપૉલ િરો. 

સલામતી સનેિ્પૉટ કિસકિર ચેનલ : તમહારહા કિશોરોને સલહામતી 
સનેિશપૉ્ટ િર સબસરિહાઇબ િરવહા પ્રોતસહાપ્ત િરો, જે કિણજ્ટલ સયરષિહા અને 
તમહારહા Snapchat અિહાઉન્ટને સયરશષિત રહાખવહાની મ્ત્વપૂણ્મ રીતો વવશે 
સનેિિેટ્ટરને શશશષિત િરવહા િર િેશનરિત એિ કિસિવર શપૉ છે! નોંધ લેશો, આ 
િેનલ ફકત િસુંદગીિૃત દેશોમહાું જ ઉિલબધ છે.

સંસાધન પૃષ્ઠ : સલહામતી ભહાગીદહારો અને તમહારહા અને તમહારહા કિશોર મહા્ટ ે
સુંસહાધનોની સુંપૂણ્મ સૂવિ મહા્ટ ેઅમહારહા સલહામતી િેનરિની મયલહાિહાત લો. 

સકેન કરિા માટે 
ઍિની અંદર ટૅિ કરનો 
અને દબાિી રાખનો

તમને ધ્યાનમાં રાખીને
સુખાકારીના સંસાધનનો

Snap િોતહાનહા સમયદહાયની સલહામતી અને સયખહાિહારી પ્રતયે ગ્નતહાથી 
પ્રવતબદ છે. અમે અમહારહા સનેિિેટ્ટરોને સલહામતી, તુંદયરસત અને મહાપ્તગહાર 
રહાખવહા મહા્ટ ે્ટીમ, તિનીિી અને ભહાગીદહારીઓને િહાય્મરત રહાખીએ છીએ.

જરૂકરયહાતમુંદ સનેિિેટ્ટરોને સુંસહાધનો પ્રદહાન િરવહા અને સમથ્મન આિવહા 
મહા્ટ ેઅમ ેઉદ્ોગ પનષણહાતો અને શબન-સરિહારી એજનસીઓ સહાથે િહાય્મ 
િરીએ છીએ. સલહામતી ભહાગીદહારોની સુંપૂણ્મ સૂવિ મહા્ટ,ે અમહારહા સલહામતી 
ભહાગીદહારોની મયલહાિહાત લો.

Snapchat તમહારહા કિશોરોને સમથ્મન િરવહામહાું સ્હાય મહા્ટ ેઍિની અુંદર 
સુંસહાધનો અને સયખહાિહારી સયવવધહાઓ પ્રદહાન િરે છે, િછી ભલે તેઓને 
ભહાવનહાતમિ સમથ્મનની જરૂર ્ોય અથવહા બસ ફકત િૅ્ટ િરવહા મહાુંગતહા 
્ોય! અમહારી સયખહાિહારી સયવવધહાઓ મહાનશસિ સવહાસ્થય સહાથે િોતહાનો સુંઘષ્મ 
અનયભવી ર્ેલ વમત્ોને સમથ્મન િરવહા મહા્ટ ેSnapchat સમયદહાયનહા સભયોને 
શશશષિત અને સશકત િરવહા મહા્ટ ેરિવહામહાું આવયહા છે! 

સંકટ ટેકસટ લાઇન: અમ ેસુંિ્ટ ્ટકેસ્ટ લહાઇન સહાથે ભહાગીદહારી િરીએ 
છીએ, જે ્યએસમહાું ર્ેતહા સનેિિેટ્ટરોને લહાઇવ, પ્રશશશષિત િ્ટોિ્ટી સલહા્િહાર 
સહાથે િૅ્ટ િરવહાની સયવવધહા આિે છે જે પનઃશયલિ છે અને 24/7 ઉિલબધ છે. 
બસ 741741 િર KIND ્ટકેસ્ટ િરો, અથવહા ઍિની અુંદર સુંિ્ટ ્ટકેસ્ટ 
લહાઇન શોધો! જો તમે ્યએસની બ્હાર ્ોવ, તો વધય મહાપ્તી મહા્ેટ અમહારહા 
સલહામતી સુંસહાધનો તિહાસો. 

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://www.snap.com/en-US/safety/safety-team
https://www.snap.com/en-US/safety/safety-team
https://support.snapchat.com/en-US/a/Snapchat-Safety
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• ય્ું  જે િોસ્ટ િરું  તે ફકત મહારહા વમત્ો જ જોઈ શિે તેવયું ય્ું  સયપનશ્ચિત િેવી 
રીતે િરી શિયું?

