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Snap Inc.-இல் ்பணியொற்றும 
ப்பற்்றொைிடமிருந்து ஒரு ்டி�ம
அன்பார்ந்த ப்ற்றபார மறறும் கபாப்பாளரக்ள,

்்தின்வய்திலிருக்கும் உஙகள் மக்�பா மக்ளபா ஒரு Snapchat 
கணக்்கத் ப்தபாடஙகியுள்ளபார. இப்்பாது என�? உஙகளுக்கு 
இது்றறறி ஐயம் ்வருகிறது. ்தஙகளு்டய உள்ளடக்கஙகளில் 
ப்ரும்்பாலபா�்்வ இயல்்பாக அழிகினற ஒரு பெயலி்ய உஙகள் 
்்தின ்ரு்வ மக்�பா மக்ளபா ்யன்டுத்்த ்விரும்பு்வது எ்தறகபாக? 
ெமூகத் ்தளஙகள் ப்தபாடர்நது மபாறறிக்பகபாண்டிருக்கினற�, 
இ்்தபயல்லபாம் க்வ�த்்தில் ்்வப்து கடி�மபாக இருக்கலபாம் 
என்்்த நபாஙகள் புரி்நதுபகபாள்கி்றபாம். இது்றறறிக் 
்கள்்விகள், க்வ்லகள் எழு்வது இயல்பு்தபான, Snapchat 
்றறறிக் கறறுக்பகபாள்்வ்தறகு, உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்்தி�ருக்குக் 
கறறுத்்தருகிற, ஆறறலளிக்கிற ஒரு ்வளமபாக மபாறு்வ்தறகு இ்ந்த 
்வழிகபாட்டி உஙகளுக்கு உ்தவும் எனறு நபாஙகள் நம்புகி்றபாம்.

எஙகள் பெயலி்யப ்யன்டுத்தும்்்பாது உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்து 
மக்�பா மக்ளபா நனகு ்பாதுகபாக்கப்ட்்வண்டும், நனகு ்தக்வல் 
அறறி்ந்திருக்க்்வண்டும் எனறு உறு்திப்டுத்்திக்பகபாள்ள நீஙகள் 
்விரும்புகிறீரகள் என்்்த நபாஙகள் புரி்நதுபகபாள்கி்றபாம். 

எஙகளு்டய இலக்கு, ்்தின்ரு்வத்்தி�ர ்தஙகளு்டய 
்்டபபுணர்்வயும் உண்்மயபா� உள்ளத்்்தயும் 
ப்வளிப்டுத்து்வ்தறகபா� ஓர இடத்்்த ்வழஙகு்வது. Snapchat 
்வழக்கமபா� ெமூக ஊடகஙகளிலிரு்நது மபாறு்ட்டுள்ளது, ஏப��ில், 
பநருஙகிய நண்்ரகளுடன ப்தபாடர்ில் இருப்்தறகபா� ஒரு 
மகிழ்செறியபா� ்வழியபாக இ்ந்த்ச பெயலி உரு்வபாக்கப்ட்டுள்ளது, முன 
்ின ப்தரியபா்த்வரகளுடன இல்்ல.

்பாதுகபாபபுக் கூட்டு நிறு்வ�ஙகளினமூலம், ்்தின ்ரு்வத்்தி�ரு்டய 
்பாதுகபாபபு்தபான எஙகளுக்கு முக்கியம் என்்்த நபாஙகள் 
அ்வரகளுக்குத் ப்தரி்விக்கி்றபாம். 

நீஙகளும் உஙகள் குடும்்த்்தி�ரும் உஙக்ளப ்பாதுகபாப்பாக 
ப்வளிப்டுத்்தவும், அ்ந்தக் கணத்்தின மகி்செறி்ய அனு்்விக்கவும், 
உல்கப்றறறிக் கறகவும், ஒனறபாக மகிழ்செறியபாக இருக்கவும் 
உஙகளுக்கு ஆறறலளிக்கிற கூடு்தல் ்தக்வல்க்ள உஙகளுக்கு 
்வழஙகு்வ்தறகபாக நபாஙகள் இ்ந்தப ப்ற்றபார ்க்யட்்ட 
உரு்வபாக்கியுள்்ளபாம். உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்து மக்�பா மக்ளபா 
இ்ணயத்்தில் என� பெயகிறபார என்்்தப்றறறி அ்வருடன 
ப்வளிப்்டயபா� மறறும் ்நர்மயபா� உ்ரயபாடல்க்ள நீஙகள் 
ப்தபாடர்நது நிகழத்தும்்்பாது, இது உஙகளுக்கு உ்தவும் எனறு 
நபாஙகள் நம்புகி்றபாம். 

நகிர்னவவிருக்டடும, உங்ளுக்ொ்வும உங்ள ்ப�கின ்பருவத்து 
ம்ன அல்லது ம்ளுக்ொ்வும நொங்ள இஙகு இருக்கி்றொம!

 - Snap Inc.-இல் ்பணியொற்றும ப்பற்்றொர்.

மறற ்தளஙக்ளப ்்பாலினறறி, நபாஙகள் ப்பாதுக் கருத்துக்ள 
அனும்திப்்தில்்ல, எஙகளு்டய இயல்புநி்ல அ்மபபுகளின்டி, 
்தபான நண்்ரபாக்ச ்ெரத்்த மக்களிடமிரு்நது மட்டும்்தபான ஒரு 
Snapchat ்ய�ரபால் பெய்திக்ளப ப்ற இயலும். 

நண்்ரகளுடன ்்சு்வ்்தத் ்தபாண்டி, குடும்்ஙகள் 
ஒரு்வ்ரபாபடபாரு்வர ப்தபாடர்ில் இருப்்தறகும் Snapchat 
மிக்ச ெறிறப்பாகப ்யன்டும். உஙகளு்டய ்்டபபுணர்்வப 
்யன்டுத்்தி ஒரு மகிழ்செறியபா�, இயல்்பா� ்வழியில் ்தக்வல் 
ப்தபாடரபுக்ள நிகழத்்த Snapchat உஙகளுக்கு உ்தவுகிறது! 
(பெயய்்வண்டிய ்விஷயஙகளின ்ட்டிய்லப்றறறி்யபா, ்பாத்்திரம் 
்்தயப்்தறகபா� நி்�வூட்டல்க்ளப்றறறி்யபா க்வ்லப்டபாமல்) 
ஒரு்வருக்பகபாரு்வர மகிழ்செறியபாக இருப்்தறகுமட்டுமபா� இடம் 
இது. நீஙகள் க்வ்லக்ள மற்நது அெட்டுத்்த�மபா� ்டஙக்ள 
அனுப்ி (உஙகள் ்கமரபா சுரு்ள நிரப்பாமல்!) அ்ந்தக் கணத்்தின 
மகிழ்செறி்ய அனு்்விக்க உஙகளுக்கு ஒரு ்வபாயபபு கி்டக்கிறது. 
உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்து மக்�பா மக்ளபா ்ள்ளியில் இருக்கும்்்பாது, 
உஙகள் குடும்்்ச பெல்லப்ிரபாணியின Snap ்டஙக்ள Snapchat-
ஐப ்யன்டுத்்தி அ்வருக்கு அனுபபுஙகள், அல்லது, உஙகள் ்்தின 
்ரு்வத்து மக்�்யபா மக்ள்யபா ெறிரிக்க்்வப்்தறகு எஙகள் 
பலன்ஸ்்ஸ்ச ்ெருஙகள்! 

்தக்வல் ப்தபாடரபுக்கு உ்தவுகிற எ்ந்த்ச பெயலி்யயும் 
்த்வறபாகப ்யன்டுத்து்வது ெபாத்்தியம் என்்்த நபாஙகள் 
புரி்நதுபகபாண்டுள்்ளபாம். அ்த�பால்்தபான, எஙகள் ்தளத்்தின 
்பாதுகபாப்ில் நபாஙகள் அ்திக க்வ�ம் பெலுத்்தி, ்வளஙகள் மறறும் 
ஆறற்ல்ச பெலுத்்திக் க்வ�த்துடன உ்ழத்துள்்ளபாம், ப்தபாடர்நது 
உ்ழக்கி்றபாம். ்விரி்வபா� பெயலிக்குள் புகபார பெய்தல், எஙகள் 
ெமூக ்வழிகபாட்டு்தல்கள் மறறும் ்ல்வி்தமபா� சுறுசுறுப்பா� 

"தங்களுடைய 
உள்ளைக்கங்க்ளில் 
பெருமெபாலபானடை இயல்ெபா்க 
அழி்கின்ற ஒரு பெயலிடய 
எனனுடைய ெதின ெருை 
ம்கனனபா ம்கன்ளபா ெயனெடுதத 
ைிருமபுைது எதற்கபா்க?"
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ஒரு ப்ற்றபார அல்லது கல்்வியபாளர எனறமு்றயில், 
Snapchat ்றறறி நீஙகள் அறறி்ந்திருக்கலபாம். 
இப்்பாப்தல்லபாம் ்்தின ்ரு்வத்்தி�ர ்தஙகளு்டய 
நண்்ரகளுடன ்தக்வல் ப்தபாடர்் நிகழத்துகிற மிக்ச 
ெறில ்வழிகளில் ஒனறபா� உ்ரயபாடல் மறறும் ்கமரபா 
பெயலி இது. மிகத் ப்தபாடக்கத்்திலிரு்ந்்த, உண்்மயபா� 
நண்்ரகள் ப்வவ்்வறு இடஙகளில் இருக்கும்்்பாது 
ஒரு்வ்ரபாடு ஒரு்வர ப்தபாடரபு பகபாள்்வ்தறகும், 
அ்ந்தக் கணத்்தில் ்தஙக்ள ப்வளிப்டுத்து்வ்தில் 
்வெ்தியபாக உணர்வ்தறகும் உ்தவு்வ்தில் நபாஙகள் 
க்வ�ம் பெலுத்்தியுள்்ளபாம். மக்க்ளத் ்தஙகளு்டய 
்கமரபா்வினமூலம் ்தஙக்ள ப்வளிப்டுத்து்வ்தறகு 
்வெ்தியபாக உணர்ச பெயயும் ஒரு கரு்வியபாக Snapchat 
உரு்வபாக்கப்ட்டது.

