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Snap Inc. मधये काम करणाऱया 
पालकांचे पत्र
प्रिय पालक,

तुमचया प्कशोरवयीन मुलाने/ मुलीन ेSnapchat वापरकरयायाचे खाते 
तयार केले आहे. आता काय करायचे? तुमही साशंक आहात. तुमचया 
प्कशोरवयीन मुलाला/मुलीला अस ेॲप का वापरायचे आहे जिथे 
रयांचा बराच मिकूर आपोआप हटवला िातो? सोशल पललॅटफॉमया 
सतत प्वकससत होत आहेत आणि आमही समितो की नेहमी 
रयाची पूिया माप्हती असिे कठीि आहे. रिश्न आणि काळिी असिे 
सहाजिक आहे आणि आमही आशा करतो की Snapchat प्वषयी 
सशकून घेणयात आणि तुमचया प्कशोरवयीन मुलाला/मुलीला सुज्ञ 
आणि सक्षम करणयाचे साधन बनणयात ही मारयादरशशिका तुमहाला मदत 
करेल.

आमहाला माप्हत आहे की आमचे ॲप वापरताना तुमचा प्कशोरवयीन 
मुलरा/मुलरी पूियापिे सुरणक्षत असून रयाचयाकडे सवया माप्हती आहे 

हे तुमही सुप्नणचित करू इचचछिता. प्कशोरवयीन मुलांना/मुलींना रयांची 
सियानशीलता आणि रयांचे रिामाणिक सवरूप व्यक्त करणयासाठी एक 
सथान रिदान करिे हा आमचा हेतू आहे. Snapchat पारंपाररक 
सोशल मीडडआपेक्षा णिन्न आहे कारि हे ॲप िवळचया डमतांचया 
संपकायात राहणयाचा एक मिेशीर मारया महिून तयार केले रेले होते, 
अनोळखी लोकांशी नाही.

सवतःला सुरणक्षतपिे व्यक्त करणयासाठी, याक्षिी िरणयासाठी, 
िराबद्दल सशकणयासाठी आणि एकत मिा करणयासाठी तुमहाला 
आणि तुमचया कुटंुबाला सशक्त करिारी अप्तररक्त माप्हती तुमहाला 
रिदान करणयासाठी आमही ही पालकांची मारयादरशशिका तयार केली 
आहे. आमही आशा करतो की तुमचा प्कशोर मुलरा/मुलरी 
ऑनलाइन काय करतो/ते याप्वषयी रयांचयासोबत मुक्त आणि 
रिामाणिक संवाद साधणयासाठी तुमहाला ती उपयोरी वाटेल. 

लक्ात ठेवा, आमही तुमचयासाठी आशण तुमचया वकिोर 
मुलांसाठी/मुलींसाठी कायम आहोत!

 - Snap Inc. मधये काम करणारे पालक

दुसऱया पललॅटफॉमयारिमाि,े आमही सावयािप्नक टटपपणयांना अनुमती देत 
नाही आणि आमचया डडफॉलट सेटटशिगिनुसार Snapchatter फक्त 
डमत महिून िोडलेलया लोकांकडून मेसेि रिापत करू शकतात. 

डमतांसोबत बोलणयाव्यप्तररक्त, Snapchat कुटंुबाचया संपकायात 
राहणयासाठीदेखील उत्तम आहे. Snapchat तुमहाला मिेशीर 
आणि सहि मारायान ेसंवाद साधणयासाठी तुमचया सृिनशीलतेचा 
वापर करणयात मदत करते! हे फक्त एकमेकांसोबत मिा करणयाचे 
सथान आहे (सशललक कामांची सूची ककशिवा िांडी घासणयाचया 
ररमाइंडसयाची काळिी येथे नाही). रयाऐविी, तुमही वेड्ासारखी डचते 
पाठवू शकता आणि आत्ताचया क्षिात िरू शकता (तुमचा कलॅ मेरा रोल 
िरलयासशवाय!). तुमचा प्कशोरवयीन मुलरा/मुलरी शाळेत असताना 
तुमचया पाळीव रिाणयाची Snap डचते घेणयासाठी Snapchat 
वापरा ककशिवा तुमचया प्कशोरवयीन मुलाला/मुलीला हसवणयासाठी 
आमचे लेनसेस िोडा. 

आमही समितो की संवाद साधणयासाठी वापरलया िािाऱया 
ॲपमधये दुरुपयोराची संिावना असते महिूनच आमही आमचया 
पललॅटफॉमयावर सुरक्षा रिदान करणयासाठी वेळ, संसाधने आणि पररश्रम 
करणयाकडे लक्ष टदले आणि अिूनही देत आहोत. व्यापक सतरावर 
ॲपमधून तक्ार करिे, आमचे सामुदाप्यक टदशाप्नददेश आणि मोठ्ा 
रिमािातील सप्क्य सुरक्षा पाटयानसयासह, आमही आमचया प्कशोर 
मुलांना/मुलींना कळवतो की रयांचया सुरक्षेस आमही रिाधानय देतो. 

“ माझ्ा किशोरव्ीन मुलाला/
मुलीला असे ॲप िा वापरा्चे 
आहे जिथे त्ाांचा बराच मििूर 
आपोआप हटवला िातो? ”



२

अनुक्रमशणका

३
Snapchat काय 
आहे?

४
सामानयतः वारंवार 
ववचारले जाणारे प्रश्न

६
मुखय वैशिष्टे

७
आमचे रोपनीयता 
ससदांत

८
उपयोरी 
सुरशक्तता टिपा

९
आरोगय संसाधने

१०
Snapchat ववषयी 
तुमचया वकिोरवयीन 
मुलासोबत/मुलीसोबत 
कसे बोलायचे



पालक ककशिवा सशक्षक महिून तुमहाला कदाडचत माप्हत 
असेल की Snapchat आिकाल प्कशोर मुलं/मुली 
रयांचया डमतमैप्तिींसोबत संवाद साधणयासाठी वापरतात 
असे मेसेजिशिर आणि कलॅ मेरा ॲप आहे. सुरुवातीपासूनच, 
आमही वासतप्वक डमत िेवहा एकमेकांपासून दूर असतात 
तेवहा रयांना संपकायात राहणयात मदत करणयाकडे आणि 
एखाद्ा क्षिात रयांना सवतःला सहिरररया व्यक्त करता 
यावे याकडे लक्ष टदले. लोकांना रयांचया कलॅ मेऱयाने सवतःला 
सहिरररया व्यक्त करणयासाठी Snapchat एक साधन 
महिून तयार केले रेले.