• તહારી મનિસુંદ Snap રમત િઈ છે?

કનોઈ ચચશિતાને ઓળખિી:

તમહારહા કિશોરમહાું તમહારે િેવહા પ્રિહારનહા વત્મન િર નજર રહાખવી જોઈએ તે 
જાણવયું મ્તવપૂણ્મ છે. આ વત્મનો સૂિવી શિે છે િે તમહારું  કિશોર ઓનલહાઇન 
મયશિેલી અનયભવી રહયું છે અને તેને તમહારહા, િોઈ સલહા્િહાર અથવહા બીજા 
િોઈ પયખત િહાસેથી થોિહા વધહારહાનહા ્ટિેહાની જરૂર િિી શિે છે. શયું તમને 
નીિેનહામહાુંથી િોઈ જણહાઈ રહયું છે?

• વયકકતતવમહાું ફેરફહાર (વધતી બેિેની, ભય અથવહા ગયસસો)
• ્ટકેનોલોજી વવશે વહાતિીત િરવહાનયું ્ટહાળવયું 
• તેમનહા ફોન અથવહા લેિ્ટોિનો ઉિયોગ િરવહાનયું ્ટહાળવયું
• વમત્ો અને િકરવહારજનોથી દૂર થવયું
• શહાળહા વત્મનમહાું ફેરફહાર (નીિહા ગ્રેડસ, નબળી ્હાજરી, વગ્મમહાું સૂઈ જવયું)
• સવ-્હાપનની વવિહારધહારહા

જો તમને િોઈ જણહાય, તો તમહારહા કિશોર સહાથે વહાત િરવહાની ખહાતરી િરો 
અને સુંભવવત િોઈ વયહાવસહાવયિની મદદ લો અથવહા અમહારું  'આિનહા મહા્ટ ે
્હાજર' ્ૂટલ તિહાસો. સુંિ્ટની િોઈિણ તહાતિહાવલિ ષિણો મહા્ટ,ે ખહાતરી િરો 
િે તેઓ જાણે છે િે 741741 િર KIND ્ટકેસ્ટ િરવહાથી સુંિ્ટ ્ટકેસ્ટ 
લહાઈન 24/7 ઉિલબધ છે. Snapchat સમયદહાયને તેમનહા પ્રશશશષિત સુંિ્ટ 
સલહા્િહારો તરફથી વવનહામયલયે, ગયપત સમથ્મન મળે તે સયપનશ્ચિત િરવહા મહા્ટ ે
અમે તેમની સહાથે પ્રતયષિ ભહાગીદહારી િરી છે.

સુખાકારીનનો અભ્યાસ કરિનો:

Snapchatની રિનહા એ રીતે િરવહામહાું આવી છે જેથી લોિો ફકત તમ ે
શેર િરવહા મહાુંગતહા ્ો એ વસતય જ, અને એ્ટલહા સમય સયધી જ જોઈ શિે. 
અમે રિનહા-દ્હારહા-સલહામતી અણભગમનો ઉિયોગ િરીને નવી પ્રોિક્ટ અને 
સયવવધહાઓ િણ વવિશસત િરીએ છીએ અને અમહારી િોમ્ યપન્ટીને જયહારે 
તેઓ અથવહા તેમનહા ફે્નિ મહાનશસિ સવહાસ્થય સુંિ્ટ અનયભવી રહહા ્ોય તયહારે 
પનવહારિ સયખહાિહારી સહાધનો અને સુંસહાધનો ઍકસેસ િરવહામહાું મદદ િરીએ 
છીએ.

અમે જાણીએ છીએ િે Snapchatનો ઉિયોગ િરવહા વવશે તમહારહા કિશોરો 
સહાથે વહાતિીત િરવહામહાું સમથ્મ ્ોવયું મ્તવપૂણ્મ છે. તેથી જ અમ ેતમહારહા ્યવહા 
સહાથે Snap િર િેવી રીતે જોિહાવયું, સુંભવવત ચિંતહા્યકત વત્મનને િેવી રીતે 
ઓળખવયું અને ઍિની અુંદર સયખહાિહારીનો અભયહાસ િેવી રીતે િરવો તે વવશે 
િે્ટલીિ વહાતિીત શરૂ િરવહા મહા્ટ ેMindUP (મહાઇનિઅિ), સુંિ્ટ ્ટકેસ્ટ લહાઇન 
અને Snap િેરેન્ટસનહા પનષણહાતો સહાથ ેભહાગીદહારી િરી છે! 