Snapchat ்வழக்கமபா� ெமூக ஊடகஙகளிலிரு்நது 
மபாறு்ட்டு உரு்வபாக்கப்ட்டுள்ளது, நபாஙகள் 
கபாரணத்துடன்தபான இவ்வபாறு பெயதுள்்ளபாம், நம் 
ெமூகத்துக்கு அ்்த ்மலும் ்பாதுகபாப்பாக்கும் ்வழிகளில் 
இ்்த நபாஙகள் உரு்வபாக்கியுள்்ளபாம். Snapchat மறறும் 
்ிற ்தளஙகளின மு்றயபா� ்யன்பாட்்டப்றறறிப 
ப்ற்றபாரும் ்்தின ்ரு்வத்்தி�ரும் ப்தபாடர்நது 
உ்ரயபாட்்வண்டும் எனறு நபாஙகள் ஊக்கு்விக்கி்றபாம். 
அ்தறகபாகத்்தபான நபாஙகள் இ்ந்தக் ்க்யட்்ட 
உரு்வபாக்கியுள்்ளபாம்.

3

Snapchat 101
Snapchat எனறொல் என்ன?
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அடிக்டி ்்ட்ப்படும 
ப்பொதுவொ்ன ்்ளவவி்ள

எஙகளு்டய ்கமரபா்வின மூலம், எஙகளு்டய ஆக்கபபூர்வக் கரு்விக்ளப 
்யன்டுத்்தி மக்கள் ்தஙக்ள ப்வளிப்டுத்து்வ்தறகபா� ஒரு ்வழி்ய 
நபாஙகள் உரு்வபாக்கியுள்்ளபாம், அ்வரகள் ஒ்ர ஒரு Snap-இல், ஓர 
உ்ர்ச பெய்தியின ்வரம்புக்ளத் ்தபாண்டி மிகக் கூடு்தலபாகத் ்தஙக்ள 
ப்வளிப்டுத்்தலபாம். Snapchat-இல், நீஙகள் நீஙகளபாக இருக்கலபாம், 
நீஙகள் மிகவும் அக்க்ற கபாட்டுகிற மக்களுடன சு்த்ந்தரமபாக இருக்கலபாம், 
உஙகளு்டய மிகப ப்பாது்வபா� ்கள்்விகளுக்கபா� ெறில ்்தில்கள், இ்்தபா: 

1  இந்�ச் ப்சயலி எப்படிச் ப்சயல்்படு்கிறது?
நீஙகள் ஒரு கணக்குக்குப ்்திவு பெயது, உஙகளு்டய Bitmoji-ஐ 
உரு்வபாக்கியதும், ஆரபாயத் ப்தபாடஙகும் ்நரம் இது! Snapchat-இல் 5 
்டபகள் உள்ள� (இடத்்திலிரு்நது ்வலமபாக): ்வ்ர்டம், அரட்்ட, ்கமரபா, 
க்்தகள் & ஸ்பாட்்லட். Snapchat ்கமரபாவுக்குத் ்திறக்கிறது. 

ஒரு பு்கப்டத்்்த எடுக்க, ்கமரபா ்டவுரு்்வத் ்தட்டி�பால் ்்பாதும், 
அல்லது, வீடி்யபா எடுக்க, அ்்த அழுத்்திப ்ிடித்்தபால் ்்பாதும். நீஙகள் 
“Snaps” எனறு அ்ழக்கப்டுகிற பு்கப்டஙகள் அல்லது வீடி்யபாக்க்ள 
நண்்ரகளுக்கு அனுப்லபாம், இ்்வ முன ்ின ப்தரியபா்த்வரகளிடமிரு்நது 
எளிய பெய்தி அனுபபு்தல் ்வெ்திக்கபாக ்வடி்வ்மக்கப்ட்வில்்ல. 
மு்தனமு்ற ஒரு கணக்்க உரு்வபாக்கும்்்பாது, இயல்பு நி்லயில், நீஙகள் 
நண்்ரபாக்ச ்ெரக்கபா்த இனப�பாரு்வரிடமிரு்நது ஒரு பெய்தி்யப ப்ற 
இயலபாது. 

உங்கட்ள 
பை்ளிபெடுததுங்கள!

2  Snaps ்பற்றி எ்னககு ்மலும 
ப்சொல்லுங்்ளேன?
Snaps என்்்வ, ்வி்ர்வபா� மறறும் எளி்தபா� 
்தக்வல் ப்தபாடரபுக்கபாக உரு்வபாக்கப்டுகினற�, 
உண்்ம ்வபாழக்்க உ்ரயபாடல்க்ளப 
்்பால்்வ! அ்த�பால்்தபான, நீஙகள் ஒரு 
நண்்ருக்கு ஒரு Snap-ஐ அனுபபும்்்பாது, அ்ந்த 
Snap இயல்்பாக அழி்நது்விடுகிறது, உரக்கப 
்்ெப்டும் பெபாறக்ளப ்்பால்்வ. Snapchat 
முழு்வதும் ஒவப்வபாரு நபாளும் நபாஙகள் 
்பாரக்கிற உண்்மயபா� உ்ரயபாடல்களின 
நி்ல்ய இது தூண்டுகிறது எனறு நபாஙகள் 
நம்புகி்றபாம்.

நி்�்விருக்கட்டும், Snaps இயல்்பாக நீக்கப்டுகிற்்வயபாக 
்வடி்வ்மக்கப்ட்டிரு்ந்தபாலும், ஒரு நண்்ர ஒரு ஸக்ரீனஷபாட் எடுக்கலபாம், 
்தி்ர்யப ்்திவு பெயயலபாம், அல்லது இனப�பாரு ெபா்த�த்்்தக் பகபாண்டு 
்டபமடுக்கவும்.

3  Snap-இன ்பொது்ொபபுத் �ைங்ள என்ன? 
Snapchat-இல் உள்ள அ்�த்துப  ் ய�ரகளும்   Snap-இன  ் ெ்்வ 
நி்்ந்த்�கள்   மறறும்  ெமூக ்வழிகபாட்டு்தல்களுக்குஇணஙக ்்வண்டும், 
இ்்வ ப்வறுபபுப ்்்சசு, ்பாகு்பாடு ்பாரத்்தல், 
்த்வறபா� ்தக்வல்க்ள ்வழஙகு்தல், 
துனபுறுத்து்தல், ப்தபா்ந்தர்வளித்்தல், ்வனமு்ற 
உள்ளடக்கம் மறறும் இனனும் ்ல்வற்றத் 
்தடுக்கினற�. இ்ந்தக் பகபாள்்கக்ள 
உரு்வபாக்கவும் ்வலியுறுத்்தவும் Snap-இல் 
்த�ிக் குழுக்கள் உள்ள�. 

நபாஙகள் எஙகள் ்ய�ரக்ள எப்டிப 
்பாதுகபாக்கி்றபாம் என்து ்றறறி ்மலும் 
ப்தரி்நதுபகபாள்ள, எஙகள் ்த�ியுரி்ம 
்மயத்்்தப ்பாருஙகள்.

4  ஒரு ்ணகர் உருவொக் ஏ்�னும 
வயது வைமபு உணடொ? 
ஆம். 13 ்வயதுக்குக் கு்ற்வபா� யபாரும் Snapchat-இல் ஒரு 
கணக்்க உரு்வபாக்க்்வபா, அ்்தப ்யன்டுத்்த்்வபா இயலபாது. 13 
்வயதுக்குக் கு்ற்வபா� யபாருக்கும் நபாஙகள் எஙகள் ்ெ்்வக்ள 
்வழி்சபெலுத்து்வ்தில்்ல. 13 ்வயதுக்குக் கு்ற்வபா� உஙகள் 
குழ்ந்்தபயபானறு Snapchat-ஐப ்யன்டுத்்தி�பால், உஙகள் குழ்ந்்தயின 
்ய�ரப்யர மறறும் உஙகள் உற்வின உறு்திப்டுத்்தலுடன ்தயவுபெயது 
எஙக்ளத் ப்தபாடரபுபகபாள்ளுஙகள். 

நீஙகள் ்கிரும் ்விஷயஙகள், எவ்வபாறு அ்வற்றப ்கிரலபாம் 
மறறும் எவ்வளவு ்நரம் அ்்வ Snapchatடில் கபாட்டப்ட 
்்வண்டும் என்து உஙகளின கட்டுப்பாட்டி்ல்ய இருக்கும்.
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    பெயல்தி்றனபான 
ைழி்கபாட்டுதல்்கட்ள உருைபாககுதல், 
எங்கள Snapchat ெயனடைப 
ெபாது்கபாததல், ெடைபபுணர்வு மறறும 
தன பை்ளிபெபாட்டுக்கபான ஒரு 
ெபாது்கபாபெபான, ம்கிழ்செசியபான சூழடல 
ைழஙகுதல் ஆ்கியைற்றசில் நபாங்கள 
்கைனம பெலுதது்கின்றபாம. உங்கள 
ெதின ெருைதது ம்கனனபா ம்கன்ளபா 
எபனெபாதபாைது ஒரு ெபாது்கபாபபுக 
்கைடலடய்ச ெநதிததபால், அைர்்கள 
எபனெபாதும எங்க்ளிைம அடதபெற்றசி 
அ்றசிகட்க இை னைண்டும.

5  எனனுரடய ்ப�கின ்பருவத்து ம்்்னொ 
ம்்ளேொ Snapchat-இல் ்பொது்ொப்பொ் 
இருப்ப�ற்கு நொன எப்படி உ�வலொம?
Snapchat ்வழக்கமபா� ெமூக ஊடகஙகளிலிரு்நது மபாறு்ட்டு 
உரு்வபாக்கப்ட்டுள்ளது, நபாஙகள் கபாரணத்துடன்தபான இவ்வபாறு 
பெயதுள்்ளபாம், நம் ெமூகத்துக்கு அ்்த ்மலும் ்பாதுகபாப்பாக்கும் ்வழிகளில் 
இ்்த நபாஙகள் உரு்வபாக்கியுள்்ளபாம். Snapchat என்து, நண்்ரகள், 
அனபுக்குரிய்வரகளுடன இ்ண்ந்திருப்்தறகு மறறும் ்தக்வல் ப்தபாடரபு 
பகபாள்்வ்தறகபா� ஓர இடமபாகும், அ்்த ்நரம், ்பாதுகபாப்பாக இருப்து எப்டி 
எனறு அறறி்ந்திருப்து முக்கியம். எஙகள் பகபாள்்ககள், எஙகள் குழு்றறறி 
்மலும் கறறுக்பகபாள்ளவும், ப்ற்றபார மறறும் கல்்வியபாளரகளுக்கபா� 
்தக்வல்களுக்கபாகவும் நீஙகள் எஙகளு்டய ்பாதுகபாபபு ்மயத்்்தப 
்பாரக்க ்்வண்டும் எனறு நபாஙகள் ்ரி்நது்ரக்கி்றபாம். உஙகள் ்்தின 
்ரு்வத்து மகன அல்லது மகளுக்கு உ்தவும் ெறில குறறிபபுகள்: ஒரு ்வலு்வபா� 
கடவு்சபெபால்்ல உரு்வபாக்கு்தல், அ்வரகளு்டய மின�ஞெல் மறறும் 
பமபா்்ல் எண்்ண உறு்திப்டுத்து்தல், உண்்ம ்வபாழக்்கயில் 
்தஙகளுக்குத் ப்தரி்ந்த மக்களிடமிரு்நது மட்டு்ம நட்புக் ்கபாரிக்்கக்ள 
ஏறறுக்பகபாள்ளு்தல் மறறும் ்தஙகள் நண்்ரகளும் அ்வற்றப 
்ின்றறு்வ்தறகு உ்தவு்வ்தறகபாக எஙகளு்டய ெமூக ்வழிகபாட்டு்தல்க்ளப 
்டித்்தல். 