Snapchat मुद्दाम पारंपाररक सोशल मीडडयापेक्षा 
वेरळे बनवले आहे, िे यास आमचया समुदायासाठी 
अप्तशय सुरणक्षत बनवत.े आमही Snapchat आणि 
इतर पललॅटफॉमयाचया योगय वापराप्वषयी पालक आणि 
प्कशोरवयीन मुलं/मुलींनी प्नयडमत संवाद साधावा 
यासाठी रयांना रिोरसाप्हत करतो महिूनच आमही ही 
मारयादरशशिका तयार केली आहे.

३
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सामानयतः वारंवार ववचारले जाणारे प्रश्न
आमचया कलॅ मेऱयासह, टेकसट मेसेिपययंत मयायाटदत न राहता आमची 
सियानशील साधने वापरून एका Snap मधये बरेच काही सांरनू लोकांना 
सवतःला व्यक्त करता यावे यासाठी आमही एक मारया तयार केला आहे. 
Snapchat वर, तुमचया िवळचया लोकांसोबत तुमही िसे आहात तसेच 
राहणयासाठी सवतंत आहात. तुमचया सवायात सामानय रिश्नांची उत्तरे येथे टदली 
आहेत: 

१  हे ॲप कसे काम करते?

तुमही एका वापरकरयायाचया खारयासाठी साइन-अप आणि तुमचा Bitmoji 
तयार केलयानंतर, आता एकसपलोर करायला सुरुवात करा! Snapchat 
मधय े५ टलॅब आहेत (डावीकडून उिवीकडे): मलॅप, चलॅट, कलॅ मेरा, रोष्ी आणि 
सपॉटलाइट. Snapchat उघडलयावर कलॅ मेरा उघडतो. 

फोटो घेणयासाठी फक्त कलॅ मेरा आयकॉनवर टलॅप करा ककशिवा ववहडडओ 
घेणयासाठी धरून ठेवा. तुमही “Snaps” महटले िािारे फोटो आणि 
ववहडडओ डमतांना पाठवू शकता, िे अनोळखी लोकांकडून सहि मेसेि 
रिापत करणयासाठी डडझाइन केलेले नाहीत. तुमही पप्हलयांदा खात ेतयार 
करता तेवहा तुमही डमत महिून िोडलेले नाही अशा एखाद्ा व्यक्तीकडून 
तुमही आपोआप मेसेि रिापत करू शकत नाही. 

सवतःला 
व्यक्त िरा!

२  मला Snaps ववषयी अजून मावहती द्ा? 

रिरयक्ष संिाषिारिमाि,े Snaps पटकन आणि 
सहि संवाद साधणयासाठी बनवले रेले आहे! 
महिूनच िेवहा तुमही एखाद्ा डमताला Snap 
पाठवता तेवहा Snap आपोआप हटवला िातो 
हे अरदी आपि बोललेलया शबदांरिमाि ेआहे. 
आमहाला प्वश्ास आहे की महिूनच आमही 
दररोि Snapchat वर या सतराचे रिामाणिक 
संिाषि पाहतो.

लक्षात ठेवा, िरी Snaps आपोआप हटवणयासाठी डडझाइन केल ेअसले 
तरीही एखादा डमत रयाचा सक्ीनशॉट घेऊ शकतो, सक्ीन रेकॉडया करू शकतो 
ककशिवा ते दुसऱया डडवहाइसवरून कलॅ पचर करू शकतो.

३  Snap ची सुरशक्तता मानके काय आहेत? 

Snapchat वर सवया  वापरकरयायंना   Snap 
चया  सेवा अटी   आणि  सामुदाप्यक टदशाप्नददेश  
यांचे पालन करिे आवशयक आहे, िे दे्षपूिया 
िाषा, िेदिाव, चुकीची माप्हती, दमदाटी, 
छिळविूक, कहशिसक मिकूर, आणि बरेच काही 
रिप्तबंडधत करते. Snap चया प्वशेष टीमस ही 
धोरिे तयार करतात आणि अंमलात आितात. 

आमही आमचया वापरकरयायंचे संरक्षि कसे 
करतो याप्वषयी अडधक िािून घेणयासाठी, 
आमचे रोपनीयता कें द्र पहा.

४  खाते तयार करणयासाठी वयोमया्गदा आहे का? 

होय. १३ वषायंखालील कोिालाही Snapchat खात ेतयार करणयाची ककशिवा 
वापरणयाची अनुमती नाही आणि आमही १३ वषायंखालील मुलांना आमचया 
सेवा रिदान करत नाही. िर तुमचे १३ वषायंखालील मूल Snapchat वापरत 
असेल तर कृपया तुमचया मुलाचया/मुलीचया वापरकरयायानावासह आणि 
तुमचया नारयाचया सरयापनासह आमचयाशी संपकया  करा. 

तुमही कोिासोबत रोष्ी शेअर करायचया, कशा शेअर करायचया 
आणि रया Snapchat वर प्कती वेळ पाप्हलया िाऊ शकतात हे 
तुमही प्नयंप्तत करू शकता.
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    आमही प्रभावी दिशाकनिदेश 
त्ार िरण्ािडे, आमच्ा 
Snapchatters ना सांरक्षित 
िरण्ािडे आक्ि सृिनशीलता आक्ि 
सवअक्भव्यक्ततीसाठी एि सुरक्षित, 
मिेशीर वातावरि प्रिान िरण्ािडे 
लषि िेतो. तुमच्ा किशोर मुलाला/
मुलीला िधीही सुरषिाकवष्ि चचंता 
असेल तर, त्ाांनी नेहमी आमच्ािडे 
तक्ार िेली पाकहिे.

५  मला माझया वकिोरवयीन मुलाला/मुलीला 
Snapchat वर सुरशक्त राहणयास किी मदत करता 
येईल? 

