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Chụp màn hình tên người dùng và biệt hiệu của người đó.

Quay lại màn hình bất kỳ video nào bạn có thể thấy trên Snapchat,

TikTok, Instagram và YouTube.

Chụp ảnh màn hình trang hồ sơ của người dùng, trang này thường

có tiểu sử, tên người dùng, biệt hiệu, ảnh hồ sơ và ảnh bìa hồ sơ của

họ.
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Bấm một lượt thích trực tiếp trên bài đăng đáng ngờ là rất quan trọng,

mặc dù vậy nhưng bạn vẫn nên luôn chụp ảnh màn hình hoặc quay lại

màn hình trước, vì các bài đăng và nhận xét có thể bị xóa mà không được

báo trước. Bạn có thể báo cáo bất kỳ bài đăng đáng ngờ nào thông qua

báo cáo hoạt động đáng ngờ của OCIAC tại ociac.ca.gov.

Báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ hoặc tiềm ẩn nguy cơ nào để giữ
cho cộng đồng của chúng ta an toàn. Báo cáo hoạt động đáng ngờ
trực tuyến cũng cần thiết như báo cáo điều gì đó trong cuộc sống thực

tế hàng ngày và có thể chủ động ngăn chặn được rủi ro trước khi

chúng xảy ra. Dưới đây là một số mẹo hữu ích về cách báo cáo:
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Các cách để chụp ảnh màn hình có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị
bạn dùng, nhưng phổ biến nhất để chụp ảnh màn hình trên thiết bị di

động là nhấn đồng thời các nút khóa (nút nguồn) và nút âm lượng cùng

một lúc.

Để quay màn hình, hãy đi đến trung tâm điều khiển trên điện thoại của

bạn và chọn tùy chọn “quay màn hình”. Sau thao tác này, thiết bị sẽ tự
động bắt đầu ghi tất cả những gì hiển thị trên màn hình.
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