્ામેલ થાઓ

તમહારું  િોતહાનયું Snapchat એિહાઉન્ટ બનહાવવહાથી તમને ઍિ વવશે 
સમજવહામહાું અને તમહારહા કિશોર સહાથે વધય સહારી રીતે જોિહાવહામહાું મદદ મળશે. 

ઉિ્યનોરી સૂચન: તમહારહા નવહા Snapchat વવશે શીખવહામહાું તમહારહા કિશોરની 
મદદ લો! 

અહીં િાતચીતને પ્રિાવહત રાખિા માટે પૂછિા જેિા 
કેટલાક મજાનાં પ્રશ્નો આિિામાં આવ્યા છે:

• મને તહારું  Bitmoji િેવયું દેખહાય છે તે બતહાવીશ?
• શયું તયું આિણહાું મહા્ટ ેએિ િકરવહાકરિ અુંગત સ્ટોરી અથવહા ગ્ૂિ િૅ્ટ 
બનહાવવહા મહાુંગીશ?

• તયું સૌથી વધય િ્યું કફલ્ટર વહાિરે છે? 
• તહારો મનિસુંદ કિસિવર શપૉ િયો છે? મને િયહા િસુંદ આવશે? 
• Snapchat િર ણજગરી દોસતો િેવી રીતે િહાય્મ િરે છે? 
• તહારો સૌથી લહાુંબો સનેિણસરિિ િોણ છે? 
• શયું ય્ું  િોઈ Snapને સેવ િરી શિયું? ય્ું  સેવ િરું  તો તયહાું ક્હાું જાય છે? 
• Snap નિશહા િર ય્ું  ઘોસ્ટ મોિ િર િેવી રીતે જઈ શિયું? 
• ઍિમહાું તહારું  મનિસુંદ ્ટબૅ િ્યું છે? 

2:23
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તમારા કક્નોર સાથે િાત ક્યા્ગ િછી:

્વ ેજયહારે તમ ેઅને તમહારું  કિશોર Snapchat વવશે વહાતિીત િરવહામહાું 
્ોશશયહાર થઈ ગયહા છો, તો ભવવષય મહા્ટ ેિે્ટલીિ સમજૂતીઓ નક્ી િરવી 
અને તમે પનરુંતર આવી વહાતિીત િરી રહહાું છો તેની ખહાતરી િરવી એ એિ 
સહારો વવિહાર છે! એિ સોશશયલ મીકિયહા િોનરિહાક્ટ િરવો િણ બુંને બહાજય  
ગોિનીયતહા અને વવશ્વહાસ ્ટિહાવી રહાખવહામહાું મદદ િરી શિે છે. આ વિનો 
આિીને, તે બુંને િષિો વચિે વવશ્વહાસ સથહાિવહામહાું મદદ િરી શિે છે. 

તમહારહા કિશોર સહાથે એિ તુંદયરસત વહાતિીતન ેપ્રોતસહા્ન આિવહા અને એિ 
તુંદયરસત સરિીન અને સહામહાણજિ મીકિયહાની આદતોનહા તેમનહા વવિહાસને ્ટિેો 
આિવહા મહા્ટ ેઅ્ીં િે્ટલહાિ વહાતિીત પ્રહારુંભિો આિવહામહાું આવયહા છે: 

• વહાતિીત િરવહાનહા કરવહાજો બનહાવો; વહાત િરવહા અને સહાુંભળવહા મહા્ટ ે
સમય િહાઢો જેમ િે જમતી વખતે

• તમહારહા કિશોરને વહાતિીતમહાું શહામેલ િરો, તેમને પ્રશ્ો પૂછો જેમ િે, 
"આ બહાબતે તહારો શયું મત છે?" અને તેમનહા વવિહારો િર પનખહાલસતહાથી 
પ્રવતભહાવ આિો

• વવષિેિોને દૂર િરીને અને આુંખનો સુંિિ્ક  જાળવીને ખરેખર િેવી રીતે 
સુંભહાળવયું તે શીખો