Snapchat मुद्दाम पारंपाररक सोशल मीडडआपेक्षा वेरळे बनवले आहे, 
िे यास आमचया समुदायासाठी अप्तशय सुरणक्षत बनवते. Snapchat 
डमतांसोबत आणि प्रियिनांसोबत कनेकट करणयाचे आणि संवाद साधणयाचे 
सथान आहे, पि सुरणक्षत कसे रहायचे हे िािून घेि ेमहत्वाचे आहे. आमची 
धोरिे, आमची टीम, आणि पालक आणि सशक्षकांसाठी माप्हतीप्वषयी 
अडधक िािून घेणयासाठी आमचे सुरक्षा कें द्र पाहावे अशी आमही सशफारस 
करतो. या तुमचया प्कशोरवयीन मुलासाठी/मुलीसाठी काही उपयोरी टटपा 
आहेत: चकलष् पासवडया तयार करावे, रयांचया ईमेल आणि मोबाइल नंबरचे 
सरयापन करावे, फक्त ते रिरयक्षात ओळखत असलेलया व्यक्ततींकडून डमत 
प्वनंरया सवीकाराव्यात, आणि आमचे सामुदाप्यक टदशाप्नददेश वाचावे 
िेिेकरून ते रयांचया डमतांनादेखील रयांचे अनुसरि करणयास मदत करू 
शकतात! 

६  मला सुरक्ाववषयक चचशिता असलयास तक्रार किी 
करता येईल? 

आमही अयोगय वापरकतदे आणि मिकूराची ॲपमधून तक्ार करून आणि 
पललॅटफॉमयाबाहेर अणिरिाय देऊन आमचया समुदायासाठी संपकया  साधिे 
सोपे बनवतो. वापरकतदे ॲपमधून तक्ार करून, आमचया सहाययता 
पोटयालवरून आणि Snapchat सहाययता Twitter खारयावरून 
कोिरयाही मिकुराची तक्ार करू शकतात. आमही आमचया सामुदाप्यक 
टदशाप्नददेशांनुसार कारवाई करतो आणि Snapchat सुधारणयासाठी 
अणिरिाय एकप्तत करतो. 

लक्ात ठेवा: एखाद्ाला तारकाळ धोका आहे असे तुमहाला वाटत असेल तर 
लरेच तुमचया सथाप्नक कायदा अंमलबिाविी एिनसीशी संपकया  साधा.

“ फक्त तुमही प्रत्षिात 
ओळखत असलेल्ा 
लोिाांिडून ममत्र कवनांत्ा 
सवीिारा. ”

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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       चॅि: 

सुरुवातीपासूनच आमही खरे डमत दूर असताना रयांना 
कनेकट करणयास मदत करणयाकडे आणि रिरयेक 
क्षिात सवतःला सहिपिे व्यक्त करणयाकडे लक्ष 
कें टद्रत केले आहे. Snapchat फोन आणि ववहडडओ 
कॉल तसेच ववहडडओ, फोटो, ऑडडओ आणि टेसकट 
चलॅट करणयाची अनुमती देते. मेसेि आपोआप हटवले 
िातात आणि डमत नसलेलया कोिरयाही व्यक्तीकडून 
वापरकताया वैयसक्तक चलॅट रिापत करू शकत नाही.

       कॅमेरा: 

Snapchat आपोआप कलॅ मेरा उघडते. येथे तुमही ववहडडओ ककशिवा फोटो 
सवरूपात Snaps घेऊ शकता. Snap तयार केलयानंतर रयावर प्फलटसया, 
टेकसट, ससटकसया, अटलॅचमेंट्स आणि आिखी बरीच सियानशील साधने िोडली 
िाऊ शकतात. एखादे Snap: 

• चलॅटमधये पाठवले िाऊ शकते

• मेमरीझमधय ेसेवह केले िाऊ शकते

• माझी रोष् ककशिवा खािरी रोष् तयार करा ककशिवा 
सानुकूल रोष् यांमधय ेिोडले िाऊ शकते 

• हटवले िाऊ शकते
 

Snapchat Snaps आणि चलॅट केवहा हटवते याप्वषयी अप्तररक्त 
माप्हतीसाठी, कृपया येथे आमचा सहाययता लेख पहा. पेि २७ वर या 
अटींबाबत अडधक माप्हती डमळवा!

       रोष्ी: 

येथे Snapchatters रयांचया डमतांचया, मिकूर प्नमायारयांचया आणि प्वसतृत 
Snapchat समुदायाचया रोष्ी पाहू शकतात! येथे तुमही डडसकवहर आणि 
“तुमचयासाठी” पयायायामधील सदसयता सूचीदेखील पाहू शकता.

       स्पॉिलाइि: 

सपॉटलाइटवर Snapchat 
समुदायाद्ार ेतयार केलेले सवायात 
मनोरंिक Snaps दाखवल े
िातात. वेरवेरळा मिकूर 
पाहणयासाठी वर आणि खाली 
सवाइप करून एकसपलोर करा. 
तुमहाला असे काही टदसले िे तुमही 
अिून पाहू इचचछिता तर ते आवडते 
करणयासाठी हाटयावर टलॅप करा 
आणि तुमची फीड वैयसक्तकृत 
करा!

Snapchat कसे वापरायचे

मुखय वैशिष्टे
ॲप नलॅववहरेट करणयात तुमहाला मदत करणयासाठी, खालील Snapchat 
चे मूलिूत प्नयम पहा. वैसशष्टांचया संपूिया सूचीसाठी, पेि १२ वर टदलेली 
आमची Snap शबदावली पहा.

प्रथम रोष्: Snapchat मधय ेफोटो आणि ववहडडओ मेसेि 
पाठवणयाव्यप्तररक्त बरेच काही केले िाऊ शकते.  ॲपमधये ५ टलॅब आहेत 
(डावीकडून उिवीकडे): Snap मलॅप, चलॅट, कलॅ मेरा, रोष्ी आणि सपॉटलाइट.