6  நொன ஒரு ்பொது்ொபபு ்வரலரய எப்படி 
பு்ொைளேிப்பது? 
மு்றயறற ்ய�ரகள் மறறும் உள்ளடக்கத்்்த அ்டயபாளம் கபாண்்்தறகபாக, 
பெயலிக்குள் இருக்கும் புகபாரகள் மறறும் ்தளத்துக்கு ப்வளியிலபா� 
கருத்துக்கள் மூலம் எஙகள் ெமூகத்்தி�ர எஙக்ளத் ப்தபாடரபுபகபாள்்வ்்த 
நபாஙகள் எளி்தபாக்குகி்றபாம். பெயலிக்குள் இருக்கும் புகபார பெபால்லு்தல், 
எஙகள் ஆ்தரவு இ்ணயத் ்தளம் மறறும் Snapchat ்வபாடிக்்கயபாளர 
்ெ்்வ Twitter கணக்கின ்வழியபாகப ்ய�ரகள் எ்ந்த உள்ளடக்கத்்்தயும் 
அறறிக்்க இடலபாம். எஙகளு்டய ெமூக ்வழிகபாட்டு்தல்களுக்கிணஙக 
நபாஙகள் நட்வடிக்்க எடுக்கி்றபாம், Snapchat-ஐ ்மம்்டுத்து்வ்தறகபாக 
கருத்துக்க்ளத் ்திரட்டுகி்றபாம். 

குறிபபு: யபாரபா்வது உட�டி ஆ்த்்தில் இருப்்தபாக நீஙகள் உணர்ந்தபால், 
உஙகள் உள்ளூர்ச ெட்ட ந்டமு்றப்டுத்்தல் முக்ம்ய உட�டியபாகத் 
ப்தபாடரபுபகபாள்ளுஙகள்.

" உண்டம ைபாழகட்கயில் 
உங்களுககுத பதைிநத 
நண்ெர்்க்ளிைமிருநது 
ைரும நட்புக 
ன்கபாைிகட்க்கட்ள மட்டும 
ஏறறுகப்கபாளளுங்கள. "

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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       அைடரட: 

மிகத் ப்தபாடக்கத்்திலிரு்ந்்த, உண்்மயபா� 
நண்்ரகள் ப்வவ்்வறு இடஙகளில் இருக்கும்்்பாது 
ஒரு்வ்ரபாடு ஒரு்வர ப்தபாடரபு பகபாள்்வ்தறகும், 
அ்ந்தக் கணத்்தில் ்தஙக்ள ப்வளிப்டுத்து்வ்தில் 
்வெ்தியபாக உணர்வ்தறகும் உ்தவு்வ்தில் நபாஙகள் 
க்வ�ம் பெலுத்்தியுள்்ளபாம். Snapchat வீடி்யபா, 
பு்கப்டம், ஆடி்யபா மறறும் உ்ர அரட்்டக்ள 
அனும்திக்கிறது, ப்தபா்ல்்ெறி மறறும் வீடி்யபா 
அ்ழபபுக்ளயும் அனும்திக்கிறது. பெய்திகள் 
இயல்்பாக அழிக்கப்டுகினற�, ்ய�ரகள் ்தபாஙகள் 
ஏறக�்்வ நண்்ரகளபாக இல்லபா்த ஒரு்வரிடமிரு்நது 
ஒரு்வருக்பகபாரு்வரபா� அரட்்ட்யப ப்ற இயலபாது.

       ்்மைொ: 

Snapchat ்தபா்� ்கமரபாவுக்குத் ்திறக்கிறது. இஙகு்தபான நீஙகள் Snaps-ஐ 
இ்வற்ற வீடி்யபாக்கள் அல்லது பு்கப்டஙகளபாக எடுக்க இயலும். 
ஒரு Snap-ஐ உரு்வபாக்கிய ்ிறகு, ்வடிகட்டிகள், உ்ரகள், ஸடிக்கரகள், 
இ்ணபபுகள் மறறும் ்ல ஆக்கபபூர்வக் கரு்விகளின அடுக்குக்ள 
உரு்வபாக்கலபாம். ஒரு Snap-ஐ: 

• ஓர அரட்்டயில் அனுப்லபாம்

• நி்�வுகளில் ்ெமிக்கப்ட்டது
• என க்்தயில் ்ெரத்து ஒரு ்த�ிப்ட்ட க்்த 
அல்லது பெபா்ந்தக் க்்த்ய உரு்வபாக்கலபாம் 

• நீக்கலபாம்
Snapchat எப்்பாது Snaps மறறும் அரட்்டக்ள 
நீக்குகிறது என்து்றறறிய கூடு்தல் ்தக்வல்களுக்கு, 
எஙகளு்டய ஆ்தரவுக் கட்டு்ர்ய இஙகு 
கபாணுஙகள். இ்ந்த்ச பெபாறக்ளப ்றறறி ்மலும் 

ப்தரி்நதுபகபாள்ள, 27 ஆம் ்க்கத்்்தக் கபாணுஙகள்!

        ்ர�்ள: 

இஙகு்தபான Snapchat ்ய�ரகள் ்தஙகளு்டய நண்்ரகள், 
உரு்வபாக்கு்்வரகள் மறறும் ்ர்ந்த Snapchat ெமூகத்்தின க்்தக்ளப 
்பாரக்கலபாம்! Discover-இல் இரு்நதும், “உஙகளுக்கபாக” எனற 
ப்தரி்விலிரு்நதும் ெ்ந்தபாக்க்ளப ்பாரக்கிற மறறும் கபாண்கிற இடமும் 
இது்தபான.

       ஸ்பொடரலட: 

Snapchat ெமூகத்்தபால் 
உரு்வபாக்கப்ட்ட மிகவும் 
சு்வபாரஸயமபா� Snaps இல் 
ஸ்பாட்்லட் ்ிரகபாெறிக்கிறது. 
உள்ளடக்கத்்திறகு இ்டயில் 
நகரத்்த ்ம்ல மறறும் கீழ்நபாக்கி 
ஸ்்வப பெய்வ்தன மூலம் 
ஆரபாயுஙகள். நீஙகள் அ்திகமபாகப 
்பாரக்க ்விரும்பும் ஒன்றக் 
கண்டபால், அ்்த ்விரும்பு்வ்தறகு 
இ்தயத்்்தத் ்தட்டவும், உஙகள் 
ஊட்டத்்்தத் ்த�ிப்ய�பாக்கவும்!

Snapchat-ஐப ்பயன்படுத்துவது எப்படி

மு�ல் நகிரல அம்சங்ள
நீஙகள் பெயலி்ய ஆரபாய்நது ்பாரத்துப ்யன்டுத்்த உ்தவு்வ்தறகபாக, 
Snapchat அடிப்்ட அம்ெஙகள் ெறில்வற்றக் கீ்ழ கபாணுஙகள். 
அம்ெஙகளின முழுப ்ட்டியலுக்கு, ்க்கம் 12-இல் உள்ள எஙகள் Snap 
பெபாறகளஞெறியத்்்தப ்பாருஙகள்.

இர� மு�லில் ப�ைிந்துப்ொளளுங்ள: Snapchat எனறபா்ல பு்கப்டம் 
மறறும் வீடி்யபா்ச பெய்திக்ள அனுபபு்வது எனறு எண்ணி்விட்்வண்டபாம். 
இ்தில் இனனும் ்ல உண்டு.  இ்ந்த்ச பெயலியில் 5 ்டபகள் உள்ள� 
(இடத்்திலிரு்நது ்வலமபாக): Snap ்வ்ர்டம், அரட்்ட, ்கமரபா, க்்தகள் & 
ஸ்பாட்்லட்.

      Snap வரை்படம:   

Snap ்வ்ர்டம் என்து, எஙகள் ெமூகத்்்தத் ்தஙகளு்டய மிக்ச 
ெறிற்ந்த நண்்ரகள் மறறும் உலபகஙகுமுள்ள ப்வவ்்வறு இடஙகளுடன 
இ்ணக்கிறது. எஙகளு்டய அ்�த்துத் ்தயபாரிபபுக்ளப ்்பால்்வ, 
Snap ்வ்ர்டமும் ்த�ியுரி்ம்ய ம�்தில் ்ிர்தபா� இடத்்தில் ்்வத்து 
்வடி்வ்மக்கப்ட்டுள்ளது, அ்�த்துப ்ய�ரகளுக்கும் இயல்புநி்லயில் 
இடப ்கிர்தல் அ்ணக்கப்ட்டுள்ளது. ஒரு Snapchat ்ய�ர மு்தனமு்ற 
Snap ்வ்ர்டத்்்தத் ்திறக்கும்்்பாது, யபாருடன ்தஙகள் இடத்்்தப 
்கிர்நதுபகபாள்ள ்விரும்புகிறபாரகள் என்்்தத் ்்தர்நப்தடுக்கும்்டி 
அ்வரகளிடம் ்கட்கப்டுகிறது: அ்வரகள் 
்தஙகளு்டய நண்்ரகள் அ்�்வருடனும் 
இ்்தப ்கிர்நதுபகபாள்ளலபாம், 
்்தர்நப்தடுக்கப்ட்ட ெறிலருடன 
்கிர்நதுபகபாள்ளலபாம், அல்லது, யபாருடனும் 
்கிர்நதுபகபாள்ளபாமலும் இருக்கலபாம் 
(்்ய மு்ற). Snap ்வ்ர்டத்்தில் உள்ள 
இடஙகளின மூலம், Snapchat ்ய�ரகள் 
ப்தபாழில் ்நரஙக்ள, ்விமரெ�ஙக்ளக் 
கபாணலபாம், ப்வளியில் பகபாண்டு பெல்கிற 
மறறும் ்வழஙகுகிற ஆரடரக்ள நிகழத்்தலபாம்.

https://support.snapchat.com/en-US/a/delete-my-account1
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எங்ள �்னியுைிரமக ்்ொட்பொடு்ள

Snapchat-இல் �்னியுைிரம

Snap-இல், நபாஙகள் உஙகளு்டய ்த�ியுரி்ம்ய ஒரு 
முக்கிய ்விஷயமபாகக் கருதுகி்றபாம். ஒவப்வபாருமு்ற நீஙகள் 
Snapchat-ஐ, அல்லது, எஙகளு்டய ்ிற ்தயபாரிபபுகளில் 
எ்வற்ற்யனும் ்யன்டுத்தும்்்பாதும் உஙகள் 
நம்்ிக்்க ப்றப்டுகிறது என்்்த நபாஙகள் அறறி்்வபாம், 
ஆக்்வ, எஙகளு்டய ப்ரும்்பாலபா� ப்தபாழில்நுட்்ப 
்்பாட்டியபாளரகளிடமிரு்நது மபாறு்ட்ட்வ்கயில் நபாஙகள் உஙகள் 
்தக்வல்க்ளக் ்கயபாள்கி்றபாம்.

