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నేషనల్ నెట్ వర్క్ టు ఎండ్ డొమెసిటిక్ వయోలెన్సి (NNEDV) 

మరియు Facebook సమిషిటిగా కలగలసి దురి్వనియోగ 

రక్షతుల కోసం చిటాక్లను అందిస్త ంది, కనుక మీరు ఇప్పట్కీ 

Facebookను ఉపయోగించడం కొనసాగించవచుచు, కానీ మీ 

సమాచారం విషయంలో తగిన భద్రతను మరియు నియంత్రణను 

కలగి ఉండాల. ఈ మార్గదరిశిని (గెైడ్) రూపొ ందించడానికి 

ముఖ్్యద్దేశం గృహ హింస, లెైంగిక వేధింపులు మరియు అజ్ఞా త 

బెదిరింపుల బారినపడ్ష రక్షంచబడ్షన వాళ్లు  Facebookలో 

స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభు్యలతో సనినేహితంగా 

మెలుగుతూనే దురి్వనియోగదారులు, చెడు ప్రవరతన గలవారు, 

దురా్మరు్గ ల బారినపడకుండా తమ భద్రతను మరియు గోప్యతను 

కాపాడుకోవడంలో సహాయం అందించడం.

NNEDV గృహ హింస బాధతిులు మరియు వారి నా్యయవాదుల 

కోసం గృహ హింసకు సంబంధంిచిన సంకిలుషటి కారణాలు మరియు వాట్కి 

దారితీస ్తీవ్ర పరిణామాల గురించి విసత ృత కార్యక్రమాలను చప్ట్టి, 

వాట ్పటలు చరొవ చూప ్ఒక ప్రధాన వదేకి. మరింత సమాచారం కోసం, 

దయచస్ ిnnedv.org సందరిశించండ్ష.
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నేడు స్ షల్ మీడ్షయా ప్రజలు వారి 
జీవితాలోలు ని ముఖ్యమెైన సంఘటనలను, 
విశేషాలను కుటుంబ సభు్యలు, స్నేహితులు 
మరియు సంఘాలతో పంచుకునేలా మర్ంత 
స్విచ్ఛాయుతమ�ైన, అనుసంధ్నంగా ఉండే 
వేదికను రూపొ ందిస్త ంది.

గుర్త ంచుకోండషి: 
మీరు హింసా బాధితులెైత్ 

మరియు సహాయం కావాలంట్, 
మహిళా భద్రత మరియు/

లేదా మానవ హకుక్ల పరిరక్షణ 
సంఘానినే సంప్రదించండ్ష. 



సాధారణంగా, మీరు జ్డ్షంచుకునే ప్రతి స్నేహితుడు మీరు ప్ స్టి  చ్స్వాట్ని చూడగలరు మరియు మీ 

గోప్యతా సెట్టింగ్ లను బట్టి , మీ స్నేహితుల స్నేహితులు కూడా మీరు ప్ స్టి  చ్స్వాట్ని చూడవచుచు. 

రక్షంచబడ్షన వారిలో కొందరికి, వారి దురి్వనియోగదారుతో స్నేహితులుగా ఉండటానినే నిరాకరించడం 

లేదా వారిని బాలు క్ చ్యడం కూడా సాధ్యం కాకప్ వచుచు మరియు దురి్వనియోగదారు అపాయకరమెైన, 

నియంత్రణాత్మక ప్రవరతనకు దిగవచుచు. మీరు ఏమి భాగసా్వమ్యం చ్సుత నానేరు మరియు ఎవరితో 

భాగసా్వమ్యం చ్సుత నానేరు వంట్వి నిర్వహించడానికి కి్రంది మారా్గ లు ఉనానేయి. 

మీ ప్్రక్షకులను ఎంచుకోండషి
మీరు Facebookల  ోసమాచారానినే పంచుకుననేపు్పడు, ఆ కంటంెట్ 
చూడగల ప్్రక్షకులను ఎంచుకోవచుచు. మీరు ఆ సమాచారానినే 
కావాలసిన వారిత ోపంచుకోగలగేల  ాఎంచుకోవచుచు. ఉదాహరణకు, పబ్లుక్, 
స్నేహితులు, కేవలం మీకు లదే  ాఅనుకూలం—ఈ ఎంపకి దా్వర  ామీరు 
ప్ స్టి ను ఎవరిత ోపంచుకోదలచారన ేదానిపె ైఅత్యంత నియంత్రణను 
పొందుతారు. నిరిదేషటి స్నేహితుల జ్బ్తాలను రూపొందంిచడం దా్వర ,ా 
మీరు ఏదెనై  ాప్ స్టి లదే  ాఫ్ ట కోు ప్్రక్షకులను నియంతి్రంచవచుచు. 
ఈ ప్్రక్షకుల ఎంపకి ఐచిఛికాలను ఒకోక్ ప్ స్టి కు, ఫ్ ట  ోఆల్బమ్ కు 
విడ్షవిడ్షగ  ాపొందవచుచు మరియు పరిచయం విభాగంల  ోమీ ప్ార థమిక 
సమాచారంల  ోకూడ  ాపొందవచుచు, ఏదమ్ెనై  ాఎలలువళేల  ాపబ్లుక్ గా 
ఉండ ్అంశాలు కొనినే ఉనానేయని గురుత ంచుకోండ్ష (తదుపరి పజ్ీలో 
ఏవి ఎలలువళేల  ాపబ్లుక్ గ  ాఉంటాయన ేవిషయం గురించి మరింత 
తలెుసుకోండ్ష). మీరు మీ Facebook పొ్ర ఫెలై్ కుడ్ష వెపైున ఉండ ్గోప్యత 
సత్వరమారా్గ లు చిహానేనినే కిలుక్ చయ్డం దా్వర  ాపబ్లుక్ మరియు 
స్నేహితులకు ఏమి కనిపసిాత యో చూడటానికి “ఇల  ావీక్షంచండ్ష” 
విశేషాంశం ఉపయోగించవచుచు.

