Hệ thống Báo cáo Ẩn danh Say Something (Nói điều gì đó)
Tải xuống Ứng dụng Báo cáo Ẩn danh Say Something (Nói điều gì đó) từ
Cửa hàng ứng dụng Apple hoặc Google Play.
Nhập “Say Something Anonymous Reporting (Báo cáo Ẩn danh Nói
điều gì đó)” và ứng dụng sẽ hiện lên ở đầu danh sách. Bong bóng 'Say
(Nói)’ ở bên trái cho thấy em đã tìm thấy chính xác Ứng dụng.
Khi em đã tải xuống Ứng dụng, hãy tạo mật khẩu gồm bốn chữ số của
riêng mình. Tạo mật khẩu đơn giản để tiện cho việc ghi nhớ!
Tiếp theo, em sẽ được yêu cầu nhập vào tên trường của em. Điều quan trọng là phải nhập đúng
tên trường/thành phố/tiểu bang để đội ngũ những người lớn hỗ trợ có thể giúp bạn học sinh mà
em quan tâm. Khi em bắt đầu nhập tên trường của mình, tên trường sẽ xuất hiện trên danh sách
cuộn xuống.

Bây giờ em sẽ thấy home page (trang
chủ). Đây là nơi em có thể gửi một báo
cáo ẩn danh và theo dõi bất kỳ báo cáo
nào mà em đã thực hiện trước đó.

Khi em nhấp vào 'Submit a Tip (Gửi Báo
cáo)', em sẽ được nhắc chọn một trong
những danh mục chính về người có nguy
cơ làm hại bản thân hoặc người khác.

Khi danh mục đã được chọn, em sẽ được yêu cầu mô tả chi tiết về báo cáo
em đang thực hiện. Nếu em không điền vào tất cả các chi tiết, cũng không
sao cả! Tuy nhiên, hãy đưa ra càng nhiều chi tiết càng tốt.

Em có thể đính kèm video, ảnh hoặc ảnh chụp màn hình để cung cấp
bằng chứng về dấu hiệu cảnh báo hoặc mối đe dọa trên màn hình này.
Khi báo cáo được gửi, em sẽ nhận được Tip ID# (số ID Báo cáo) để em
có thể theo dõi báo cáo ẩn danh mà em đã thực hiện.

Các nhân viên tư vấn về khủng hoảng đã được đào tạo nhận báo cáo
của em và sẽ gửi lại cho em một tin nhắn cảm ơn. Các nhân viên tư vấn
sẽ cho em biết cách kiểm tra trạng thái của báo cáo, xem câu trả lời
hoặc thêm thông tin vào báo cáo của em. Em sẽ được cung cấp Tip ID#
(số ID Báo cáo) . Em có thể sử dụng số ID này để thêm các chi tiết khác
vào báo cáo đã gửi và kiểm tra trạng thái cũng như cập nhật về những gì
đang được xử lý với báo cáo.
Các nhân viên tư vấn về khủng hoảng sẽ liên hệ với em nếu họ cần thêm
thông tin. Bất cứ thời điểm nào, em có thể theo dõi báo cáo mà em đã
gửi bằng cách nhấn vào nút 'Your Existing Report (Báo cáo Hiện tại của
Tôi)’ trên màn hình chính của Ứng dụng Hệ thống Báo cáo Ẩn danh Say
Something (Nói điều gì đó). Sau khi em gửi một báo cáo, các nhân viên
tư vấn sẽ chắc chắn rằng mối lo ngại của em sẽ được chuyển đến những
người lớn thích hợp trong khu học chánh của em.