      Snap मॅप:  

Snap मलॅप आमचया समुदायाला रयांचया बेसट फ्ें ड्सशी तसेच िरिरातील 
वेरवेरळया सथानांशी कनेकट करते. आमचया सवया उरपादनांरिमाि,े Snap 
मलॅप रोपनीयतेस रिाथडमकता देऊन डडझाइन केले रेले आहे आणि सवया 
वापरकरयायंसाठी सथान-शेअररशिर आपोआप बंद केलेले असते. िेवहा 
Snapchatter पप्हलयांदा Snap मलॅप उघडतात तेवहा रयांना रयांचे सथान 
शेअर पुढीलपैकी कोिासोबत शेअर करायचे आहे हे प्नवडणयासाठी सूडचत 
केले िाते - सवया डमतांसोबत, काही डमतांसोबत 
ककशिवा कोिाहीसोबत नाही (घोसट मोड). 
Snap मलॅपवरील टठकाि ेSnapchatters 
ना व्यवसायाची वेळ आणि अणिरिाय 
पाहणयासाठी, पासयाल आणि डडसलवहरी ऑडयार 
करणयाची अनुमती देतात.

https://support.snapchat.com/en-US/a/delete-my-account1
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आमचे रोपनीयता ससदांत
Snapchat वर रोपनीयता

Snap वर, आमही तुमचया रोपनीयतेला रिाधानय देतो. आमहाला 
माप्हत आहे की तुमही रिरयेक वेळा Snapchat वापरता ककशिवा 
आमची इतर कोितीही उरपादन ेवापरता तेवहा आमही तुमचा 
प्वश्ास कमवतो महिूनच आमही तुमची माप्हती इतर तंतज्ञान 
कंपनयांपेक्षा वेरळया रिकारे हाताळतो.

आमची उरपादन ेसतत प्वकससत होत असली तरीही आमचे 
रोपनीयता ससदांत बदलिार नाहीत:

• आमही रिामाणिकपि ेआणि िाप्हरपिे संवाद साधतो

• तुमही प्नवड करता की तुमहाला सवतःला कस ेव्यक्त 
करायचे आहे

• आमही रोपनीयता लक्षात ठेऊन डडझाइन करतो

• तुमची माप्हती तुमही प्नयंप्तत करता

आमही तुमचया रोपनीयतेला सववोचच रिाधानय कसे देतो याप्वषयी 
अडधक िािून घेणयासाठी आमचे रोपनीयता कें द्र पहा, जिथे 
तुमहाला आमचया रोपनीयता ससदांतांवर, आमचया रोपनीयता 
धोरिांवर अडधक तपशील सापडतील आणि िर तुमही मुखय 
समसयांचा सारांश शोधत असाल तर कृपया तुमची रोपनीयता, 
सपष् केली याचे पुनरावलोकन करा.

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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४  ममत्रांदरमयान ठेवा : Snapchat तुमचया िवळचया डमतांचया 
संपकायात राहणयासाठी बनवले आहे. आमही सशफारस करतो की तुमही 
डमतांकडून ककशिवा वासतप्वक िीवनात ओळखत असलेलया लोकांकडून 
डमत प्वनंरया सवीकारलया पाप्हिेत. तुमचया प्कशोरवयीन मुलाला/मुलीला 
आठवि करून द्ा की ऑनलाइन िेटलेलया व्यक्ततींना रिरयक्षात िेटि े
सुरणक्षत नाही!

५  तुमचया रोपनीयता सेटिशिगज तपासा : तुमहाला Snaps कोि 
पाठवू शकतात, तुमचया रोष्ी कोि पाहू शकतात ककशिवा Snap मलॅपवर 
तुमचे सथान कोि पाहू शकतात हे तुमचया सेटटशिगिमधून प्नवडा. तुमचे 
डमत आपोआपच तुमचयाशी संपकया  साधू शकतात ककशिवा तुमची रोष् पाहू 
शकतात.

६  मॅपवर तुमचे स्ान सानुकूसलत करा : तुमही िोडलेलया 
सवया डमतांसह ककशिवा फक्त प्नवडलेलया डमतांचया ग्ुपसह तुमचे सथान शेअर 
करणयाचे प्नवडू शकता ककशिवा तुमहाला कोिाहीसोबत शेअर करायचे 
नसेल तर तुमही घोसट मोड चालू करू शकता. Snap मलॅप फक्त तुमही ॲप 
वापरत असताना तुमचे सथान अपडेट करते आणि फक्त तुमही प्नवडलेलया 
लोकांसोबत तुमचे सथान शेअर करते! 

७  माझी रोष् कोण पाहू िकते ते बदला : फक्त तुमही िोडलेले 
Snapchatters तुमची रोष् पाहू शकतात ही मूळ रोपनीयता सेटटशिर 
असते. तुमही तुमचया रोष्ीवर Snap पोसट करता तेवहाचे रोपनीयता सेटटशिगि 
तुमही नंतर सेटटशिगि बदललया तरीही, फक्त रया Snap पुरतेच राहते.

८  Snapchat वर दुरुपयोराची तक्रार नोंदवा : तुमही 
Snapchat वर कधीही दुरुपयोराची तक्ार नोंदव ूशकता, रयात 
छिळविूक, दमदाटी आणि इतर कोिरयाही सुरक्षा चचशिता समाप्वष् आहेत. 
िर कोिीतरी तुमहाला तास देत असेल तर तुमही रया Snapchatter ला 
बलॉकदेखील करू शकता आणि कोिताही ग्ुप चलॅट सोडू शकता. तक्ार 
करणयासाठी Snap ककशिवा रोष् दाबा आणि धरून ठेवा आणि “Snap ची 
तक्ार करा” बटि टलॅप करा. 

९  ममत्रांना काढून िाकणे आशण बलपॉक करणे यामधील 
फरक : तुमही एखाद्ाला तुमचया डमत सूचीमधून काढून टाकता तेवहा ते 
तुमचया कोिरयाही खािरी रोष्ी पाहू शकत नाहीत पि तुमही सावयािप्नक 
सेट केलेला कोिताही मिकूर ते पाहू शकतात. तुमचया रोपनीयता 
सेटटशिगिचया आधारावर, ते तरीही तुमचयासोबत चलॅट करू शकतील ककशिवा 
तुमहाला Snap पाठवू शकतील. तुमही एखाद्ा डमताला बलॉक करता तेवहा 
ते तुमची रोष् पाहू शकिार नाहीत, तुमहाला Snaps पाठवू शकिार नाहीत 
ककशिवा तुमहाला चलॅट पाठवू शकिार नाहीत.