కొతత సన్ేహితులను ఆమోదంిచటేప్పుడు జాగ్రతతగ  ాఉండండషి
Facebook అనదే ివాసతవ పర్ులు  మరియు ప్ార మాణకి గురితంపుల 
ఆధారితమెనైద,ి ఇందుల  ోవ్యకుత లు వాసతవ ప్రపంచంల  ోతమ తమ 
గురితంపుత ోసూచించబడతారు. కానీ దురదృషటివశాతూత , కొంత మంది 
వ్యకుత లు దురాలోచనత ోతలెవెనై వ్్యహాలు పనినే, తదా్వర  ాబాధతిుల 
సమాచారానినే పొందుతునానేరు. ఇప్పటకే్ మీ స్నేహితుల జ్బ్తాలో 
ఉననే వ్యకిత నుండ్ష మీరు స్నేహ అభ్యర్థనను స్్వకరిస్త, వారు కొతత  
పొ ్ర ఫెలై్ ఏదెనై  ాసృషిటించారేమో అడ్షగి తలెుసుకోండ్ష. కొనినే సందరాభాలోలు , 
దురి్వనియోగ ఉద్దేశ్యం గల వ్యకుత లు వారు కనకె్టి అవా్వలనుకుంటుననే 
వ్యకిత స్నేహితుని ఖాత  ావల ెఖాతాలను హాని కలగించాలన ేకారణంతో 
సృషిటిసాత రు.

మీ పలి్లలకు అవగాహన కలపుంచండషి
కొంత మంద ియుకతవయసుక్లు ఎకుక్వ సంఖ్యల  ో“స్నేహితులను” 
కలగి ఉండటానినే స్టిటస్ మరియు ప్రసది్ధతకు చిహనేంగ  ాభావిసాత రు. 
మీ పలిలులత ోగోప్యత మరియు భద్రత గురించి చరిచుంచి, తలెయని 
వ్యకుత ల నుండ్ష స్నేహ అభ్యర్థనలను ఆమోదంిచ ్ముందు ఆలోచించి 
వ్యవహరించడం ఎందుకు ముఖ్యమో చపె్పండ్ష. 

గోప్యత గుర్ంచి చర్చంచండషి
మీ గోప్యత నిర్వహణ అనదే ికేవలం మీకు మాత్రమే సంబంధంిచిన 
విషయం కాదు, ఎందుకంట ్కొంత మంద ిస్నేహితులు మీ గురించి 
కంటంెట్ ను ప్ స్టి చయ్వచుచు లదే  ామిమ్మలనే టా్యగ్ చయ్వచుచు. 
అయిత ్మీరు ఆ అంశాలు మీ కాలక్రమంల  ోచూపబడాల  ావదాదే  అనే 
విషయానినే నిర్వహించవచుచు (తదుపరి పజ్ీల  ోచూపబడ్షనటులు గా), 
మీ స్వంత సటె్టింగ్ లత ోసంబంధం లకేుండ  ాస్నేహితుల ప్ స్టి లు లదేా 
ఫ్ టోలు వారి కాలక్రమంల  ోచూపబడతాయి. దురి్వనియోగ రక్షతులు 
దురి్వనియోగదారుత ోస్నేహితులుగ  ాఉననే వ్యకుత లను కలగి ఉండ్ 
అవకాశం ఉంద,ి ఇద ిఆందోళన కలగించ ్విషయం. 
 •  ట్్యగ్ చస్ని వ్యకుత ల స్నేహితులను కంటంెట్ ను చూడటానికి 

అనుమతించ ్పటెెటి ఎంపకిను తీసవియేండ్ష. మీరు ప్్రక్షకుల 
ఎంపకి విభాగంల  ోఅనుకూల గోప్యత ఎంపకిల  ోదనీినే 
కనుగొనవచుచు. 

 •  మీర  ్టా్యగ్ చయ్బడుతుననేపు్పడు మరియు ఎవరు టా్యగ్ 
చస్ారనదే ితలెుసుకోవడానికి టా్యగ్ సమీక్ష సాధనానినే 
ఉపయోగించండ్ష (ఈ లక్షణం గురించి 4వ పజ్ీల  ోమరింత 
తలెుసుకోండ్ష). 

 •  మీ గోప్యత  ాప్ార ధాన్యతల గురించి స్నేహితులు మరియు 
కుటుంబ సభు్యలత ోచరిచుంచండ్ష. 

 •  మీర  ్పని చస్ ్ప్రదశ్ం, స్వచఛింద సవ్ చస్ుత ననే స్థలాలు లదేా 
పాల్్గ న ేసంఘంలోని ఏజనెీసిలు తమ సబి్బంద,ి వాలంటరీులు  
లదే  ాఈవంెట్ ల గురించి సమాచారానినే ప్ స్టి చస్ాత య  ాలదేా 
అనదే ికనుగొని, అల  ాచస్ ్పక్షంల  ోమీ సమాచారానినే గోప్యంగా 
ఉంచమని చపె్పండ్ష. 
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Facebookల  ోస్నేహితుల జాబిత్లను ఎల  ాసృషిటించ్లన ేద్ని గుర్ంచి మరం్త సమాచ్రం కోసం, ఇక్కడ క్్లక్ చయేండషి:

https://www.facebook.com/help/listsbasics

మీకు 
తెలుసా?

మీరు డ్షఫాల్టి  సెట్టింగ్ ను 

సెట్ చ్యడం దా్వరా 

లేదా ఒకోక్ ప్ స్టి  లో 

మీ ప్్రక్షకులను 

ఎంచుకోవడం దా్వరా 

మీ Facebook 

కారా్యచరణను 

చూడగలవారిని 

ఎంచుకోవచుచు.