எஙகள் ்தயபாரிபபுகள் ப்தபாடர்நது மபாறறி்வ்ந்த்்பாதும், எஙகள் 
்த�ியுரி்மக் ்கபாட்்பாடுகள் மபாற்வில்்ல:

• நபாஙகள் ்நர்மயபாகவும் ஒளிவும்றவு இனறறியும் ்தக்வல் 
ப்தபாடரபுக்ள நிகழத்துகி்றபாம்

• உஙக்ள எப்டி ப்வளிப்டுத்து்வது எனறு நீஙகள் 
தீரமபா�ிக்கிறீரகள்

• ்த�ியுரி்ம்ய ம�த்்தில் பகபாண்டு நபாஙகள் ்வடி்வ்மக்கி்றபாம்

• உஙகள் ்தக்வ்ல நீஙகள் கட்டுப்டுத்துகிறீரகள்

உஙகள் ்த�ியுரி்மக்கு நபாஙகள் மிகு்ந்த முக்கியத்து்வம் 
்தரு்வது எப்டி என்து்றறறி ்மலும் கறறுக்பகபாள்ள, 
எஙகள் ்த�ியுரி்ம ்மயத்்்தப ்பாருஙகள், அஙகு நீஙகள் 
எஙகளு்டய ்த�ியுரி்மக் ்கபாட்்பாடுகள், எஙகள் ்த�ியுரி்மக் 
பகபாள்்க ்றறறிய கூடு்தல் ்தக்வல்க்ளக் கபாணலபாம், முக்கியப 
்ிர்செ்�களின ஒரு சுருக்கத்்்த நீஙகள் ்்தடுகிறீரகள் 
எனறபால், ்தயவுபெயது, "உஙகள் ்த�ியுரி்ம, ்விளக்கப்ட்டது" 
என்்்த ஆரபாயுஙகள்.

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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4  இது நண்பர்்ள உரையொடலொ் 
அரமயடடும : Snapchat, உஙகள் பநருஙகிய நண்்ரகளுடன 
உஙக்ளத் ப்தபாடர்ில் ்்வப்்தறகபாக உரு்வபாக்கப்ட்டது. உண்்ம 
்வபாழக்்கயில் உஙகளுக்குத் ப்தரி்ந்த ந்ரக்ளமட்டு்ம நீஙகள் 
நண்்ரகளபாக்கிக்பகபாள்ள்்வண்டும், அ்வரகளிடமிரு்நது ்வருகிற நட்புக் 
்கபாரிக்்கக்ளமட்டு்ம ஏறக்்வண்டும் எனறு நபாஙகள் ்ரி்நது்ரக்கி்றபாம். 
இ்ணயத்்தில் ெ்ந்திக்கும் ந்ர ஒரு்வ்ர ்நரில் ெ்ந்திப்து ்பாதுகபாபபு இல்்ல 
எனறு உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்து மகன அல்லது மகளுக்கு நி்�வு்டுத்துஙகள்!

5  உங்ள �்னியுைிரம அரமபபு்ரளேச் 
்சைி்பொருங்ள : உஙகளுக்கு யபார Snaps அனுப்லபாம், உஙகளு்டய 
க்்தக்ள யபார ்பாரக்கலபாம், அல்லது, Snap ்வ்ர்டத்்தில் உஙகள் 
இடத்்்த யபார ்பாரக்கலபாம் என்்்தபயல்லபாம் உஙகள் அ்மபபுகளில் 
்்தர்நப்தடுஙகள். இயல்்பாக, உஙகள் நண்்ரகள் மட்டு்ம உஙக்ள ்நரடியபாக 
ப்தபாடரபுபகபாள்ளலபாம் அல்லது உஙகள் க்்த்யப ்பாரக்க முடியும்.

6  வரை்படத்�கில் உங்ள இடத்ர�த் 
�்னிப்பய்னொககுங்ள : நீஙகள் ்திரும்்்ச ்ெரத்்த 
உஙகளு்டய நண்்ரகள் அ்�்வருடனும் நீஙகள் உஙகளு்டய இடத்்்தப 
்கிர்நதுபகபாள்ளத் ்்தர்நப்தடுக்கலபாம் அல்லது ்்தர்நப்தடுக்கப்ட்ட 
நண்்ரகளின ஒரு குழுவுடன மட்டும் இடத்்்தப ்கிர்நதுபகபாள்ளலபாம், 
அல்லது, நீஙகள் யபாருக்கும் ப்தரியபாமல் ்விலகியிருக்க ்விரும்பும்்்பாது, ்்ய 
மு்ற்யக்கூட நீஙகள் இயக்கலபாம். நீஙகள் பெயலி்யப ்யன்டுத்தும்்்பாது 
மட்டும்்தபான Snap ்வ்ர்டம் உஙகள் இடத்்்த ்மம்்டுத்துகிறது, உஙகள் 
இடத்்்த யபாருடன ்கிர்நதுபகபாள்ளலபாம் எனறு நீஙகள் ்்தர்நப்தடுத்தீரக்ளபா, 
அ்ந்த ந்ரகளிடம் மட்டும்்தபான உஙகள் இடத்்்தப ்கிர்நதுபகபாள்கிறது! 

7  என ்ர�ரய யொர் ்பொர்க்லொம என்பர� 
மொற்றுங்ள : இயல்புநி்லத் ்த�ியுரி்ம அ்மப்ின்டி, நீஙகள் 
்ெரத்்த Snapchat ்ய�ரகள் மட்டும்்தபான உஙகள் க்்த்யப ்பாரக்கலபாம். ஒரு 
Snapஐ உஙகள் க்்தயில் ்்திவு பெயயும்்்பாது நீஙகள் ்ெரக்கும் ்த�ியுரி்ம 
அ்மபபுகள், அ்ந்த Snapக்கு மட்டும்்தபான ப்பாரு்நதும், ஒரு்்வ்ள நீஙகள் 
அ்மபபுக்ளப ்ின�பால் மபாறறறி�பால்கூட.

8  Snapchatல் �வறொ் நடத்து�ல்்பற்றி 
அறிகர் இடலொம : ப்தபா்ந்தர்வளித்்தல், துனபுறுத்்தல் அல்லது 
்்வறு ்ிற ்பாதுகபாபபுக் க்வ்ல உள்ளிட்ட, Snapchat ்த்வறபாக நடத்து்தல்்றறறி 
நீஙகள் எப்்பாது ்்வண்டுமபா�பாலும் அறறிக்்க இடலபாம். யபா்ரனும் உஙக்ள 
்வெ்தியறறு உணர்ச பெய்தபால், நீஙகள் அ்ந்த Snapchat ்ய�்ரத் ்த்டயும் 
பெயயலபாம், மறறும், எ்ந்தப்வபாரு குழு உ்ரயபாடலிலிரு்நதும் ்விலகலபாம். 
அறறிக்்க இட ஒரு Snap அல்லது க்்த்ய அழுத்்திப ்ிடித்து, "Snap குறறித்து 
புகபாரளி" என்்்தத் ்தட்டவும். 

9  நண்பர்்ரளே நீககு�லுககும �ரட 
ப்சய�லுககும உளளே ்வறு்பொடு : நீஙகள் 
யபா்ர்யனும் உஙகள் நண்்ரகள் ்ட்டியலில் இரு்நது அகறறறி�பால், 
அ்வரகளபால் உஙகளு்டய ்த�ிப்ட்ட க்்தகள் எ்வற்றயும் ்பாரக்க இயலபாது, 
ஆ�பால், அ்தன்ிறகும், நீஙகள் ப்பாது்வபாக அ்மத்்திருக்கக்கூடிய எ்ந்த 
உள்ளடக்கத்்்தயும் அ்வரகள் ்பாரக்கலபாம். அது உஙகளு்டய ்த�ியுரி்ம 
அ்மபபுக்ளப ப்பாறுத்்தது, அ்வரகள் உஙகளுடன ப்தபாடர்நது அரட்்ட 
அடிக்க்்வபா, உஙகளுக்கு Snap பெயய்்வபா இயலலபாம். நீஙகள் ஒரு நண்்்ரத் 
்த்ட பெயயும்்்பாது, அ்வரகள் உஙகளு்டய க்்த்யப ்பாரக்க இயலபாது, 
உஙகளுக்கு Snaps அனுப் இயலபாது அல்லது உஙகளுக்கு அரட்்டக்ள 
அனுப் இயலபாது.

Snapchat-இல் ்பொது்ொப்பொ் இருத்�ல்

உ�வு்கினற ்பொது்ொபபுக குறிபபு்ள

Snapchat நண்்ரகள் மறறும் அனபுக்குரிய்வரகளுடன இ்ண்வது மறறும் 
்தக்வல் ப்தபாடரபு பகபாள்்வ்தறகபா� ஓர இடமபாகும், ஆ�பால், ்பாதுகபாப்பாக 
இருப்து எப்டி எனறு ப்தரி்நதுபகபாள்்வதும் முக்கியம். எஙகள் 
பகபாள்்ககள், எஙகள் குழு ்றறறிக் கூடு்தலபாகக் கறறுக்பகபாள்ளவும், 
ப்ற்றபார மறறும் கல்்வியபாளரகளுக்கபா� ்தக்வல்களுக்கும், எஙகள் 
்பாதுகபாபபு ்மயத்்்தப ்பாருஙகள் எனறு நபாஙகள் ்ரி்நது்ரக்கி்றபாம். 
நி்�்விருக்கட்டும், Snapchat 13+ ்வய்தபா�்வரகளுக்கபா�து.