Snapchat वर सुरशक्त राहणे

उपयोरी सुरशक्तता टिपा
Snapchat डमतांसोबत आणि प्रियिनांसोबत कनेकट करणयाचे आणि 
संवाद साधणयाचे सथान आहे, पि सुरणक्षत कसे रहायचे हे िािून घेि े
महत्वाचे आहे. आमची धोरिे, आमची टीम, आणि पालक आणि 
सशक्षकांसाठी माप्हतीप्वषयी अडधक िािून घेणयासाठी आमचे सुरक्षा कें द्र 
पहा याची आमही सशफारस करतो. लक्षात ठेवा, Snapchat १३ वषया 
वयोरटापेक्षा मोठ्ांसाठी आहे.

आमही Snapchatters ना ते अनुिवत असलेलया मानससक आरोगय 
ककशिवा िावनारमक संकटादरमयान ककशिवा या समसयांप्वषयी िािून घेऊन 
ते अनुिविाऱया डमतांची ते कशी मदत करू शकतात यासाठी ॲपमधून 
सहायतादेखील रिदान करतो. िेवहा Snapchatters चचशिता, नैराशय, ताि, 
दुःख, आरमघाती प्वचार आणि दमदाटी यांसारखे प्वसशष् प्वषय शोधतात 
तेवहा आमचे Here For You साधन तज्ञांसोबत प्वकससत केलेली सुरक्षा 
संसाधने रिदान करते.

Snapchat वर सुरणक्षत राहणयासाठी काही टटपा!

१  एक क्लष् पासवर्ग वनवरा : प्कमान ८ विया लांब असलेला 
पासवडया प्नवडा आणि वैयसक्तक माप्हती िसे की तुमचे नाव, वापरकतायानाव, 
फोन नंबर ककशिवा वाढटदवस समाप्वष् करू नका. तुमचया पासवडयामधये अंक, 
डचनह, कलॅ प्पटल आणि लोअरकेस अक्षरांचे संयोिन समाप्वष् करा. तुमचा 
पासवडया इतरांसोबत शेअर करू नका आणि इतर ॲपस ककशिवा वेबसाइटसाठी 
एकच पासवडया वापरू नका. 

२  तुमचे ईमेल आशण मोबाइल नंबर सतयावपत करा : 
Snapchat सेटटशिगिमधये तुमचया खारयाशी संबंडधत ईमेल पत्ता आणि 
मोबाइल नंबर अचूक आहे हे सरयाप्पत करा.

३  दोन-घिक प्रमाणीकरण सेि अप करा : तुमचया 
Snapchat खारयामधय ेतुमहीच लॉप्रन केले आहे हे सरयाप्पत 
करणयासाठी हे एक पयायायी सुरक्षा वैसशष्ट आहे! यामुळे तुमचे खात ेअडधक 
सुरणक्षत होते. येथे अडधक िािून घया.

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/enable-login-verification
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हेरस्ेस ममनी : हेडसपेस आणि Snap 
Snapchatters ना थेट ॲपमधून मारयादरशशित 
धयान आणि िाररूकता सराव रिदान 
करणयासाठी िारीदारी करत आहेत. हेडसपेस 
डमनीसह, Snapchatters डमतांसोबत 
धयान करू शकतील आणि ररिू डमतांना 
सकारारमकपिे रिोरसाप्हत करिारे मेसेि पाठवू 
शकतील. लक्षात घया, हे वैसशष्ट फक्त काही 
देशांमधये उपलबध आहे.

Here For You : लोक िेवहा शोध (सचया) 
करताना संकटकालीन पररचसथतीशी संबंडधत 
शबद टाइप करतात जयामधे नैराशय, चचशिता, दुःख, दमदाटी, सकारारमक 
व्यसक्तमरव, LGBTQ मानससक आरोगय इरयादी घटक समाप्वष् असतात, 
तेवहा रयांना व्यावसाप्यक ना-नफा संसथांकडील सथाप्नक संसाधने आणि 
मिकूर या साधनावरून दाखप्वला िातो.

ॲपमधून तक्रार करणे : आमचे ॲपमधून तक्ार करणयाचे साधन 
Snapchatters ना रयांचे डमत सवतःला दुखापत करतील अशी काळिी 
असताना आमहाला प्ननावीपि ेसूडचत करणयाची अनुमती देते. आमही 
Snap ला सूडचत करत असलेलया आणि ॲपमधून सहाययता रिापत करत 
असलेलया व्यक्तीसोबत सहाययता साइट पेि हे संसाधन शेअर करतो, 
जयावर २० पेक्षा िासत देश आणि िाषांमधय ेआरमघात आणि संकट 
हॉटलाइन संसाधने आहेत.

२०१७ मधये आमही आमचया समुदायाचया सदसयांसाठी ॲपमधून संकट 
संसाधने लाँच केली. हा हसतक्षेप Snapchat सहाययताकडून मेसेि महिून 
टदसून येतो. िेवहा आमहाला पूिया प्वश्ास असतो की िीवाला हानी पोहोचवू 
शकिारी आपरकालीन पररचसथती उद्भवली आहे तेवहा आमची कायदा 
अंमलबिाविी ऑपरेशनस टीम कायदा अंमलबिाविीशी संपकया  करेल. 
Snapchat एक व्यावसाप्यक मानससक आरोगय हसतक्षेप संसाधन नाही. 
िर एखादा डमत ककशिवा प्रिय व्यक्ती धोकयात असेल तर आपरकालीन सेवा 
िसे की आरमहरया रिप्तबंध हॉटलाईन, क्ायससस टेकसटलाईन ककशिवा ९११ 
वर कॉल करा. 

सुरक्ा सनॅपिपॉि वरसकवहर चॅनेल : तुमचया प्कशोरवयीन मुलांना/
मुलींना सेफटी सनलॅपशॉटची सदसयता घेणयासाठी रिोरसाप्हत करा. हा एक 
डडसकवहर शो आहे िो Snapchatters ना डडजिटल सुरक्षेबद्दल सशक्षि 
देणयावर आणि तुमचे Snapchat खात ेसुरणक्षत ठेवणयाचया महत्वपूिया 
मारायंवर लक्ष कें टद्रत करतो!लक्षात घया, हे चलॅनेल केवळ प्नवडक देशांमधय े
उपलबध आहे.

संसाधन पेज : तुमचयासाठी आणि तुमचया प्कशोरवयीन मुलासाठी/
मुलीसाठी सुरक्षा िारीदारांचया आणि संसाधनांचया संपूिया सूचीसाठी, आमचे 
सुरक्षा कें द्र पहा! 