ఆత్మరక్షణలో భాగంగా మొటటిమొదట్గా 
పరిశీలంచాలసినది: మీ కంటెంట్ ను 
చూడగలవారిని నిర్వహించడం



మీర్ పంచుకునే వాట్ని ఎవర్ చూడగలర్? 
మీరు “గోప్యతా సెట్టింగ్ లు”/ “నా అంశాలను ఎవరు చూడగలరు”లో డ్షఫాల్టి  
సెట్టింగ్ ను సెట్ చ్యడం దా్వరా లేదా ఒకోక్ ప్ స్టి  చ్సినపు్పడు మీ ప్్రక్షకులను 
ఎంచుకోవడం దా్వరా మీ Facebook కారా్యచరణను చూడగలవారిని 
ఎంచుకోవచుచు. మీరు ఏ స్థలంలో అయినా, ప్్రక్షకులను ఎపు్పడు ఎంచుకునానే, 
ఇది గురుత ంచుకోబడుతుంది మరియు మీరు చ్స్ తదుపరి ప్ స్టి  కోసం 
డ్షఫాల్టి  గా సెట్ చ్యబడుతుంది. ఇంకా చెపా్పలంట్, మీరు “పబ్లు క్” లేదా 
“స్నేహితులు”కి ఏదెైనా సెట్ చ్స్త , తిరిగి మారేచు వరకు అద్ మీ తదుపరి ప్ స్టి  కు 
ప్్రక్షకుల ఎంపికగా కొనసాగుతుంది. మీరు నిరిదేషటి  ప్ స్టి  ను చూడలేకుండా ఒకోక్ 
స్నేహితుడ్షని బాలు క్ చ్యవచుచు లేదా మునుపట్ ప్జీలో వివరించినటులు గా 
జ్బ్తాలను ఉపయోగించడం దా్వరా నిరిదేషటి  స్నేహితులు మాత్రమే చూడగలగేలా 
మీ ప్ స్టి  ను పరిమితం చ్యవచుచు. మీరు మునుపు గోప్యతా సెట్టింగ్ లను 
ఉపయోగించకప్ యినప్పట్కీ గత ప్ స్టి  ల కోసం ప్్రక్షకులను నియంతి్రంచవచుచు. 
మీరు మీ స్వంత సమాచార గోప్యతను నియంతి్రంచగలరు, కానీ మీరు వేరొకరి 
కాలక్రమంలో ఏదెైనా ప్ స్టి  చ్స్త , మీరు ప్ స్టి  చ్సినవి చూడగలవారు వారి స్వంత 
గోప్యతా సెట్టింగ్ ల ఆధారంగా నిరేదేశంచబడతారు. 

మిమ్మలనే ఎవర్ కనుగొనగలర్? 
మీరు Facebook స్వా నిబంధనలను అనుసరిసుత ంట్ మరియు మీ పొ్ర ఫెైల్ లో మీ 
నిజమెైన ప్రుని ఉపయోగిసుత ంట్, అపు్పడు ప్రు ఆధారంగా మిమ్మలనే ఎవరెైనా 
శోధించి కనుగొనగలరు. మీ సమాచారంలో ఎంత భాగానినే వారు చూడగలరు 
అనేది మీరు ఉపయోగిసుత ననే గోప్యతా సెట్టింగ్ లపెై ఆధారపడ్ష ఉంటుంది. మీరు మీ 
ఇమెయిల్ లేదా ఫ్ న్ నంబర్ ఆధారంగా మీ పొ ్ర ఫెైల్ కోసం శోధించగల ఎవరినెైనా 

కూడా నియంతి్రంచవచుచు. మీరు 
మీ గోప్యతా సెట్టింగ్ ల ప్జీలో లేదా 
పరిచయం ప్జీలో ఈ ఎంపికలను 
నిర్వహించవచుచు (సెట్టింగ్ ను 
చూడటానికి మరియు సవరించడానికి 
కంటెంట్ పెై కరసిర్ ఉంచండ్ష). పరిచయం 
విభాగంలో కూడా మీరు మీ ఇతర 
వ్యకితగత సమాచారానినే చూడగలవారిని 
నియంతి్రంచవచుచు. మీరు మీ 
కాలక్రమానికి నేరుగా లంక్ చ్యడానికి 

శోధన ఇంజిన్ లను అనుమతించాలా వదాదే  అనేదానినే కూడా ఎంచుకోవచుచు. 
ఈ ఎంపిక “ఆఫ్”లో ఉంట్, ఎవరెైనా Google లేదా Bing వంట్ శోధన ఇంజిన్ 
లేదా వ్యకుత ల శోధన సెైట్ లోలు  మీ ప్రుని శోధించినపు్పడు, మీ Facebook పొ ్ర ఫెైల్ 
కనిపించదు. ఎవరెైనా ఆన్ లెైన్ లో శోధించినపు్పడు తమ గురించి కనిపించ్ 
సమాచారానినే తగి్గంచాలనుకునే వ్యకుత లకు ఈ ఎంపిక చాలా ముఖ్యమెైనది. 
అయిత్, మీరు కంటెంట్ ను “పబ్లు క్”గా ప్ స్టి  చ్స్త , ఆ కంటెంట్ అప్పట్కీ శోధన 
ఇంజిన్ లో చూపబడుతూనే ఉంటుంది. ఈ సెట్టింగ్ ను “ఆఫ్” చ్యడంతో పాటు, 
మీరు ప్్రక్షకుల ఎంపిక దా్వరా గత మరియు భవిష్యతుత  ప్ స్టి  లను చూడగలవారిని 
నియంతి్రంచవచుచు. మీరు పంచుకునేవి మరియు మీ గోప్యతా సెట్టింగ్ ల 
ఆధారంగా, మీ నిజ జీవితంలో కనుగొనబడతారు. రక్షతులకు, భద్రతా నిర్వహణ 
కోసం సా్థ న ప్ార ప్యత కిలుషటింగా ఉండవచుచు. మీరు Facebook సంద్శాలను మీ 
సెల్ ఫ్ న్ నుండ్ష పంపుతుంట్, సా్థ న భాగసా్వమ్య లక్షణానినే ఆఫ్ చ్యడం 
మరిచుప్ వదుదే  లేదంట్ సంద్శానినే స్్వకరిసుత ననే వ్యకిత మీ వాసతవ సా్థ నానినే 
మా్యప్ తో సహా ప్రితగా చూడగలరు.