ஒரு ம� நலன அல்லது உணரவு பநருக்கடி்ய்ச ெ்ந்திக்கக்கூடிய, இ்ந்தப 
்ிர்செ்�க்ளப்றறறி ்மலும் ப்தரி்நதுபகபாள்ள ்விரும்்க்கூடிய, மறறும், 
இ்வற்றக் ்கயபாளும் நண்்ரகளுக்குத் ்தபாஙகள் எப்டி உ்த்வலபாம் 
எனறு ப்தரி்நதுபகபாள்ள ்விரும்்க்கூடிய Snapchat ்ய�ருக்கபாக 
நபாஙகள் பெயலியினுள் ஆ்தர்்வயும் ்வழஙகுகி்றபாம். எஙகளு்டய 
'உஙகளுக்கபாக இஙகு' எனும் கரு்வி, ்வல்லு�ரகளுடன உரு்வபாக்கப்ட்ட 
்பாதுகபாபபு ்வளஙக்ள ்வழஙகுகிறது, இ்தில் Snapchat ்ய�ரகள் 
்்தறறம், ம�்ச்ெபாரவு, அழுத்்தம், ்ெபாகம், ்தறபகபா்ல எண்ணஙகள் மறறும் 
துனபுறுத்்தலுடன ப்தபாடரபு்டய்்வ உள்ளிட்ட குறறிப்ிட்ட ்த்லபபுக்ளத் 
்்தடலபாம்.

Snapchat-இல் ்பாதுகபாப்பாக இருப்்தறகபா� ெறில குறறிபபுகள், இ்்தபா!

1  ஒரு வலுவொ்ன ்டவுச்ப்சொல்ரலத் 
்�ர்ந்ப�டுங்ள : கு்ற்ந்தது 8 எழுத்துகள் நீளமுள்ள, 
உஙகள் ப்யர, ்ய�ரப்யர, ப்தபா்ல்்ெறி எண் அல்லது ்ிற்ந்தநபாள் 
்்பானற ்த�ிப்ட்ட ்தக்வல்கள் இல்லபா்த ஒரு கடவு்சபெபால்்லத் 
்்தர்நப்தடுஙகள். உஙகள் கடவு்சபெபால்லில் எண்கள், ெறின�ஙகள் 
மறறும் ப்ரிய (Capital) மறறும் ெறிறறிய (lowercase) எழுத்துக்கள் கல்நது 
இருக்கும்்டி ்பாரத்துக்பகபாள்ளுஙகள். உஙகள் கடவு்சபெபால்்லப ்ிறருடன 
்கிர்நதுபகபாள்ளபாதீரகள், இ்்த கடவு்சபெபால்்லப ்ிற பெயலிகளுக்கு அல்லது 
்வ்லத்்தளத்்திறகுப ்யன்டுத்்தபாதீரகள். 

2  உங்ள மின்னஞ்சல் மற்றும பமொர்பல் 
எணரண உறு�கிப்படுத்துங்ள : உஙகள் கணக்குடன 
ப்தபாடரபு்டய மின�ஞெல் முக்வரி மறறும் பமபா்்ல் எண் ஆகிய்்வ 
Snapchat அ்மபபுகளில் துல்லியமபாக உள்ள்தபா என்்்த்ச ெரி்பாரக்கவும்.

3  இரு ்ொைணி அஙகீ்ொைத்ர� 
அரமயுங்ள : நீஙகள் உஙகள் Snapchat கணக்குக்குள் 
நு்ழயும்்்பாது, உண்்மயி்ல்ய நீஙகள்்தபான அஙகு நு்ழகிறீரகளபா 
என்்்த உறு்திப்டுத்து்வ்தறகபா� ஒரு ்பாதுகபாபபு அம்ெம் இது, ்விரும்்ி�பால் 
நீஙகள் இ்்தப ்யன்டுத்்தலபாம்! இ்தி உஙகள் கணக்்க இனனும் 
்பாதுகபாப்பாக ஆக்குகிறது. இது்றறறி ்மலும் ப்தரி்நதுபகபாள்ள இஙகு 
்வபாருஙகள்.

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/enable-login-verification
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பெடஸ்்பஸ மி்னி : 
பெட்ஸ்்ஸ மறறும் Snap ஆகி்யபார 
இ்ண்நது, ்வழிநடத்்தப்டும் ்தியபா�ஙகள் 
மறறும் ம� முழு்மப ்யிறெறிக்ள 
Snapchat ்ய�ரகளுக்கு ்நரடியபாக்ச 
பெயலியி்ல்ய ்வழஙகுகிறபாரகள் 
பெட்ஸ்்ஸ மி�ி-யினமூலம், Snapchat 
்ய�ரகள் நண்்ரகளுடன ்ெர்நது ்தியபா�ப 
்யிறெறிக்ள்ச பெயயவும், ்்த்்வ உள்ள 
நண்்ரக்ள ்நர்வி்தமபாகத் தூண்டும் 
ஊக்கமளிக்கிற பெய்திக்ள அனுப்வும் 
ஆறறல் ப்றுகிறபாரகள். குறறிபபு, இ்ந்த ்வெ்தி 
்்தர்நப்தடுக்கப்ட்ட நபாடுகளில் மட்டு்ம 
கி்டக்கிறது.

உங்ளுக்ொ் இஙகு : இ்ந்தத் ்்தடல் கரு்வி, உள்ளூர 
்வளஙகள் மறறும் ப்தபாழில்மு்ற, லபா் ்நபாக்கறற அ்மபபுகளிடமிரு்நது 
உள்ளடக்கஙகள் ஆகிய்வற்றக் பகபாண்டுள்ளது, பநருக்கடியில் 
இருப்துடன ப்தபாடரபு்டய பெபாறக்ள மக்கள் ்தட்ட்சசு பெயயும்்்பாது, 
இ்வற்றக் கபாண்்ிக்கிறது. இ்ந்தத் ்்தடல் ்த்லபபுகளில் ெறில: 
ம�்ச்ெபாரவு, ்்தறறம், துன்த்்்த்ச ெ்ந்தித்்தல், துனபுறுத்்தல், உடல் ெபார்ந்த 
்நர்செறி்ந்த்�, LGBTQ ம� நலன மறறும் ்ல.

ப்சயலியவில் பு்ொர் அளேித்�ல் : எஙகளு்டய 
பெயலியில் புகபார அளித்்தல் கரு்வி, ்தஙகள் நண்்ரகள் ்தஙக்ள்ய 
கபாயப்டுத்்திக் பகபாள்ளக்கூடிய ஆ்த்்தில் இருக்கிறபாரகள் எனறு Snapchat 
்ய�ரகள் க்வ்லப்டும்்்பாது ப்யர குறறிப்ிடபாமல் எஙகளுக்கு 
எ்செரிக்்க அனுப் அனும்திக்கிறது. இ்ந்த்ச சூழநி்ல்யப ்றறறி Snap-
க்கு எ்செரிக்்க அனுபபும் ந்ர, ்தன்�க் கபாயப்டுத்்திக் பகபாள்ளு்தல் 
மறறும் பநருக்கடி ்நரத் ப்தபா்ல்்ெறி எண்கள் ்வளஙக்ள 20-க்கும் 
்மற்ட்ட நபாடுகள், பமபாழிகளில் பகபாண்ட ஓர உ்த்வித் ்தளப ்க்கத்துக்கு்ச 
பெயலியில் உள்ள ஆ்தர்்வப ப்றும் ந்ர ஆகிய இரு்வருக்கும் நபாஙகள் 
்வளஙக்ளப ்கிர்நதுபகபாள்கி்றபாம்.

2017-இல், எஙகள் ெமூகத்்தின உறுப்ி�ரகளுக்கபாக்ச பெயலியி்ல்ய 
்வளஙக்ள நபாஙகள் அறறிமுகப்டுத்்தி்�பாம். இ்ந்த இ்டயீடு, Snapchat 
்வபாடிக்்கயபாளர ்ெ்்வயிடமிரு்நது ்வருகிற ஒரு பெய்தியபாகத் 
்்தபானறுகிறது. உயிருக்கபா� ஓர அ்சசுறுத்்தல் ்வரப்்பாகிறது எனறு 
நபாஙகள் நம்பும்்்பாது, எஙகள் ெட்ட்ச அமலபாக்க்ச பெயல்்பாடுகள் ்ிரிவு 
்தபா�பாக்்வ ெட்ட்ச பெயல்்டுத்்தல் து்ற்ய அணுகும். Snapchat ஒரு 
ப்தபாழில்மு்ற ம� நலன இ்டயீட்டு ்வளம் இல்்ல. நண்்ர அல்லது 
அனபுக்குரிய ஒரு்வர ஆ்த்்தில் இருக்கிறபார எனறபால், ்தறபகபா்ல்யத் 
்தடுத்்தல் உ்த்வித் ப்தபா்ல்்ெறி எண், பநருக்கடி ்நர உ்ர்சபெய்தி 
இ்ணபபு ்்பானற பநருக்கடி ்நர்ச ்ெ்்வக்ளப ்யன்டுத்துஙகள், 
அல்லது, 911ஐ அ்ழயுஙகள். 

்பொது்ொபபு ஸ்னொபஷொட Discover ்்ச்னல் : 
'்பாதுகபாபபு ஸ�பாபஷபாட்' என்து, டிஜிட்டல் ்பாதுகபாபபு மறறும் உஙகள் 
Snapchat கணக்்கப ்பாதுகபாப்பாக ்்வத்்திருப்்தறகபா� முக்கிய 
்வழிக்ளப ்றறறி Snapchat ்ய�ரகளுக்குக் கறறுத்்தரு்வ்தில் க்வ�ம் 
பெலுத்தும் ஒரு கண்டறறி்தல் நிகழ்செறியபாகும், இ்தில் இ்ணயும்்டி 
உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்து மகன அல்லது மக்ள ஊக்கு்வியுஙகள்! 
நி்�்விருக்கட்டும், இ்ந்த்ச ்ெ�ல் ்்தர்நப்தடுக்கப்ட்ட நபாடுகளில் 
மட்டும்்தபான கி்டக்கிறது.

வளேப ்பக்ம : உஙகளுக்கும் உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்து மகன 
அல்லது மகளுக்குமபா� ்பாதுகபாபபுக் கூட்டு நிறு்வ�ஙகள் மறறும் 
்வளஙகளின ஒரு முழுப ்ட்டியலுக்கு, எஙகளு்டய ்பாதுகபாபபு ்மயத்்்தக் 
கபாணுஙகள்! 