• દરેિ કદવસે સહાથે મળીને એિ િોક્સ સમય િહાઢવહા મહા્ટ ેસ્મત થહાઓ 
જેમહાું સોશશયલ મીકિયહા અથવહા ફોન 'વવરહામ' શહામેલ ્ોય 

• ઓનલહાઇન જોખમો અને ચિંતહાઓ વવશે ખયલલહા મને વહાત િરો, તેઓને 
ઓનલહાઇન જોખમોની સુંભહાળ લેવહા મહા્ટ ેતેઓ િરી શિે તેવી વયવ્હાર 
બહાબતો જેમ િે બલપૉિ િરવહા અને કરિો્ટ્ક  િરવહા વવશ ેસમજાવો

તમહારહા કિશોરને સોશશયલ મીકિયહા િર સલહામત અને સયખી ર્ેવહામહાું સ્હાય 
િરવહા મહા્ટ ેઅ્ીં િે્ટલહાિ મ્ત્વપૂણ્મ પનદદેશો આિવહામહાું આવયહા છે:

• સોશશયલ િોસ્ટસને તમહારહા નજીિનહા વતય્મળ સયધી સીવમત રહાખવહાનયું 
મ્તવ - તમ ેવહાસતવવિ રીતે જાણતહા ્ોવ તેવહા લોિોની જ વમત્તહા 
વવનુંતી સવીિહારવી

• તમ ેિોસ્ટ િરતો તે િ્ેલહાું ુ્ં મેશહા િોતહાને પૂછો: WWGS (દહાદીમહાું શયું 
િ્ેશે)!

• મૂિદશ્મિ ન બનશો - જો તમે એવયું િુંઈ જયઓ છો જે તમને અસવસથ િરે 
છે, તો તેને કરિો્ટ્ક  િરો! 

• ુ્ં મેશહા સદવયવ્હાર મહા્ટનેહા િોમ્ યપન્ટીનહા પનયમો અનયસહાર વત્મન િરો

“
“

આિણાં બધામાં સભાનતાપૂણ્ગ 
જાગૃવત દ્ા્ગિિી, કૃતજ્ઞતા વ્યકત 
કરિી અને કરણાપૂિ્ગક િત્ગિા જેિી 
સકારાતમક માનચસક આદતનો દ્ારા 
આિણા જીિનમાં િધુ આનંદ અને 
સુખાકારી લાિિાની ષિમતા છે. 

- મનોલી સટુઅટ્ડ  લપૉલર, િીએચ.િી.

અહીં તમારા કક્નોર સાથે તિાસિા માટે કેટલીક રીતનો 
આિેલી છે:

• શયું તમે ધયહાન િરવહા મહા્ટ ેક્હારેય ્ેિસિેસનો ઉિયોગ િરો છો?  
સુંશોધનોએ તહારણ આપ્ યું છે િે ધયહાન, અથવહા સભહાનતહાપૂણ્મ જાગૃવત 
તણહાવને દૂર િરી શિે છે અને સયખહાિહારીને બ્ેતર બનહાવી શિે છે

• જો તમહારે િોઈનહા Snapchatને કરિો્ટ્ક  િરવયું ્ોય, તો તમે જાણો છો તે 
િેવી રીતે િરહાય?

• શયું તમે સલહામતી પ્રતયે સમરિંત સેફ્ટી સનેિશપૉ્ટ કિસિવર િેનલ જયઓ 
છો?

• શયું તે 'આિનહા મહા્ટ ે્હાજર' મહા્ટ ેસબસરિહાઇબ િ્યું છે? આ Snapchat 
િર તમહારહા સિ્મ બહારમહાું "આિનહા મહા્ટ ે્હાજર" શોધ િરીને મેળવી શિહાય 
છે

• જો Snapchat િર તને િોઈ િરેશહાન િરી રહયું ્ોય તો શયું તને લહાગે છે 
તહારી િહાસે વહાત િરવહા મહા્ટ ેિોઈ છે?

• શયું તયું જાણે છે િે Snapchat િર તને સિો્ટ્ક  િરવહા મહા્ટ ેિયહા સુંસહાધનો 
ઉિલબધ છે?

• તયું ઍિની અુંદર િે્ટલો સમય વવતહાવે છે? 
• શયું ક્હારેય ઍિનો ઉિયોગ િરતી વખત ેતને અણભભૂત થયહા ્ોવહાની 
અનયભૂવત થહાય છે? આવયું અનયભવયહા િછી તયું શયું િરે છે?
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Discover:  Snap ઓકરણજનલ અને મેઇનસરિીમ મીકિયહા સપ્તનહા પ્રીવમયમ 
સમહાિહાર અને મનોરુંજન જયઓ.