ట్్యగ్ చయేబడకుండ  ్ఎల  ానిరోధంిచ్ల? 
టా్యగ్ చయ్డం అనదే ిFacebookలో మరో కారా్యచరణ, దనీి దా్వరా ఇతరులు మీ 
కాలక్రమానినే కనుగొనగలరు. మీరు మీ గోప్యతా సటె్టింగ్ లను ఉపయోగించి మీ 
కాలక్రమంలో కనిపంిచడానికి ముంద ్అనినే టా్యగ్ లను ఆమోదంిచల్ా ఎంచుకోవచుచు, 
మీరు టా్యగ్ చయ్బడ్షన ప్ స్టి ల ప్్రక్షకులను నియంతి్రంచవచుచు మరియు “టా్యగ్ 
సూచనలు” లక్షణానినే ఆఫ్ చయ్వచుచు. అలాగే మీ టా్యగ్ లను మీరే తీసవియేవచుచు, 
అయిత ్టా్యగ్ ను తీసవియేడం వలన లేదా టా్యగ్ ను ఆమోదంిచకప్ వడం వలన 
సంబంధతి ప్ స్టి లేదా ఫ్ ట  ోFacebook నుండ్ష తీసవియేబడదు. ఈ ఎంపకిలు 
మీ స్వంత కాలక్రమంలో ఏమి చూపబడాలన ేదానినే నియంతి్రంచడానికి మాత్రమే 
మిమ్మలనే అనుమతిసాత యి. మీరు మీ గోప్యత గురించి ఆందోళన చంెదుతుననేటలుయిత,్ 
Facebook సామాజిక నివదేన సాధనానినే ఉపయోగించి ఫ్ టోలు లేదా ప్ స్టి లను 
తీసవియేమని వ్యకుత లను అడగవచుచు. ప్ స్టి చస్ని ఏదెనైా మీకు హానికరంగా అనిపసి్త  
మరియు Facebook సంఘం ప్రమాణాలను ఉలలుంఘిసుత ంట,్ మీరు దాని గురించి 
Facebookకి నివదేంిచవచుచు. అలాగే మీరు హానికరమెనై మరియు వధేంిపుగా భావించ్ 
కంటంెట్ గురించి నా్యయవాదతిో చరిచుంచవచుచు.

మీ గుర్ంచి ఇతర్లు ఏమి చపె్త న్నేర్? 
మీరు ఇతరులు వారి స్వంత కాలక్రమంలో మరియు Facebookలో మరెకక్డైెనా 
మీ గురించి చపె్్పదానినే నియంతి్రంచలేకప్ యినప్పటకీ్, మీ గురించి మీ స్వంత 
కాలక్రమంలో చపె్్పదానినే నియంతి్రంచగలరు. కాలక్రమం మరియు టా్యగింగ్ విభాగంలో, 
మీరు మీ కాలక్రమంలో ప్ స్టి చస్వ్ారిని మరియు మీ కాలక్రమానినే చూడగలవారిని 
నియంతి్రంచవచుచు.

డషిఫాల్టి గా: ఏవి ఎల్లప్పుడూ పబి్లక్ గ  ాఉంట్యి 
Facebook మీ గోప్యతను పంెపొందంిచడం కోసం మీకు అనకే ఎంపకిలను 
అందసిుత ననేప్పటకీ్, ఎవరెనైా మీ కాలక్రమానినే చూసనిపు్పడు అందులో ఎలలుపు్పడూ 
కొంత సమాచారం కనిపసిుత ంటుంద.ి ఈ సమాచారంలో మీ పర్ు, ప్రసుత త పొ ్ర ఫెలై్ 
ఫ్ ట ,ో ప్రసుత త కవర్ ఫ్ ట ,ో మీకు సంబంధంిచిన నటె్ వర్క్ లు, లంగం, వినియోగదారు 
పర్ు మరియు వినియోగదారు ID వంటవ్ి ఉంటాయి. రక్షతులు వారి గోప్యతను 
నిర్వహించడానికి ఏ సమాచారానినే పంచుకోవాలన ేవిషయంలో వ్్యహాత్మకంగా 
వ్యవహరించాలని, సాధారణ పొ ్ర ఫెలై్ లేదా కవర్ ఫ్ టోను ఉపయోగించాలని లేదా ఏదెనైా 
నటె్ వర్క్ లో సభు్యనిగా ఉండాలా అనదేానినే తలెుసుకోవాలని కోరుకోవచుచు. 

పబి్లక్ పో స్టి లను ఇషటిపడటం లేద  ్వాట్ప� ైవా్యఖా్యనించడం: ఇతర వ్యకుత ల పొ ్ర ఫెలై్ లు 
లేదా సంస్థ పజ్ీలోలు  ఉననే ప్ స్టి లు లేదా ఫ్ టోలకు వారు ఆ అంశానికి సటె్ చస్ని 
గోప్యతా సటె్టింగ్ లు వరితసాత యని గురుత ంచుకోండ్ష. ఇంకా చపెా్పలంట,్ ఎవరి ఫ్ టో 
అయినా పబ్లుక్ కి (ఎవరైెనా దానినే చూడగలరు) సటె్ చయ్బడ్షత,్ మీరు దానినే 
ఇషటిపడ్షనా లేదా దానిపె ైవా్యఖా్యనించినా, మీ వా్యఖ్య మరియు మీరు దానినే 
ఇషటిపడాడా రన ేవిషయం కూడా పబ్లుక్ గా కనిపసిాత యి.
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నియంత్రణను ఉపసంహరించుకోండ్ష:
మీ గోప్యతా సెట్టింగ్ లను  
సమీక్షంచడం

గోప్యత్ ప్ార థమికాంశాల సాధనం
గోప్యతా ప్ార థమికాంశాల సాధనం వ్యకుత లకు Facebookలో వారి సమాచారం 
మరియు అనుభవంపె ైప్రిత నియంత్రణను అందంిచడం కోసం రూపొందంిచబడ్షంద.ి 
 మీ గోప్యతను సులభంగా నియంతి్రంచడానికి దనీినే ఉపయోగించండ్ష.



భద్రతా సెట్టింగ్ లు మీ ఖాతాకు ప్ార ప్యతను కలగి ఉననేవారిని నియంతి్రసాత యి. ఇది రక్షతులకు ఎంతో 

ముఖ్యమెైనది. కొంత మంది దురి్వనియోగదారులు పాస్ వర్డా ను ఊహించి, రక్షతుల ఖాతాను ప్ార ప్యత 

చ్యడానికి ప్రయతినేసాత రు. భద్రతా సెట్టింగ్ లను ఉపయోగించి, మీరు వేరే ఎవరూ మీ ఖాతాలోకి లాగిన్ 

చ్యలేరని భరోసా పొ ందవచుచు. రక్షతుల కోసం కొనినే ముఖ్య సెట్టింగ్ లు కి్రంద అందించబడాడా యి:

భద్రత్ ప్రశనేలు 
భద్రతా ప్రశనేలోలు  దాదాపు అనీనే ప్ార మాణకి వ్యకితగత ప్రశనేలు, కనుక 
దురాలోచన గల వ్యకితకి వీట్కి సమాధానం తలెస ిఉండవచుచు 
లేదా ఊహించగల సామర్థ్ం ఉండవచుచు. ఈ ప్రశనేలకు నిజమైెన 
సమాధానాలు ఇవా్వలసినవసరం లేదు. మీరు మీకు మాత్రమే 
గురుత ండ ్పదం లేదా పదబంధానినే ఉపయోగించడం దా్వరా మీ 
సమాధానాల విషయంలో వ్్యహాత్మకంగా వ్యవహరించవచుచు, 
అపు్పడు దురి్వనియోగదారు సమాధానానినే ఊహించి మీ 
పాస్ వర్డా ను రీసటె్ చయ్లేరు. 