ஸ்்ன ப்சயய, 
ப்சயலியவினுள 
�டடுங்ள மற்றும 
நகிறுத்�கி ரவயுங்ள

உங்ரளே ம்னத்�கில் ரவத்�கிருக்கி்றொம

நலன வளேங்ள
Snap, ்தனனு்டய ெமூகத்்தின ்பாதுகபாபபு மறறும் நலனுக்குத் ்தன்� 
ஆழமபாக அரப்ணித்துக்பகபாண்டுள்ளது. எஙகள் Snapchat ்ய�ரக்ளப 
்பாதுகபாப்பாக, நலமபாக, ்தக்வலறறி்ந்த்வரகளபாக ்்வத்்திருப்்தறகபாக 
நபாஙகள் குழுக்கள், ப்தபாழில்நுட்்ஙகள், பகபாள்்ககள் மறறும் 
கூட்டணிக்ளப ்யன்டுத்துகி்றபாம்.

Snap ்ய�ரகளுக்கு ்்த்்வயபா� ்வளஙக்ளயும் ஆ்தர்்வயும் ்வழஙக 
ப்தபாழில் ்வல்லுநரகள் மறறும் அரசு ெபாரபா நிறு்வ�ஙகளுடன நபாஙகள் 
்ணியபாறறறி ்வருகி்றபாம். எஙகள் ்பாதுகபாபபுக் கூட்டு நிறு்வ�ஙகளின ஒரு 
முழுப ்ட்டியலுக்கு, எஙகள் ்பாதுகபாபபுக் கூட்டு நிறு்வ�ஙகள் ்க்கத்்்தக் 
கபாணுஙகள்.

உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்து மகன அல்லது மக்ள ஆ்தரிக்க 
உ்தவு்வ்தறகபாக, Snapchat ்தனனு்டய பெயலியி்ல்ய ்வளஙகள் 
மறறும் நலன அம்ெஙக்ள ்வழஙகுகிறது, அ்வரகளுக்கு உணரவு 
ஆ்தரவு ்்த்்வப்ட்டபாலும் ெரி, அல்லது, ப்வறும்� அரட்்ட அடிக்க 
்விரும்்ி�பாலும் ெரி! Snapchat ெமூகத்்தின உறுப்ி�ரகள், ம� நலனுடன 
்தஙகளு்டய பெபா்ந்தப ்்பாரபாட்டத்்்த்ச ெ்ந்தித்துக்பகபாண்டிருக்கக்கூடிய 
நண்்ரக்ள ஆ்தரிப்்தறகபாக அ்வரகளுக்குக் கல்்வி ்வழஙகவும் ஆறறல் 
அளிக்கவும் எஙகள் நலன அம்ெஙகள் ்வடி்வ்மக்கப்ட்டுள்ள�. 

பநருக்டி ்நை உரைச் ப்சய�கி இரணபபு: 
நபாஙகள் Crisis Text Line உடன இ்ண்நது ்ணியபாறறுகி்றபாம், 
இ்தனமூலம், அபமரிக்கபா்வில் ்வபாழும் Snapchat ்ய�ரகள் ்யிறெறி ப்றற 
பநருக்கடி ்நர ஆ்லபாெகர ஒரு்வருடன ்நரடியபாக அரட்்டயடிக்கலபாம், 
இது இல்வெ ்வெ்தி, ்மலும் 24/7 கி்டக்கிறது. இ்தறகு அ்வரகள் 741741 
எனற எணணிற்கு KIND எனறு பெய்தி அனுப்ி�பால் ்்பாதும், அல்லது, 
கி்ரெறிஸ படக்ஸட் ்லன எனறு பெயலிக்குள் ்்தடலபாம்! ஒரு்்வ்ள, 
நீஙகள் அபமரிக்கபா்விறகு ப்வ ளியில் ்வெறித்்தபால், ்மலும் ்தக்வல்களுக்கு 
எஙகளு்டய ்பாதுகபாபபு ்வளஙக்ளக் கபாணுஙகள். 

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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• நபான ்்திவு பெய்வ்்த எனனு்டய நண்்ரகள்்தபான கபாண்்வண்டும், 
அ்்த நபான உறு்திப்டுத்து்வது எப்டி?

• உஙகளுக்குப ்ிடித்்த Snap ்வி்ளயபாட்டு என�?

ஒரு ்வரலரய அரடயொளேம ்ொணு�ல்:
உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்து மகன அல்லது மகளிடம் நீஙகள் 
க்வ�ிக்க்்வண்டிய நட்வடிக்்ககள் என� என்்்த அறறி்நதுபகபாள்்வது 
முக்கியம். உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்து மகன அல்லது மகள் இ்ணயத்்தில் 
்ிர்செ்�்ய்ச ெ்ந்திக்கிறபார, உஙகளிடமிரு்நது, ஓர ஆ்லபாெகரிடமிரு்நது, 
அல்லது இனப�பாரு ப்ரிய்வரிடமிரு்நது அ்வருக்கு்ச ெறிறறிது கூடு்தல் ஆ்தரவு 
்்த்்வப்டலபாம் என்்வற்ற இ்ந்த நட்வடிக்்ககள் ப்தரி்விக்கக்கூடும். 
இ்வறறறில் எ்வற்ற்யனும் நீஙகள் க்வ�ிக்கிறீரகளபா?

• ஆளு்மயில் ்்வறு்பாடு (கூடு்தல் ்்தறறம், அ்செம், அல்லது ெறி�ம்)
• ப்தபாழில்நுட்்ம் ்றறறிய உ்ரயபாடல்க்ளத் ்த்விரத்்தல் 
• ்தனனு்டய ப்தபா்ல்்ெறி அல்லது மடிக்கணி�ி்யப 
்யன்டுத்்தபாமல் ்த்விரத்்தல்

• நண்்ரகள் மறறும் குடும்்த்்தி�ரிடமிரு்நது ்விலகியிருத்்தல்
• ்ள்ளி நட்வடிக்்ககளில் மபாறறம் (கு்ற்ந்த ம்திபப்ண்கள், அடிக்கடி 
்வகுபபுக்கு ்வரபாமலிருத்்தல், ்வகுப்ில் தூஙகி்விடு்தல்)

• ்தன்�க் கபாயப்டுத்்திக்பகபாள்ளும் ெறி்ந்த்�கள்

ஒரு்்வ்ள, இ்வறறறில் எ்வற்ற்யனும் நீஙகள் க்வ�ித்்தபால், கண்டிப்பாக 
உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்து மகன அல்லது மகளிடம் இ்்தப்றறறிப 
்்சுஙகள், ஒரு ப்தபாழில்மு்ற ்வல்லு�ரு்டய உ்த்வி்ய நபாடு்வது்றறறி்ச 
ெறி்ந்தியுஙகள், அல்லது, எஙகள் Here For You கரு்வி்யக் கபாணுஙகள். 
பநருக்கடி அ்வெரக் கணஙகள் எ்்வ்யனும் ்வ்ந்தபால், 741741 என்ற 
எண்ணுககு KIND எ� உ்ர்சபெய்தி அனுபபு்வ்தனமூலம் 24/7 
Crisis Text Line-ஐ அணுகலபாம் என்்்த அ்வரகள் அறறி்ந்திருப்்்த 
உறு்தி பெயயுஙகள். Snapchat ெமூகத்துக்கு அ்வரகளு்டய ்யிறெறி 
ப்றற பநருக்கடி ்நர ஆ்லபாெகரகளு்டய இல்வெ, ரகெறிய ஆ்தரவு 
கி்டப்்்த உறு்திபெய்வ்தறகபாக, நபாஙகள் அ்வரகளுடன ்நரடியபாக 
இ்ண்நதுள்்ளபாம்.

நலர்னப ்பவின்பற்று�ல்:
நீஙகள் ்கிர்நதுபகபாள்ள ்விரும்புகிற ்விஷயஙக்ள, நீஙகள் எவ்வளவு 
்நரத்துக்குப ்கிர்நதுபகபாள்ள ்விரும்புகிறீரக்ளபா அவ்வளவு ்நரத்துக்கு 
மட்டு்ம மக்கள் கபாணும்்டி Snapchat ்வடி்வ்மக்கப்ட்டுள்ளது. நபாஙகள் 
பு்திய ்தயபாரிபபுகள் மறறும் அம்ெஙக்ளத் ்தயபாரிக்கும்்்பாதுகூட, 
எஙகளு்டய ்வடி்வ்மப்ின்டி-்பாதுகபாபபு எனகிற அணுகுமு்ற்யப 
்யன்டுத்்தி்தபான அ்வற்ற உரு்வபாக்குகி்றபாம், எஙகள் ெமூகத்்தி�்ரபா 
அ்வரகளு்டய நண்்ரக்ளபா ஒரு ம� நல பநருக்கடி்ய்ச ெ்ந்திக்கும்்்பாது 
அ்வரகள் ்தடுத்்தல் நலன கரு்விகள் மறறும் ்வளஙக்ள அணுக 
உ்தவுகி்றபாம்.

Snapchat-ஐப ்யன்டுத்து்வது்றறறி உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்து மகன 
அல்லது மகளுடன உ்ரயபாட இயலு்வது முக்கியம் எனறு நபாஙகள் 
அறறி்்வபாம். அ்த�பால்்தபான, நபாஙகள் ்மண்ட்அப (MindUP), Crisis 
Text Line மறறும் Snap ப்ற்றபார ஆகிய அ்மபபுகளில் உள்ள 
்வல்லு�ரகளுடன இ்ண்நது, உ்ரயபாட்லத் ப்தபாடஙகும் ெறில 
்விஷயஙக்ள உரு்வபாக்கியுள்்ளபாம், Snap-இல் உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்து 
மகன அல்லது மகளுடன இ்ண்வது எப்டி, ெபாத்்தியமுள்ள க்வ்ல ்தரும் 
நட்வடிக்்கக்ள அ்டயபாளம் கபாண்்து எப்டி, பெயலிக்குள் நல்�ப 
்ின்றறு்வது எப்டி ஆகிய்வற்ற இ்்வ ்்சுகினற�. 

்பங்்ற்றிடுங்ள
உஙகளு்டய பெபா்ந்த Snapchat கணக்்கத் ப்தபாடஙகு்வ்தனமூலம், 
நீஙகள் பெயலி்ய இனனும் நனறபாகப புரி்நதுபகபாள்ளலபாம், உஙகள் ்்தின 
்ரு்வத்து மகன அல்லது மகளுடன இனனும் நனறபாக இ்ணயலபாம். 
நகிபுணர் குறிபபு: உஙகள் பு்திய Snapchat-ஐப ்யன்டுத்து்வது்றறறி 
உஙகளுக்குக் கறறுத்்தரும்்டி உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்து மகன அல்லது 
மக்ளக் ்களுஙகள்! 