Snapcode:  Snapcode એ એિ વવશેષ પ્રિહારનયું વિત્ છે જેન ેતમ ેનવહા 
વમત્ો ઉમેરવહા અથવહા કફલ્ટસ્મ અને લેનસ અનલોિ િરવહા જેવી વવવવધ કરિયહાઓ િરવહા 
મહા્ટ ેતમહારહા Snapchat વિ ેસિેન િરી શિો છો.

Snap નક્નો:  આ ્ટબૅ સહાથે શયું થઈ રહયું છે તે જયઓ, તમહારહા વમત્ો શોધો અને 
િોઈ સહા્સ િર જવહા મહા્ટ ેપ્રેકરત થહાઓ. કિફોલ્ટ રૂિે સથહાન શેટરંગ બુંધ ્ોય છે -- તમ ે
નક્ી િરો િે તમ ેવમત્ો સહાથે તમહારું  સથહાન શેર િરવહા મહાુંગો છો િે િછી ઘોસ્ટ મોિ સહાથે 
તેને ફકત તમહારહા પૂરતયું રહાખવહા મહાુંગો છો.

Snap સટાર:  સજ્કિો (જેમ િે પ્રભહાવશહાળી વયકકતઓ અથવહા શસલેશરિ્ટી) િે 
જેઓ વવશહાળ પ્રેષિિો ધરહાવે છે તેમની િહાસે એિ ગોલિ સ્ટહાર ્શે. તમે આ સજ્કિોને 
સબસરિહાઇબ િરી શિો છો. 

અંરત સટનોરી:  અુંગત સ્ટોરી દ્હારહા સનેિિેટ્ટરો એિ સ્ટોરી બનહાવી શિે છે જેન ે
ફકત િસુંદ િરેલ વમત્ોનહા સમૂ્ સહાથે જ શેર િરવહામહાું આવે છે.

આિણી સટનોરી:  સમગ્ર સમયદહાયનહા વવવવધ સનેિિેટ્ટર દ્હારહા સબવમ્ટ િરવહામહાું 
આવેલ Snapsનો એિ સુંગ્ર્. આિણી સ્ટોરીમહાું દશહા્મવેલહા Snaps જા્ેર િન્ટને્ટ છે 
જેન ેSnap નિશહા િર અને પલે્ટફોમ્મની બ્હાર િણ દશહા્મવવહામહાું આવી શિહાય છે. 

કસટમ સટનોરી:  તમહારી િસ્ટમ સ્ટોરી મહા્ટ ેવમત્ો િસુંદ િરો. જોિહાનહાર િોઇ િણ 
વયકકત આ સ્ટોરીમહાું સભયને ઉમેરી શિશ ેઅને અનય સભયોને જોઈ શિશે.

કૅમેરા:  જયહાું તમે તમહારહા ફે્નિને Snaps મોિલો છો, જે ફો્ટો અને વીકિયો છે!

ઘનોસટ મનોિ:  જયહારે િહાલય િરવહામહાું આવે તયહારે, તમહારહા ફે્નિ Snap નિશહા િર 
તમહારું  સથહાન જોઈ શિશે ન્ીં!

ચૅટ:  તમહારહા વહાસતવવિ ફે્નિને વીકિયો, ફોન અથવહા ્ટકેસ્ટ િૅ્ટ મોિલો.

તરત ઉમેરનો:  તરત ઉમેરોમહાું દેખહાતી ફે્નિોની ભલહામણો અમયિ િકરબળો 
િર આધહાકરત ્ોય છે જેમ િે, તમ ેજેમનહા િ્ેલહાુંથી જ ફે્નિ છો અને જેમને તમ ે
સબસરિહાઇબ િરો છો.

ફકત મારા પૂર્ું:  આ સયવવધહા મેમરીમહાું જોવહા મળે છે અને સનેિિેટ્ટરને તેમની 
મેમરીમહાું સેવ િરેલ Snaps અને સ્ટોરીને તેમનહા 'ફકત મહારહા પૂરતયું' ્ટબૅમહાું ખસેિવહાની 
સયવવધહા આિે છે - જેન ેજોવહા મહા્ટ ેિહાસિોિની જરૂર િિ ેછે.