లాగ్న్ నోట్ఫకిషేన్ లు
మీరు మునుపనెనేడూ ఉపయోగించని కంప్్యటర్ లేదా పరికరం 
నుండ్ష మీ ఖాతాను ప్ార ప్యత చయ్డానికి ఎవరెనైా ప్రయతినేస్త , 
మీకు ఇమెయిల్ లేదా వచన సందశ్ం దా్వరా ఆ విషయం 
తలెయజయేబడుతుంద.ి 

లాగ్న్ ఆమోద్లు 
మీరు మీ ఖాతాకు వరేే వబె్ బ్్ర జర్ లేదా పరికరం నుండ్ష లాగిన్ 
చస్ుత ననేటలుయిత,్ మీ ఖాతాను ప్ార ప్యత చయ్డానికి తప్పనిసరిగా 
భద్రతా కోడ్ ను కలగి ఉండాల. 

గుర్తంచిన పరక్రాలు 
మీరు మీ ఖాతాకు ప్ార ప్యతను కలగి ఉండటానికి అనుమతించబడ్షన 
పరికరాలను నిర్వహించవచుచు మరియు ఎవరైెనా తలెయని పరికరం 
నుండ్ష మీ ఖాతాను ప్ార ప్యత చయ్డానికి ప్రయతినేస్త  మీకు దాని 
గురించి తలెయజయేబడుతుంద.ి రక్షతులు వారి భాగసా్వమి పరికరం 
నుండ్ష వారి ఖాతాను ప్ార ప్యత చయ్డానికి మునుపు ఎంచుకొని, 
ఇపు్పడు ఆ పరికరానికి ప్ార ప్యత ఉండకూడదని భావిస్త , ప్రత్్యకించి 
ఇద ిసహాయకరంగా ఉంటుంద.ి

క్్రయాశీల స�షన్ లు 
ఇద ిప్రసుత తం కి్రయాశీలంగా ఉననే లేదా లాగిన్ చస్ని సషెన్ లను 
చూపుతుంద,ి కనుక దనీినే ముఖ్యంగా గురుత ంచుకోవాల. మీరు మీ 
ఖాతాను ప్ార ప్యత చస్ ిఉంట ్లేదా అపిలు కేషన్ ను ఉపయోగించి, లాగ్ 
ఆఫ్ చయ్డం మరిచుప్ యి ఉంట,్ సషెన్ లు కి్రయాశీలంగా ఉండ్ 
అవకాశం ఉంద.ి అలాగే ఇద ివరెేవరెనైా మీ ఖాతాను ప్ార ప్యత చస్ి 
ఉంట,్ దానినే చూపుతుంద.ి ఆ సందరభాంలో, మీరు ‘కారా్యచరణను 
ముగించడానికి’ ఎంచుకోవచుచు, అపు్పడు ఆ పరికరానికి మీ ఖాతా 
ప్ార ప్యత కొనసాగకుండా బాలు క్ చయ్బడుతుంద.ి 

నోట్ఫకిషేన్ లు 
ఎవరెనైా మీకు స్నేహితులుగా ఉండాలని అడ్షగినపు్పడు, మిమ్మలనే 
టా్యగ్ చస్నిపు్పడు లేదా మీరు ప్ స్టి చస్ని దన్ిపె ైఅయినా 
వా్యఖా్యనించినపు్పడు, అలాగే ఇంకా వివిధ కారా్యచరణల గురించి మీకు 
తలెయజయేబడటానికి Facebook మిమ్మలనే అనుమతిసుత ంద.ి 
ఈ నోటఫ్కేిషన్ లోలు  ఒకోక్దానినే క్షుణ్ంగా చదవిి, మీరు ఎపు్పడు 
తలెయజయేబడాలనుకుంటునానేరో నిశచుయించుకోండ్ష. మీరు 
ఇమెయిల్ దా్వరా, Facebookలో లేదా వచన సందశ్ం దా్వరా 
తలెయజయేబడల్ా ఎంచుకోవచుచు.