सकॅन करणयासाठी 
ॲपमधये िॅप करा 
आशण धरून ठेवा

तुमहाला लक्ात ठेवून

आरोगय संसाधने
Snap रयाचया समुदायाचया सुरक्षा आणि कलयािासाठी पूियापिे बांधील 
आहे. आमही आमचया Snapchatters ना सुरणक्षत, प्नरोरी आणि 
माप्हतीपूिया ठेवणयासाठी टीम, तंतज्ञान,े धोरिे आणि िारीदारी प्नयुक्त 
करतो.

आमही ररिेनुसार Snapchatters ना संसाधने आणि सहाययता रिदान 
करणयासाठी इंडसट्ीचया तज्ञ आणि शासकीय नसलेलया एिनसींसोबत कायया 
करतो. आमचया सुरक्षा िारीदारांचया संपूिया सूचीसाठी, आमचया सुरक्षा 
िारीदार ला िेट द्ा.

तुमचया प्कशोरवयीन मुलांना/मुलींना सहाययता करणयासाठी Snapchat 
ॲपमधये संसाधने आणि कलयाि वैसशष्टे रिदान करते महििे रयांना 
िावनारमक सहाययता हवी असो ककशिवा फक्त चलॅट करायचे असो, ते तसे करू 
शकतात! आमची कलयाि वैसशष्टे Snapchat समुदायाचया सदसयांना 
सशणक्षत आणि सशक्त करणयासाठी डडझाइन केली आहेत ते मानससक 
आरोगयाशी सवतः लढा देिाऱया डमतांना मदत करू शकतात! 

क्रायससस िे स्ि लाईन: आमही क्ायससस टेकसट लाईनसह िारीदारी 
करतो, हे यूएसमधये राहिाऱया Snapchatters ना लाइवह, रिसशणक्षत 
क्ायससस काउंसलरसह प्वनामूलय चलॅट करणयाची अनुमती देतात आणि 
हे २४/७ उपलबध आहे. फक्त ७४१७४१ वर KIND टेकसट पाठवा ककशिवा 
ॲपमधये क्ायससस टेकसट लाईन शोधा! तुमही यूएस बाहेर राहत असाल तर 
अडधक माप्हतीसाठी आमची सुरक्षा संसाधने तपासा. 

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


तुमचया वकिोरवयीन मुलांिी/मुलींिी कसे बोलायचे

संभाषण सुरू करा

१०

• मी पोसट केलेले काहीही फक्त माझे डमत पाहत आहेत हे मला कसे 
सुप्नणचित करता येईल?

• तुमचा आवडता Snap रेम कोिता आहे?

चचशिता ओळखणे:

तुमचया प्कशोरवयीन मुला/मुलीचया कोिरया वतयानावर तुमही लक्ष ठेवले 
पाप्हिे हे िािून घेि ेमहत्वाचे आहे. हे वतयान कदाडचत तुमहाला सूडचत 
करू शकतात की तुमचया प्कशोर मुलाला/मुलीला ऑनलाइन समसया येत 
आहे आणि रयांना कदाडचत तुमचयाकडून, काउंसलरकडून ककशिवा अनय 
रिरौढ व्यक्तीकडून काही अप्तररक्त सहाययतेची ररि असू शकते. तुमहाला 
खालीलपैकी कोितीही रोष् लक्षात येत आहे का?

• व्यसक्तमरवात फरक (चचशिता, णिती, ककशिवा रार वाढला)
• तंतज्ञानाबद्दल संिाषिे टाळिे 
• रयांचा फोन ककशिवा ललॅपटॉप वापरिे टाळत आहेत

• डमत आणि कुटंुबाला िेटत नाही

• शालेय वतयानात बदल (कमी माकया  पडिे, उपचसथती कमी, वरायात झोपत 
आहे)

• सवतःला दुखापत करणयाची कलपना

तुमचया लक्षात आलयास, तुमचया प्कशोरवयीन मुला/मुलीबरोबर नककीच 
बोला आणि एखाद्ा व्यावसाप्यकाची मदत घया ककशिवा आमचे Here For 
You साधन तपासा. कोिरयाही तातडीचया संकटासाठी, खाती करा की 
रयांना माप्हत आहे की क्ायससस टेकसट लाईन ७४१७४१ वर KIND टेकसट 
पाठवून २४/७ उपलबध आहे. Snapchat समुदायाला रयांचया रिसशणक्षत 
क्ायससस काउंसलरकडून प्वनामूलय, रोपनीय समथयान डमळावे यासाठी 
आमही रयांचयाशी थेट िारीदारी केली आहे.

आरोगयाची काळजी घेणे:

Snapchat असे डडझाइन केले रेले आहे की लोकांना तुमही शेअर केलेलया 
रोष्ी तुमहाला रया प्कती वेळ शेअर करायचया आहेत प्ततकयाच वेळ पाहता 
येतील. आमही आमचा 'डडझाइनद्ार ेसुरणक्षतता' हा दृप्ष्कोन वापरून 
नवीन उरपादन ेआणि वैसशष्टे प्वकससत करतो, िी आमचा समुदाय ककशिवा 
रयांचे डमत एखादे मानससक आरोगय संकट अनुिवत असतील तर रयांना 
रिप्तबंधारमक आरोगय साधने आणि संसाधनांमधये रिवेश करणयास मदत 
करतात.

आमहाला माप्हत आहे की Snapchat वापरणयाबद्दल आपलया 
प्कशोरवयीन मुलांशी/मुलींशी संवाद साधणयास सक्षम असिे महत्वाचे 
आहे. महिूनच आमही आपलया प्कशोरवयीन मुलासह/मुलीसह Snap 
वरून कसे कनेकट करावे, संिाव्य काळिी वाटिार ेवतयान कसे ओळखावे 
आणि ॲपमधये आरोगयाची काळिी कशी घयावी याबद्दल काही संिाषि 
सुरू करिाऱयाबद्दल माइंडअप, क्ायससस टेकसट लाईन तज्ञांशी आणि 
Snap पालकांसोबत िारीदारी केली आहे! 