இந்� உரையொடரலத் ப�ொடர்வ�ற்குக 
்்ட்ககூடிய ்சில ம்கிழச்்சியொ்ன 
்்ளவவி்ள, இ்�ொ:

• உனனு்டய Bitmoji எப்டித் ்்தபானறுகிறது எனறு நபான 
்பாரக்கலபாமபா?

• நமக்கபாக ஒரு குடும்்த் ்த�ிப்ட்ட க்்த அல்லது குழு உ்ரயபாட்ல 
உரு்வபாக்க நீ ்விரும்புகிறபாயபா?

• நீ மிகவும் கூடு்தலபாகப ்யன்டுத்தும் ்வடிகட்டி எது? 
• உஙகளுக்கு மிகவும் ்ிடித்்த Discover நிகழ்செறி எது? நபான 
எ்்தபயல்லபாம் ்விரும்பு்்வன? 

• Snapchat-இல் மிக்ச ெறிற்ந்த நண்்ரகள் என்து எப்டி ்்வ்ல 
பெயகிறது? 

• உஙகளு்டய மிக நீண்ட ஸ�பாபஸட்ரீக் யபார? 
• நபான ஒரு Snap-ஐ்ச ்ெமிக்க முடியுமபா? நபான அ்்த்ச ்ெமித்்தபால், அது 
எங்க பெல்கிறது? 

• Snap ்வ்ர்டத்்தில் நபான ்்ய மு்றக்கு்ச பெல்்வது எப்டி? 
• இ்ந்த்ச பெயலியில் உஙகளுக்கு மிகவும் ்ிடித்்த ்டப எது? 

2:23
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உங்ள ்ப�கின ்பருவத்து ம்ன அல்லது 
ம்ளுடன ்்ப்சியp்பவிறகு:
நீஙகளும் உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்து மகன அல்லது மகளும் Snapchat 
்றறறி உ்ரயபாடு்வ்தில் ்கத்்்தர்நது்விட்டீரகள் என்்தபால், 
்வருஙகபாலத்துக்கபா� ெறில ஒப்்ந்தஙக்ள அ்மக்கலபாம், நீஙகள் இ்ந்த 
உ்ரயபாடல்க்ளத் ப்தபாடர்நது நிகழத்து்வ்்த உறு்தி பெயயலபாம், 
இ்்வ நல்ல ்விஷயஙகளபாகும்! ஒரு ெமூக ஊடக ஒப்்ந்தத்்்த 
உரு்வபாக்கு்வதுகூட நல்லது்தபான, இ்தனமூலம் இரு்தரப்ிலும் ்த�ியுரி்ம, 
நம்்ிக்்க்யப ்ரபாமரிக்கலபாம். இ்ந்த ்வபாக்குறு்திக்ள ்வழஙகு்வது, 
இரு்தரப்ி�ருக்கி்டயிலும் நம்்ிக்்க்யக் பகபாண்டு்வர உ்த்வலபாம். 

உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்்தி�ருடன நலமபா� ்தக்வல் ப்தபாடர்் 
அ்மக்கவும், அ்வரகள் நலமபா� ்தி்ர மறறும் ெமூக ஊடகப 
்ழக்கஙக்ள உரு்வபாக்கிக்பகபாள்்வ்்த ஆ்தரிக்கவும் உ்ரயபாடல்க்ளத் 
ப்தபாடஙகி்்வக்கும் ெறில ்விஷயஙகள், இ்்தபா: 

• ்்சுகிற ்ழக்கத்்்த உரு்வபாக்கலபாம்: ்்சு்வது மறறும் க்வ�ிப்து 
ஆகிய்வறறுக்கு ்நரம் ்வழஙகலபாம், எடுத்துக்கபாட்டபாக, வீட்டில் 
எல்லபாரும் ஒனறபாக அமர்நது ெபாப்ிடும்்்பாது

• உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்து மகன அல்லது மக்ள உ்ரயபாடல்களில் 
்ஙகுப்ற்ச பெயயலபாம், "இது்றறறி நீஙகள் என� நி்�க்கிறீரகள்?" 
என்து்்பானற ்கள்்விக்ளக் ்கட்கலபாம், அ்வரகளு்டய 
கருத்துகளுக்கு ப்வளிப்்டயபாக ்்தில் பெபால்லலபாம்

• க்வ�்செறி்தறல்க்ள நீக்கி, ்நருக்கு ்நர ்பாரத்்த்டி உண்்மயபாகக் 
க்வ�ிப்து எப்டி எனறு கறறுக்பகபாள்ளலபாம்

• ஒவப்வபாரு நபாளும் ஒரு குறறிப்ிட்ட ்நரத் ப்தபாகுப்ில் ெமூக 
ஊடகஙகள் அல்லது ப்தபா்ல்்ெறிக்கு "இ்டப்வளி" ்விட்்வண்டும் 
எனறு அ்�்வரும் ஒனறபாக ஒபபுக்பகபாள்ளலபாம் 

• இ்ணய ஆ்த்துகள், ்ிர்செ்�க்ளப ்றறறி ப்வளிப்்டயபாகப 
்்ெலபாம், இ்ணய ஆ்த்துக்ளக் ்கயபாள்்வ்தறகு அ்வரகள் 
பெயயக்கூடிய ்த்ட பெய்தல் மறறும் புகபார பெய்தல் ்்பானற எ்தபாரத்்த 
்விஷயஙக்ள அ்வரகளுக்குக் கறறுத்்தரலபாம்

உஙகள் ்்தின ்ரு்வத்து மகன அல்லது மகள் ெமூக ஊடகத்்தில் 
்பாதுகபாப்பாகவும் நலமபாகவும் இருக்க உ்தவும் ெறில முக்கியமபா� 
்வழிகபாட்டு்தல்கள், இ்்தபா:

• ெமூகப ்்திவுக்ள உஙகளு்டய பநருஙகிய ்வட்டத்துக்குள் மட்டும் 
்்வத்்திருப்்தன முக்கியத்து்வம் - உஙகளுக்கு உண்்மயபாகத் 
ப்தரி்ந்த நண்்ரகளு்டய நட்புக் ்கபாரிக்்கக்ள மட்டும் 
ஏறறுக்பகபாள்ளு்தல்

• எ்ந்தப்வபாரு ்்தி்்வயும் ப்வளியிடுமுன, WWGS? (இ்்தப்றறறிப 
்பாட்டி என� பெபால்்வபார?) எனறு உஙக்ள நீஙக்ள கண்டிப்பாகக் 
்கட்டுக்பகபாள்ளுஙகள்.

• சும்மபா நிறகபாதீரகள்: உஙக்ள அபெௌகரியமபாக உணர்சபெயகிற 
எ்்தயபா்வது ்பாரத்்தபால், அ்்தப்றறறி அறறிக்்க இடுஙகள்! 

• எப்்பாதும் ெமூக ்வழிகபாட்டு்தல்களுக்குள் பெயல்்டுஙகள்

“
“

நம ைபாழகட்க்க்ளில் கூடுதல் 
ம்கிழ்செசிடய, நலடனக 

ப்கபாண்டுைரும தி்றடம நம 
அடனைருககும உள்ளது. அதறகு 
நபாம பெயயனைண்டியபதல்லபாம, 

மன ைிழிபபுணர்டைப 
ெினெறறுதல், நன்றசியுணர்டை 
பை்ளிபெடுததுதல், ்கருடணயுைன 
நைநதுப்கபாளளுதல் னெபான்ற 

னநர்ைிதமபான மனப ெழக்கங்கட்ள்ச 
்கடைபெிடிபெதுதபான. 

: ம�ோலி ஸ்டீவர்ட் லோவலர், PhD

உங்ள ்ப�கின ்பருவத்து ம்ன அல்லது 
ம்ளுடன இது்பற்றிப ்்பசுவ�ற்்ொ்ன ்சில 
வழி்ள இ்�ொ:

• நீஙகள் எப்்பா்தபா்வது பெட்ஸ்்ஸ ்யன்டுத்்தித் ்தியபா�ம் 
பெயகிறீரகளபா?  
்தியபா�ம் பெய்வது, உடல்நல்� ்மம்்டுத்து்வது அல்லது ம�ம் 
ெபார்ந்த ்விழிபபுணர்்வப ்ின்றறு்வ்தபால் அழுத்்தம் கு்றயலபாம், 
நலன ்மம்்டலபாம்

• யபாரு்டய Snapchat-ஐப ்றறறியபா்வது நீஙகள் அறறிக்்கயிட 
்்வண்டியிரு்ந்தபால், அ்்த எப்டி்ச பெய்வது எனறு உஙகளுக்குத் 
ப்தரியுமபா?

• ்பாதுகபாபபுக்கபாகத் ்தன்� அரப்ணித்துக்பகபாண்டுள்ள ்பாதுகபாபபு 
ஸ�பாபஷபாட் Discover ்ெ�்ல நீஙகள் ்பாரபபீரகளபா?

• Here For You என்்தில் நீஙகள் இ்ண்நதுள்ளீரகளபா? Snapchat-
இல் உள்ள உஙகளு்டய ்்தடல் ்ட்்டயில் "Here For You" எனறு 
்்தடு்வ்தனமூலம் இ்்தக் கண்டறறியலபாம்

• Snapchat-இல் ஏ்தபா்வது உஙகளுக்குத் ப்தபா்ந்தர்வபாகத் ்்தபானறறி�பால், 
நீஙகள் ்்சு்வ்தறகு யபாரபா்வது இருக்கிறபாரகள் என்்்த நீஙகள் 
உணருகிறீரகளபா?

• Snapchat-இல் உஙகளுக்கு ஆ்தரவு ்வழஙகக் கி்டக்கும் ்வளஙகள் 
எ்்வ எனறு உஙகளுக்குத் ப்தரியுமபா?

• நீஙகள் பெயலியினுள் எவ்வளவு ்நரத்்்த்ச பெல்விடுகிறீரகள்? 
• எப்்பா்தபா்வது, பெயலி்யப ்யன்டுத்தும்்்பாது நீஙகள் உணர்செறி 
மிகு்தியபாக உணரகிறீரகளபா? அப்டி உணரும்்்பாது நீஙகள் என� 
பெயவீரகள்?



Snapchat ப்சொற்்ளேஞ்சியம
(A-Z)

12

Discover:   மு்தன்ம்ச பெய்திகள் & ப்பாழுது்்பாக்கு 
நிகழ்செறிக்ளக் கபாணுஙகள், Snap ்நரடிப ்்டபபுகள் மறறும் 
ப்பாதுமக்கள் ஊடகஙகளும் இ்தில் இடம்ப்றும்.