మీ సమాచ్రానినే డౌన్ లోడ్ చసేుకోండషి (DYI) 
సాధనం 
కంటంెట్ ను మరియు మీ ఖాతాలో ఇతరులకి సంబంధంిచిన ప్ స్టి లు 
మరియు ఫ్ టోలు, అలాగే లాగిన్ చయ్డం దా్వరా ప్ార ప్యత చయ్లేని 
కొంత కారా్యచరణ అనగా మీరు కిలుక్ చస్ని ప్రకటనలను డౌన్ లోడ్ 
చయ్డానికి ఈ సాధనం మిమ్మలనే అనుమతిసుత ంద.ి రక్షతులు 
దురి్వనియోగం, వధేంిపు మరియు అనవసర సంప్రదంిపు వంటవ్ాటకి్ 
సాక్ష్యం భద్రపరుచుకోవడానికి ఈ సాధనం అత్యంత ఉతతమ మార్గం. 
ఈ సాధనానినే ఉపయోగించడం వలన మీ కాలక్రమంలో చస్ని 
ప్ స్టి లు, స్నేహ అభ్యర్థనలు, మీరు తొలగించిన స్నేహితులు, 
పంపని మరియు స్్వకరించిన అనినే సందశ్ాలు (మీరు వాట్ని 
తొలగించననినే రోజులు), ఖాతాను ప్ార ప్యత చస్ని IP చిరునామాలు 
మొదలెనైవి సంగ్రహించబడతాయి. Facebook ప్రిత చరిత్రను అలాగే 
ఉంచదు, కనుక ఖాతాను ప్ార ప్యత చస్ ్IP చిరునామాల ప్రిత చరిత్ర 
అందుబాటులో ఉండకప్ వచచుని గురుత ంచుకోండ్ష. ఈ సమాచారానినే 
డౌన్ లోడ్ చయ్డం కోసం మీ సాధారణ ఖాతా సటె్టింగ్ లకు వళె్లు, 
‘మీ Facebook డ్టా కాపన్ి డౌన్ లోడ్ చయ్ి’ని కిలుక్ చయ్ండ్ష. ఈ 
డౌన్ లోడ్ లో మీ వ్యకితగత సమాచారం ఎకుక్వగా ఉంటుంద,ి కనుక 
దనీినే పంపని ఇమెయిల్ ను యజమాని కాకుండా వరెేవరెనైా ప్ార ప్యత 
చయ్గలరేమో తలెుసుకోవడం ముఖ్యం మరియు మీరు దానినే 
సవ్్ చస్ట్పు్పడు జ్గ్రతతగా ఉండండ్ష. వధేంిపు లేదా అనవసర 
సంప్రదంిపుని కంప్్యటర్ లో ఫ్ టోలు లేదా స్ ర్ీన్ షాట్ లు తీయడం 
దా్వరా సంగ్రహించమని కూడా రక్షతులను ప్ ్ర తసిహించడమెనైద.ి 
ప్ స్టి పె ైగురుత  పటె్టిన ఇషాటి లు వంట ్కొంత కంటంెట్ DYIలో చర్చుబడదు 
మరియు డౌన్ లోడ్ ముగిసల్ోప ్దురి్వనియోగదారు మిగిలన 
కంటంెట్ ను తొలగించవచుచు. అలాంట ్సందరభాంలో ఫ్ టోలు ఆ 
సమాచారానినే సురక్షతంగా ఉంచుతాయి. DYI సాధనం గురించి 
మరింత సమాచారం కోసం, దనీినే సందరిశించండ్ష:  
https://www.facebook.com/help/download.
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ఆత్మరక్షణలో భాగంగా పరిశీలంచాలసిన 
రెండవ విషయం:  
భద్రతా సటె్టింగ్ లు & నోటఫ్కేిషన్ లు

భద్రత 
తనిఖీ సాధనం 

ఎంపికలను శీఘ్ంగా 
సమీక్షంచడానికి 
మరియు మీ 

ఖాతాకు మరింత 
భద్రతను చ్రచుడానికి 

ఈ సాధనానినే 
ఉపయోగించండ్ష.
facebook.com/ 

securitycheckup 



దుర్వినియోగద్ర్లు, చెడు ప్రవరతన గలవార్, దురా్మర్్గ లు బ్ధితులను 
వేధించే ఉదేదేశ్యంతో వివిధ ఆన్ ల�ైన్ వేదికలను దుర్వినియోగం చేసుత ంట్ర్. 
కి్రంద ప్రొక్ననేవి చ్స్త  Facebookని దురి్వనియోగపరిచినటులు  
పరిగణించబడుతుంది: ప్ స్టి  లు లేదా పెైవైేట్ సంద్శాల దా్వరా ఒకరిని 
బెదిరించడం లేదా వేధించడం; ఒకరికి హాని లేదా బాధ కలగించ్ ఉద్దేశ్యంతో 
వారి సమ్మతి లేకుండా సమాచారానినే లేదా చిత్ార లను ప్ స్టి  చ్యడం;  
బాధితుల పాస్ వర్డా ను పొ ంది, తదా్వరా అనుమతి లేకుండా వారి ఖాతాను 

ప్ార ప్యత చ్యడం లేదా బాధితుని వలె నట్ంచి మోసగించడం.
ఈ దురి్వనియోగ చర్యలు ఆమోదయోగ్యం కాకప్ యినప్పట్కీ, ఇవి 
ఒకొక్కక్ట్ చటటిపరం అయినా కాకప్ యినా Facebook స్వా నిబంధనల 
ఉలలు ంఘన కి్రందకు రావు. ఆ కారణంగా, రక్షతులు తమకు ఏయిే ఎంపికలు 
ఉనానేయి మరియు Facebook దా్వరా ఎవరెైనా వేధించినపు్పడు దాని 
గురించి నివేదించడానికి ఏయిే వనరులు అందుబాటులో ఉనానేయి వంట్వి 
తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.

మీకు ఆందోళన కలగిసుత ననేవారి నుండ్ష బయటపడటానికి Facebookల  ోఆ వ్యకితని స్నేహితునిగా 
తీసవియేడం లేద  ్బ్్ల క్ చయేడం అన ేరెండు ఎంపకిలు ఉనానేయి. 

 • స్నేహితునిగ  ాతీసవియేడం: మీరు ఒకరిని స్నేహితునిగ  ాతీసవిసే్త , “స్నేహితులు”  
    ప్్రక్షకులుగ  ాసటె్ చస్ని కారా్యచరణలు (చిత్ార లు, నవీకరణలు, ప్ స్టి లు) ఇకపె ైఆ వ్యకితకి 

కనిపంిచవు. అంత ్కాకుండ ,ా వారి కారా్యచరణలు మీ వారతల ఫడ్్ ల  ోచూపబడవు. 
అయిత్, వారు అప్పటకీ్ మీరు “పబ్లుక్” ప్్రక్షకులు ఎంపకిత  ోప్ స్టి చస్్ ఏవెనై  ాకారా్యచరణలు, 
మీ కాలక్రమంల  ోఉమ్మడ్ష స్నేహితులు చ్సని ప్ స్టి లు మరియు ఉమ్మడ్ష స్నేహితుడ్ష 
కాలక్రమంల  ోమీరు ప్ స్టి చస్ ్ఏవెనై  ావా్యఖ్యలు వంట ్వాటత్  ోసహా మీ పొ్ర ఫెలై్ లో 
పబ్లుక్  గ  ాఉననే ఏదెనై  ాచూడగలుగుతారు. వారు మీకు తిరిగి స్నేహ అభ్యర్థనను కూడా 
పంపవచుచు. 