सहभारी वहा
तुमचे सवतःचे Snapchat वापरकरयायाचे खाते तयार केलयाने तुमहाला 
ॲप समिणयास आणि तुमचया प्कशोरवयीन मुलाशी/मुलीशी अडधक 
चांरलयारिकारे संपकया  साधणयास मदत होते. 
तज्ाचा ॲप वापराबद्दल सलला : तुमचया प्कशोरवयीन मुलाकडून/
मुलीकडून तुमचे नवीन Snapchat खात ेकसे वापरायचे हे सशका! 

संभाषण चालू ठेवणयासाठी ववचारणयाकररता येथे काही 
मजेदार प्रश्न आहेतः

• तुमचे Bitmoji कस ेटदसते हे मला पाहता येईल का?
• तुमही आपलयासाठी करौटंुप्बक खािरी रोष् ककशिवा ग्पु चलॅट तयार करू 

इचचछिता?
• तुमही सवायात िासत कोिता प्फलटर वापरता? 
• कोिता डडसकवहर शो तुमहाला सवायात आवडतो? मला कोिते 

आवडतील? 
• बेसट फ्ें ड्स Snapchat वर काय करतात? 
• तुमचा सवायात लांब Snapstreak कोिता आहे? 
• मला Snap सेवह करता येईल? तो सेवह केलयावर कुठे िातो? 
• मला Snap मलॅपवर घोसट मोडवर कसे िाता येईल? 
• ॲपमधील तुमचा आवडता टलॅब कोिता आहे? 

2:23
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तुमचया वकिोरवयीन मुला/मुलीसोबत बोललयानंतर:

आता तुमही आणि तुमचा/ची प्कशोरवयीन मुलरा/मुलरी Snapchat 
बद्दल संवाद साधणयास चांरले तयार आहात, तर िप्वषयासाठी काही करार 
प्नणचित करिे आणि तुमही ही संिाषिे सातरयान ेकरीत आहात हे सुप्नणचित 
करिे चांरले आहे! सोशल मीडडया कॉनट्लॅकट तयार करिे देखील दोनही 
बािूंनी रोपनीयता आणि प्वश्ास ठेवणयात मदत करू शकते. ही आश्ासने 
टदलयास दोनही पक्षांमधील प्वश्ास वाढप्वणयात मदत होते. 

तुमचया प्कशोरवयीन मुला/मुलीबरोबर प्नकोप संवाद वाढप्वणयासाठी आणि 
रयांचया प्नकोप सक्ीन आणि सोशल मीडडयाचया सवयींचया प्वकासास 
समथयान देणयासाठी येथे काही संिाषि सुरू करणयाचे रिकार टदल ेआहेतः 

• बोलणयाची सवय लाविे; कुटंुबात एकत िेवतांना बोलणयासाठी आणि 
ऐकणयासाठी वेळ काढा

• तुमचया प्कशोरवयीन मुलाला/मुलीला संिाषिात सामील करा, िसे 
की "याबद्दल तुमचे काय मत आहे?" असे रिश्न प्वचारिे आणि रयांचया 
कलपनांना मोकळेपिान ेरिप्तसाद देिे

• अडथळे दूर करून आणि निरेला निर णिडवून खरोखर कसे ऐकायचे 
ते सशका

• एकमेकांचया सहमतीने दररोिसाठी एक टाइम बलॉक प्नणचित करा 
जयात सोशल मीडडया ककशिवा फोन “ब्ेक” समाप्वष् असेल 

• ऑनलाइन िोखीम आणि चचशितांप्वषयी उघडपिे बोला, रयांना बलॉक 
करिे आणि तक्ार करिे यासारखया ऑनलाइन िोखमींवरील 
व्यावहाररक समाधान रिदान करा

तुमचया प्कशोरवयीन मुलाला/मुलीला सोशल मीडडयावर सुरणक्षत आणि 
चांरले राहणयास मदत करणयासाठी हे काही मुखय टदशाप्नददेश आहेतः

• सोशल पोसट तुमचया िवळचया मंडळात ठेवणयाचे महत्व - फक्त तुमही 
ओळखत असलेलया लोकांकडून डमत प्वनंरया सवीकारिे

• तुमही पोसट करणयापूववी नेहमी सवतःला प्वचारा: आिी काय महिेल?
• तयसथपि ेउि ेराहून मिा पाहू नका — तुमहाला असवसथ करिारे 

काहीतरी टदसलयास रयाची तक्ार करा! 
• नेहमी दयाळूपिे समुदाप्यक टदशाप्नददेशांमधय ेराहून कृती करा

“
“

भावनाांची िािीव ठेविे, िृतज्ञता 
व्यक्त िरिे आक्ि ि्ाळूपिे वागिे 
्ासारख्ा सिारातमि मानससि 
सव्ींचा अभ्ास िरून आपि 
सवाांमध्े अमधि आनांि आक्ि 
िल्ाि िरण्ाची षिमता आहे. 

- मॉली स्टीव ््ट लॉलर, पीएचडी

तुमचया वकिोरवयीन मुलासह/मुलीसह संवाद साधणयाचे 
काही मार्ग:

• तुमही धयान करणयासाठी कधीही हेडसपेस वापरले आहे का?  
संशोधन असे सांरते की धयान केलयाने ककशिवा सतकया  िाररूकतेचा 
सराव केलयामुळे तिाव कमी होऊ शकतो आणि आरोगय सुधारते

• तुमहाला एखाद्ाचया Snapchat ची तक्ार करायची असेल तर ती 
कशी करायची तुमहाला माप्हत आहे का?

• तुमचया सुरणक्षततेसाठी समरपशित सेफटी सनलॅपशॉट डडसकवहर चलॅनेल तुमही 
पाहता का?

• Here For You याची तुमही सदसयता घेतली आहे? Snapchat 
वरील शोध बारमधये “Here For You” शोधून हे शोधले िाऊ शकते

• तुमहाला असे वाटते की Snapchat वर एखादी रोष् तुमहाला तास देत 
असेल तर रयाप्वषयी बोलणयासाठी कोिीतरी आहे?

• Snapchat वर तुमची सहाययता करणयासाठी कोिती संसाधने 
उपलबध आहेत हे तुमहाला माप्हती आहे का?

• तुमही ॲपमधये प्कती वेळ घालवता? 
• ॲप वापरताना तुमहाला कधीही णिती वाटते? असे वाटलयास तुमही 

काय करता?
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Snapcode:  Snapcode ही एक प्वशेष रिकारची रिप्तमा आहे िी तुमही 
नवीन डमत िोडा ककशिवा प्फलटसया आणि लेनसेस अनलॉक करा यासारखया णिन्न 
रोष्ी करणयासाठी Snapchat सह सकलॅ न करू शकता.