કફલટર:  િોઈ Snap િર જમણ ેસરિહાવો, અને કફલ્ટર વવિલિ દેખહાશે જેમહાું રુંગ 
અસરો ઉમેરવહા, સથળની મહાપ્તી દશહા્મવવહા, તમહારી Bitmojiને ફીિર િરવહા, તમે શયું 
િરી રહહા છો તે દશહા્મવવહા વગેરે િરી શિહાય છે.

મારી સટનોરી:  Snapsની એિ શૃુંખલહા જે રિોનોલોણજિલ રિમમહાું પલ ેથહાય છે જેન ે
ફે્નિ 24 િલહાિ સયધી જોઈ શિે છે. તમ ેતેને દરેિ, મહારહા ફે્નિ અથવહા લોિોની જાતે 
બનહાવેલ સૂવિ સહાથે શેર િરવહાનો વવિલિ િસુંદ િરી શિો છો. 

મેમરી:  સનેિિેટ્ટરનો Snaps અને સ્ટોરીનો વયકકતગત સુંગ્ર્ જે તમહારી મેમરીમહાું 
સેવ િરવહામહાું આવેલ છે.  

રમતનો અને Snap વમની:  રમતો એ Snapchat િર તમહારહા ફે્નિ સહાથે 
મજા િરવહાની એિ મનોરુંજિ રીત છે! Snap વમની એ ફે્નિ મહા્ટ ેબનહાવેલી નહાની 
સહાઇઝની ્યક્ટવલ્ટી છે, જેમ િે મૂવી નહાઇ્ટનયું આયોજન િરવયું અથવહા ફલેશિહાડસ્મનયું િિે 
બનહાવવયું.

લેનસ:  લેનસ સુંગ્ર્ને લોનિ િરવહા િોઈ િ્ેરહા િર ્ટિૅ િરો. લેનસ તમહારહા Snap િર 
3D ઇફેક્ટ, ઓબજેક્ટ, િેરેક્ટર અને રિહાનસફોમદેશન ઉમેરે છે.

્નોધ:  શોધમહાું લખવહાથી તમને વવવવધ વસતયઓ દશહા્મવહાશે, જેથી તમને સૌથી વધય 
સુંબુંવધત શયું છે તે તમ ેશોધી શિો; જેમ િે વમત્ો શોધવહા અથવહા અમહારું  'આિનહા મહા્ટ ે
્હાજર' ્ૂટલ તિહાસવયું. 

સજ્ડનાતમક સાધનનો:  તમ ેિોઈ Snap બનહાવો તે િછી તમે તેમહાું ણસ્ટિર, 
્ટકેસ્ટ, િૂિલ અને ઘણું વધહારે ઉમેરી શિો છો.

સ્સરિક:  લહાષિણણિ રીતે િૅ્ટ સરિીનમહાું તમહારહા વમત્નહા નહામની િહાસે   ઇમોજી વિ ે
દશહા્મવવહામહાું આવે છે જે એ ગણતરી દશહા્મવે છે િે ણસરિિ (એ્ટલે િે, એિબીજા સહાથે 
આદહાન-પ્રદહાન િરેલ Snaps ) િે્ટલહા કદવસો સયધી િહાલી ્તી. Snap ણસરિિ તમ ેિોની 
સહાથે સૌથી વધય Snap િરો છો તે ઓળખવહા મહા્ટનેી એિ મનોરુંજિ અને આનુંદદહાયિ 
રીત તરીિે બનહાવવહામહાું આવી છે!

સથાન સેિાઓ:  Snapchat કફલ્ટસ્મ, શોધ, Snap નિશો, જા્ેરહાત વગેરે 
જેવી સયવવધહાઓ મહા્ટ ેતમહારહા સથહાનનો ઉિયોગ િરે છે. જો િહાલય િરવહામહાું આવે, તો 
તમહારું  Snapchat ખયલલયું ્ોય તયહારે તમહારું  સથહાન અિિ્ેટ થશે.   

સિપૉટલાઇટ:  Snapchatનહા વવશ્વનયું એિ જ જગયહાએથી અનવેષણ િરો અને 
આ મનોરુંજનનહા મુંિ િર અમહારહા સમગ્ર સમયદહાયનહા િકરપ્રેક્યને પન્હાળો



Snap Inc.

જુલાઈ 2021 આવૃચતિ