 • బ్్ల క్ చయేడం: మీరు ఒక వ్యకితని బాలు క్ చస్్త , వారు మీ కాలక్రమ కారా్యచరణను చూడలేరు,  
   మీకు సందశ్ం పంపలేరు లేద  ామిమ్మలనే టా్యగ్ చయ్లేరు లేద  ామరోసారి 

స్నేహ అభ్యర్థనను పంపలేరు (బాలు క్ చస్్త  ఆ వ్యకిత స్వయంచాలకంగ  ాస్నేహితునిగా 
తీసవియేబడతారు). మీరు కూడ  ావారి కారా్యచరణను చూడలేరు. వారు ఇప్పటకీ్ 
అపిలు కేషన్ లు లేద  ాసమూహాలోలు  మీ పబ్లుక్ సమాచారానినే మరియు కారా్యచరణను 
చూడగలుగుతారు. 

ఈ ఎంపకిలోలు  ఏద ిఏ సమయంల  ోఉపయోగించాలన ేదానిపె ైతలెవిగ  ానిర్యం తీసుకోండ్ష. 
చడెు ప్రవరతన గలవారు మరియు దురి్వనియోగదారులు బాధతిులపె ైతమ అధకిారం మరియు 
నియంత్రణను కొనసాగించడానికి పర్యవకే్షణ మరియు బదెరిింపులను ప్రయోగిసాత రు, కనుక 
రక్షతులు ప్ార ప్యతను పరిమితం చస్నిపు్పడు కొనినేసారులు  దురి్వనియోగదారులు నియంత్రణను 
చజ్ికిక్ంచుకోవడానికి వరేే మారా్గ లను అనే్వషసిాత రు లేద  ాఇంక  ాఎకుక్వగ  ాబదెరిించడం మరియు 
దాడ్ష చయ్డంత ోపాటు అత్యంత ప్రమాదకరంగ  ాప్రవరితసాత రు. దురి్వనియోగదారుత  ోసంబంధానినే 
లేద  ాపరిచయానినే తంెచస్ుకోవడం అనదే ిచాల  ామంద ిరక్షతులకు ప్రమాదంగ  ాపరిణమించవచుచు, 
కనుక భద్రతను పాలు న్ చస్ుకోవడం ముఖ్యం అలాగే దనీి గురించి నిపుణులెనై నా్యయవాదతిో 
చరిచుంచి చూడండ్ష. మీరు పరిచయానినే తంెచస్ుకుంట ్ఆ వ్యకిత ఏమి చస్ాత డో అని ఆందోళన 
చంెదుతుననేటలుయిత,్ మరింత సమాచారం మరియు సహాయం కోసం మీ సా్థ నిక గృహ హింస 
నివారణ సంస్థ లేద  ాప్ లీసులకు కాల్ చయ్ండ్ష. 

సనినేహిత భాగసా్వమి హింస, వకెిక్రించడం మరియు దురి్వనియోగం గురించి మరింత 
తలెుసుకోవడానికి, మీకు దగ్గరోలు ని మహిళ  ాభద్రత మరియు / లేద  ామానవ హకుక్ల సమస్యలను 
పరిషక్రించ ్సంస్థను సంప్రదంిచండ్ష. మీరు www.nnedv.orgని కూడ  ాసందరిశించవచుచు.

వ్యక్త, పో స్టి లేద  ్చిత్రం గుర్ంచి Facebookక ్నివదేంిచడం అనదే ిప్ స్టి చయ్బడ్షనద ిలేదా 
వ్యకిత సెటై్ ను ఉపయోగిసుత ననే తీరు ప్రమాదకరంగ  ాఉననేటులు  మీకు అనిపంిచినపు్పడు మీరు 
తీసుకోవాలసిన చర్య. దనీినే మీ కాలక్రమం నుండ్ష, ఒకరు మీకు పంపని సందశ్ం నుండ్ష లేద  ామీ 
వారతల ఫడ్్ ల  ోనుండ్ష చయ్వచుచు.

మీరు మీ కాలక్రమంలోని ప్ స్టి లు, మీరు టా్యగ్ చయ్బడ్షన ప్ స్టి లు లేద  ాపైెవైటే్ సందశ్ాలను 
నివదేంిచవచుచు. మీరు మిమ్మలనే టా్యగ్ చస్ని, టా్యగ్ చయ్ని ఫ్ టోను కూడ  ానివదేంిచవచుచు. 
నిరిదేషటి రకాల కంటంెట్ ను ఎల  ానివదేంిచాలన ేదానిపె ైసత్వర సూచనల కోసం, దనీినే సందరిశించండ్ష: 
www.facebook.com/report.

Facebookకి ఏదైెన  ాఎల  ానివదేంిచాలన ేదాని గురించి మరింత సాధారణ సమాచారం కోసం, దనీినే 
సందరిశించండ్ష: https://www.facebook.com/help/reportviolation. 

నివదేన ఎంపకిను ఉపయోగించట్పు్పడు, మీకు కంటంెట్ ను ప్ స్టి చస్ని వ్యకితత  ోమాటాలు డ ్అవకాశం 
ఉంటుంద ిఅపు్పడు మీరు కంటంెట్ ను తీసవియేమని లేద  ాసవరించమని, అలాగే కంటంెట్ కి 
సంబంధంిచి మీరు ఆందోళన చంెదుతుననే మరొక విశ్వసనీయ వ్యకితకి తలెయజయేమని వారిని 
అడగవచుచు.

కంటంెట్ Facebook స్వ  ానిబంధనలను ఉలలుంఘించినటలుయిత,్ అద ితీసవియేబడుతుంద.ి 
Facebook సంఘం ప్రమాణాలను కూడ  ాకలగి ఉంద,ి వాట ్ప్రకారం కంటంెట్ హింస లేద  ాప్రమాద 
భయాలు, బదెరిింపు లేద  ావధేంిపు, ద్్వషప్రిత సంభాషణ, లెంైగిక హింస మరియు దోపడి ీలేదా 
ప్రతిరూపణను కలగి ఉననేటలుయిత ్తీసవియేబడుతుంద.ి Facebook సంఘం ప్రమాణాల ప్రిత 
జ్బ్త  ాకోసం మరియు వాట ్ప్రకారం వధేంిపు మరియు ప్రమాద భయాలు ఎల  ానిర్వచించబడాడా యి 
అనవేాటప్ె ైమరింత సమాచారం కోసం https://www.facebook.com/communitystandards 
లంక్ ను సందరిశించండ్ష.