Snapcode:  Snapcode என்து, ஒரு ெறிறபபு ்வ்கப ்டமபாகும், 
இ்்த Snapchat-இல் ஸ்கன பெய்தபால் ப்வவ்்வறு ்விஷயஙக்ள்ச 
பெயயலபாம், எடுத்துக்கபாட்டபாக, பு்திய நண்்ரக்ள்ச ்ெரத்்தல் அல்லது, 
்வடிகட்டிகள் மறறும் பலன்ஸ்்ஸ ்த்ட நீக்கு்தல்.

Snap நட்சத்�கிைங்ள:  ்ர்வலபா� ்பார்்வயபாளரக்ளக் 
பகபாண்ட உரு்வபாக்கு்்வரகள் (எடுத்துக்கபாட்டபாக, ்தபாக்கம் உண்டபாக்கு்்வபார 
மறறும் புகழ ப்ற்றபார) ஒரு ்தஙக நட்ெத்்திரத்்்தப ப்று்வபாரகள். நீஙகள் 
இ்ந்த உரு்வபாக்கு்்வரகளுடன இ்ணயலபாம். 

Snap வரை்படம:  இ்ந்த ்ட்ினமூலம், என� நடக்கிறது 
எனறு கபாணுஙகள், உஙகள் நண்்ரக்ளக் கண்டறறியுஙகள், அல்லது, 
ஒரு துணிகர்ச பெயலுக்கு்ச பெல்ல ஊக்கம் ப்றுஙகள். இ்தில் 
இடத்்்தப ்கிர்தல் இயல்பு நி்லயில் அ்ணக்கப்ட்டுள்ளது: நீஙகள் 
உஙகள் இடத்்்த நண்்ரகளுடன ்கிர்நதுபகபாள்ள ்விரும்புகிறீரகளபா, 
அல்லது, ்்ய மு்றயினமூலம் அ்்த உஙகளிட்ம ்்வத்துக்பகபாள்ள 
்விரும்புகிறீரகளபா என்்்த நீஙகள் ்்தர்நப்தடுக்கலபாம்.

அைடரட:   வீடி்யபா, ப்தபா்ல்்ெறி அல்லது உ்ர்சபெய்தி 
அரட்்டக்ள உஙகளு்டய உண்்ம நண்்ரகளுக்கு அனுபபு்தல்

ஆக்பபூர்வக ்ருவவி்ள:   நீஙகள் ஒரு Snap-ஐ 
உரு்வபாக்கிய ்ின, ஸடிக்கரகள், உ்ர, ஓ்வியஙகள், மறறும் ்ல்வற்ற 
அ்தில் ்ெரக்கலபாம்.

இடச் ்்சரவ்ள:   ்வடிகட்டிகள், ்்தடல், Snap ்வ்ர்டம், 
்விளம்்ரம் பெய்தல், இனனும் ்ல ்வெ்திகளுக்கு Snapchat உஙகள் 
இருப்ிடத்்்தப ்யன்டுத்துகிறது. இ்்த்ச பெயல்்டுத்்தி�பால், 
நீஙகள் Snapchat-ஐத் ்திற்நது்்வத்்திருக்கும்்்பாது உஙகள் இருப்ிடம் 
புதுப்ிக்கப்டும்.   

எஙகள் ்ர�:  ெமூகத்்திலுள்ள ப்வவ்்வறு Snapchat 
்ய�ரகளபால் ெமரப்ிக்கப்ட்ட Snaps-இன ஒரு ப்தபாகுபபு. எஙகள் 
க்்தயில் ்்தபானறும் Snaps ப்பாது உள்ளடக்கமபாகும், இது Snap 
்வ்ர்டஙகளி்லபா ்தளத்துக்கு ப்வளியி்லபாகூடக் கபாண்்ிக்கப்டலபாம்.  

என ்ண்ள மடடும:  இ்ந்த அம்ெம் நி்�வுகளில் 
கபாணப்டுகிறது, ஒரு Snapchat ்ய�ர ்தனனு்டய நி்�வுகளில் 
்ெமிக்கப்ட்டுள்ள Snaps மறறும் க்்தக்ளத் ்தனனு்டய "என 
கண்கள் மட்டும்" எனற ்தபா்வலுக்கு நகரத்்தலபாம், இ்்தப ்பாரப்்தறகு ஒரு 
கடவுக்குறறியீடு ்்த்்வ.  

என ்ர�:  கபால ்வரி்ெப்டி இயஙகும் Snaps-இன ஒரு ப்தபாடர, 
இ்்த நண்்ரகள் 24 மணி்நரஙகளுக்குக் கபாணலபாம். இ்்த யபாருடன 
்கிர்நதுபகபாள்்வது எனகிற ப்தரி்்வ நீஙகள் ்்தர்நப்தடுக்கலபாம்: 
அ்�்வருடன, என நண்்ரகளுடன அல்லது ஒரு ்த�ிப்யன ்ட்டியலில் 
உள்ள ந்ரகளுடன மட்டும்.    

்்மைொ:   பு்கப்டஙகள் அல்லது வீடி்யபாக்களபாகிய Snaps-ஐ 
உஙகள் நண்்ரகளுக்கு நீஙகள் அனுபபும் இடம்!

ப்சொந்�க ்ர�:   உஙகள் பெபா்ந்தக் க்்தக்கு நண்்ரக்ளத் 
்்தர்நப்தடுஙகள்! இ்தில் இ்ணகிற யபாரும் இ்ந்தக் க்்தயில் ்ெரலபாம், ்ிற 
உறுப்ி�ரக்ளக் கபாணலபாம். 

�்னிப்படட ்ர�:   ்த�ிப்ட்ட க்்தகளினமூலம் 
Snapchat ்ய�ரகள் ்்தர்நப்தடுக்கப்ட்ட ெறில நண்்ரகளுடன மட்டும் 
்கிர்நதுபகபாள்ளப்டுகிற ஒரு க்்த்ய உரு்வபாக்கலபாம்.

்�டல்:  ்்தடல் ப்ட்டியில் ்தட்ட்சசு பெய்தபால் நீஙகள் ப்வவ்்வறு 
்விஷயஙக்ளக் கபாணலபாம், அ்தனமூலம், உஙகளுக்கு மிகவும் 
ப்பாரு்நது்வது எது எனறு கண்டறறியலபாம்; எடுத்துக்கபாட்டபாக, நண்்ரக்ளக் 
கண்டறறி்தல் அல்லது, Here For You எனனும் கரு்வி்யக் கபாணு்தல். 

நகிர்னவு்ள:   உஙகளு்டய நி்�வுகளில் ்ெமிக்கப்ட்டுள்ள, 
ஒரு Snapchat ்ய�ரின ்த�ிப்ட்ட Snaps மறறும் க்்தகளின ப்தபாகுபபு.  

்்பய முரற:   இ்்த்ச பெயல்்டுத்்தி�பால், உஙகள் நண்்ரகளபால் 
Snap ்வ்ர்டத்்தில் உஙகள் இடத்்்தக் கபாண இயலபாது!

பலன்ஸஸ:   ஒரு முகத்்தில் ்தட்டி பலனஸ க்ரபாெ்லத் 
ப்தபாடஙகுஙகள். பலன்ஸஸ உஙகள் Snap-களில் 3D ்தபாக்கஙகள், 
ப்பாருட்கள், ்பாத்்திரஙகள் மறறும் மபாறறஙக்ள்ச ்ெரக்கினற�.

வடி்டடி்ள:   Snap இல் ்வலதுபுறமபாக ஸ்்வப பெயயவும், 
்வடிகட்டி ்விருப்ஙகள் ்வண்ண ்வி்ளவுக்ள்ச ்ெரக்கவும், இடத் 
்தக்வ்லக் கபாண்்ிக்கவும், உஙகள் Bitmoji ஐக் கபாண்்ிக்கவும், நீஙகள் 
என� பெயகிறீரகள் என்்்தக் கபாட்டவும் ்மலும் ்லவும் ்்தபானறும்.

வவிரைவுச் ்்சர்கர்:  ்வி்ரவு்ச ்ெரக்்கயில் ்்தபானறும் 
நண்்ர ்ரி்நது்ரகள் ெறில கபாரணிகளின அடிப்்டயில் அ்மகினற�, 
எடுத்துக்கபாட்டபாக, நீஙகள் ஏறக�்்வ யபாருடன நண்்ரகளபாக உள்ளீரகள் 
மறறும் நீஙகள் யபாருடன இ்ண்நதுள்ளீரகள் ்்பானற்்வ.

வவிரளேயொடடு்ள மற்றும Snap 
மி்னி்ள: ்வி்ளயபாட்டுகள் என்்்வ, Snapchat-இல் உஙகள் 
நண்்ரகளுடன ்நரம் பெல்விடு்வ்தறகபா� ஒரு மகிழ்செறி ்வழியபாகும்! 
Snap மி�ிகள் என்்்வ ெறிறு அள்விலபா� பெயல்்பாடுகளபாகும், 
இ்்வ நண்்ரகளுக்கபாக உரு்வபாக்கப்ட்ட்்வ. எடுத்துக்கபாட்டபாக, ஒரு 
்தி்ரப்ட இர்்வத் ்திட்டமிடு்தல் அல்லது ஃபளபாஷகபாரட் அட்்டகளின 
அடுக்பகபான்ற உரு்வபாக்கு்தல்.

ஸடரீககு்ள:  இது ப்பாது்வபாக அரட்்டகள் ்தி்ரயில் 
உஙகள் நண்்ரு்டய ப்யருக்கு அருகில்  எ்மபாஜி மூலம் 
கபாண்்ிக்கப்டுகிறது. நீஙகள் அ்வருடன எத்்த்� நபாளபாக ஸட்ரீக்கில் 
(அ்தபா்வது, ஒரு்வருக்பகபாரு்வர Snaps-ஐப ்கிர்நதுபகபாள்கிற நி்லயில்) 
உள்ளீரகள் எனற கணக்்க இது ப்தரி்விக்கிறது. Snap ஸட்ரீக்குகள் 
என்்்வ, நீஙகள் யபாருடன மிகு்தியபாக Snap பெயது்வருகிறீரகள் என்்்த 
அஙகீகரிக்கிற ஒரு ந்க்சசு்்வயபா�, ம�்்த ்லெபாக்க கூடிய்்வகள்!

ஸ்பொடரலட:  Snapchatடின உலகத்்்த ஒ்ர இடத்்தில் 
கண்டறறி்நது, இ்ந்த ப்பாழுது்்பாக்கு ்தளத்்தில் எஙகள் ெமூகம் முழு்வதும் 
முன்�பாக்குக்ளப ்பாருஙகள்
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