Snap मॅप:  काय होत आहे ते पहा, तुमचे डमत शोधा आणि या टलॅबसह 
साहस दाखवणयासाठी रिेरिा डमळवा. सथान-शेअररशिर आपोआप बंद आहे 
-- तुमहाला तुमचे सथान डमतांसह शेअर करायचे आहे ककशिवा ते घोसट मोडसह 
सवतःपययंत ठेवायचे आहे हे तुमही ठरवू शकता.

Snap सिास्ग:  मिकूर प्नमायाता (िसे रििावक आणि सेसलब्ेटी) जयांचा 
रिेक्षकवरया व्यापक आहे, रयांचयाकडे सुविया तारा असेल. तुमही या मिकूर 
प्नमायारयांची सदसयता घेऊ शकता. 

आमची रोष्:  समुदायामधय ेवेरवेरळया Snapchatters कडून सादर 
केलेलया सनलॅपचा संग्ह. आमची रोष्वर दशयावलेले Snaps हा सावयािप्नक मिकूर 
आहे िो Snap मलॅप आणि पललॅटफॉमयाबाहेरही दशयावला िाऊ शकतो. 

कॅमेरा:  जिथे तुमही तुमचया डमतांना फोटो ककशिवा ववहडडओ असलेले Snaps 
पाठवता!

क्वक ॲर:  चकवक ॲडमधील डमताचया सशफारसी काही घटकांवर आधाररत 
आहेत, िसे की तुमही आधीपासून कोिाचे डमत आहात आणि तुमही कोिाची 
सदसयता घेतली आहे.

खाजरी रोष्:  खािरी रोष्ी Snapchatters ना एक रोष् तयार 
करणयाची परवानरी देतात िी केवळ प्नवडलेलया डमतांसोबत शेअर केली िाते.

रेमस आशण Snap ममनी:  रेमस Snapchat वर तुमचया डमतांसह वेळ 
घालवणयाचा एक मिेदार मारया आहे! Snap डमनी खास डमतांसाठी बनवलेले 
छिोटे उपक्म आहेत, िसे मूवही नाईटची योिना आखि ेककशिवा फललॅशकाडयाचा डेक 
बनप्वि.े 

घोसि मोर:  हे सक्षम असताना, तुमचे डमत तुमचे सथान Snap मलॅपवर पाहू 
शकत नाहीत!

चॅि:  तुमचया खऱया डमतांना ववहडडओ, फोन ककशिवा टेकसट चलॅट पाठवा. 

वरसकवहर:  Snap वरील खास शो आणि मुखय रिवाहातील मीडडयासह 
रिीडमयम बातमया आणि मनोरंिन पहा.

फक्त माझयाकररता:  हे वैसशष्ट मेमरीझमधये आढळलते आणि 
Snapchatters ना रयांचया मेमरीझमधय ेसेवह केलेलया Snaps आणि रोष्ी 
रयांचया फक्त माझयाकररता टलॅबमधये हलवू देते - जयास पाहणयासाठी पासकोड 
आवशयक असतो.

वफलिस्ग:  Snap वर उिवीकडे सवाइप केलयावर रंर रििाव िोडिे, 
टठकािाची माप्हती दाखप्विे, तुमच ेBitmoji रिदरशशित करिे, तुमही काय करत 
आहात हे दाखप्विे इरयादी कायदे करणयासाठी प्फलटर पयायाय टदसतील.

माझी रोष्:  डमत २४ तास पाहू शकतील अशा कालक्मानुसार पले होिाऱया 
सनलॅपसची मासलका. तुमही रिरयेकासह, माझे डमत ककशिवा लोकांचया सानुकूसलत 
सूचीसह शेअर करणयासाठी पयायाय प्नवडू शकता. 

मेमरीझ:  तुमचया मेमरीझमधय ेसेवह केलेलया सनलॅपचलॅटरचया Snaps आणि 
रोष्ींचा वैयसक्तक संग्ह असतो.  

लेनस:   लेनस कलॅ रॉसेल चालू करणयासाठी चेहऱयावर टलॅप करा. लेनसेस तुमचया 
सनलॅपमधय े3D रििाव, ऑबिेकट्स, कलॅ रेकटर आणि ट्ानसफॉमदेशन िोडतात.

िोधा:  शोधामधये टाइप केलयाने तुमहाला णिन्न रोष्ी दशयाप्वलया िातील, 
िेिेकरून तुमचयासाठी सवायात संबंडधत काय आहे हे आपि शोधू शकता; िसे 
डमत शोधिे ककशिवा आमचे तुमचयासाठी येथे आहोत साधन तपासिे. 

सज्गनिील साधने:  तुमही Snap तयार केलयानंतर, तुमही ससटकसया, 
मिकूर, डूडलस आणि बरेच काही िोडू शकता. 

सानुकूल रोष्:  तुमचया सानुकूल रोष्ीसाठी सदसय प्नवडा! िो कोिी 
सामील होईल रयाला या रोष्ीमधय ेिोडता येईल आणि अनय सदसय पाहता 
येतील.

सट्री्स:  हे चलॅट सक्ीनमधील तुमचया डमताचया नावाशेिारी असलेलया   
इमोिीद्ार ेदशयाप्वलेले वैसशष्ट आहे, महििेच सट्ीक (एकमेकांना पाठवलेलया 
Snaps ची संखया) प्कती टदवस होते याचा आकडा. Snap सट्ीकस महििे तुमही 
कोिासह सवायात िासत Snap करत आहात हे ओळखणयाचा एक मिेदार आणि 
आनंदी मारया आहे!

स्ान सेवा:  Snapchat तुमचे सथान प्फलटसया, शोध, Snap मलॅप, िाप्हरात 
आणि यासारखया वैसशष्टांसाठी वापरते. सक्षम केलेले असलयास, तुमचयाकडे 
Snapchat उघडलेले असताना तुमचे सथान अपडेट होईल.   

स्पॉिलाइि:  Snapchat चे िर एकाच टठकािी शोधा आणि या मनोरंिक 
पललॅटफॉमयावर आमचया संपूिया समुदायाचे दृप्ष्कोन पहा
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