గురుత ంచుకోవాలసిన ముఖ్య విషయం  ఏమిటంట ్రక్షతులకు Facebookల  ోఏదైెన  ావధేంిపు, 
ప్రమాద భయాలు లేద  ాఇతర ప్రవరతనల గురించి సాకష్్యలను భద్రపరచాలన ేఉద్దేశ్యం ఉంట,్ వారు ఆ 
కారా్యచరణ స్ ర్ీన్ షాట్ ను తీస ిపటెుటి కోవాల లేద  ాదానినే ఉపసంహరించాలని అభ్యరి్థసూత  నివదేకిను 
సమరి్పంచ ్ముందు దానినే DYI సాధనానినే ఉపయోగించి సవ్్ చస్ ిపటెుటి కోవాల. ఒకసారి 
తీసవిసేాక, కంటంెట్ ను మళ్లు ప్ార ప్యత చయ్లేరు.
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ఆత్మరక్షణల  ోభాగంగ  ాపరిశీలంచాలసిన 
మూడవ విషయం: సురక్షతంగ  ాఉండటం

Facebookలో సాధనాలు: 

దురి్వనియోగ సమస్య పరిషాక్రం కోసం సాధనాలు: https://www.facebook.com/help/addressingabuse 
తలలుదండు్ర లు & విదా్యవతేతల కోసం సాధనాలు: https://www.facebook.com/help/parents&educators

Facebookల  ోదురి్వనియోగ సమస్య పరిషాక్రం 
గురించి మరింత సమాచారం కోసం, Facebook 
సహాయ కేంద్రంలోని కి్రంద ిలంక్ లను చూడండ్ష:

https://www.facebook.com/communitystandards
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కొనినే వా్యఖ్యలు లేదా ప్ స్టి లు బదెరిించడం లేదా 
వధేంిచడం కోసం చస్నిప్పటకీ్ మరియు ఆ 
ఉద్దేశ్యంతోన ేచస్ారని మీరు కనుగొననేప్పటకీ్ అవి 
Facebook స్వా నిబంధనలను ఉలలు ంఘించనందున 
తీసవియేబడవు. 

చటటిపరమ�నై ఎంపకిలు

ఒకరు మిమ్మలనే వధేసిుత ంట,్ బదెరిిసుత ంట ్లేదా 
మీకు అభద్రతా భావం కలగిసుత ంట,్ వాట ్నుండ్ష 
బయటపడటానికి మీకు ఏయి ేమారా్గ లు ఉనానేయో 
తలెుసుకోవడానికి మీరు సా్థ నిక గృహ హింస 
బాధతిుల నా్యయవాదతిో లేదా చటటి సంబంధతి 
అధకిారులతో మాటాలు డవచుచు. ఆన్ లెనై్ వధేంిపుని 
ఎలా నిరూపంిచాల మరియు ఎలా దాఖలు చయ్ాల, 
చటటిపరంగా ఏ మారా్గ లు అందుబాటులో ఉనానేయి 
అలాగే వధేంిపు మరియు బదెరిింపులు మరింత 
ఎకుక్వెనైపు్పడు మీ భద్రతకు భరోసా కలగించ్ 
వ్్యహాలు వంట ్విషయాలపె ైవారు చరిచుంచి, సలహా 
ఇవ్వగలరు. Facebookలో దురి్వనియోగదారు 
చస్ ్చర్యలు Facebook స్వా నిబంధనలు లేదా 
ఏవెనైా చటాటి లను ఉలలు ంఘించనప్పటకీ్, మొతతంగా 
(ఉదాహరణకు, అస్పషటిమెనై వధేంిపు సందశ్ాలు) 
వకిెక్రింపు లేదా వధేంిపుని కలగి ఉండవచుచు. 

మీరు ఒక వ్యకితకి వ్యతిరేకంగా భద్రతా ఆరడార్ 
లేదా నిరోధక ఆరడార్ కలగి ఉంట ్లేదా దాని కోసం 
ప్రయతినేసుత ంట,్ ఆరడార్ లో ఆన్ లెనై్ తో సహా వరేే ఏ 
మార్గంలోనూ మిమ్మలనే సంప్రదంిచలేకుండా లేదా 
ఆన్ లెనై్ లో మీ ఫ్ టోలు లేదా సమాచారానినే ప్ స్టి  
చయ్లేకుండా ఆ వ్యకితని నిరోధంిచ ్భాష ఉండ్ 
విధంగా అభ్యరి్థంచండ్ష. అనకే రాషాటి రా లు ఇప్పటకే్ 
టంెప్లు ట్ రక్షణ ఆరడార్ ఫారమ్ లోలు  దనీినే చర్ాచుయి. 
ఇప్పటకే్ ఉననే ఆరడార్ లు ఈ భాషను చర్ేచులా 
సవరించబడతాయి. 

దరా్యపుత లో అవసరమయేి్య సమాచారం కోసం చటటి 
సంబంధ అధకిారులు వారిని ఎలా సంప్రదంిచగలరనే 
దానికి సంబంధంిచి Facebook మార్గదరశికాలను 
కలగి ఉంద.ి మీరు కలస ిపని చస్ుత ననే అధకిారులతో 
కి్రంద ిలంక్ ను భాగసా్వమ్యం చయ్వచుచు:  
https://www.facebook.com/safety/groups/
law/guidelines/. 

Facebook 
వెలుపల:

https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/


సురక్షితంగా ఉండండషి

మరింత సమాచారం కోసం: 
Facebookలో మీ గోప్యత & భద్రతా ఎంపికల 
గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి కి్రంది లంక్ లను 
సందరిశించండ్ష:

Facebook గోప్యత్ ప్జీ:  
www.facebook.com/privacy

కుటుంబ భద్రత కేంద్రం:  
www.facebook.com/safety

ప్ార థమిక గోప్యత్ స�ట్టి ంగ్ లు & సాధన్లు:  
www.facebook.com/help/privacybasics

భద్రత్ చిట్్కలు & సాధన్లు:  
www.facebook.com/help/securitytips

NNEDV Safety Net ప్ార జెక్టి:
www.nnedv.org/safetynet

ఆన్ ల�ైన్ భద్రతప�ై Safety Net వనర్లు:
www.techsafety.org/resources

Safety Net సాంకేతికత భద్రత అంశాలు:
www.nnedv.org/safetynetdocs
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