
 1صفحة 

 

 كيف: دليل الترجمة على المتصفح
 

من مقاطعة لودون وتمويل اإلعانة من بلدة  COVID-19شكًرا لك الهتمامك بالتقديم للحصول على إعانة توقف التجارة بسبب 

لودون. نحرص على أن يكون تمويل هذه اإلعانة متاًحا للجميع، بغض النظر عن لغتك األساسية. هذا دليل مفصل لترجمة 
 التطبيق على متصفح المواقع اإللكترونية خاصتك.

 في جهاز الحاسوب المكتبي )يُنَصح به(:

 افتح كروم في جهازك الحاسوبي. . 1

 اذهب إلى صفحة ويب مكتوبة بلغٍة أخرى. . 2

 الموجودة في األعلى.( ترجمة) Translateاضغط على كلمة  . 3

 سيقوم كروم بترجمة صفحة الويب هذه دفعة واحدة. . 4

حاول إعادة تنشيط صفحة الويب. في حال االستمرار في التوقف، انقر بزر الفأرة األيمن في أي مكان في الصفحة.  ال تعمل؟

 .[(لغتك)ترجم إلى ] Translate to [Language]ثم اضغط 

 

 في األيفون واأليباد:

 . افتح تطبيق كروم في هاتفك المحمول أيفون أو جهازك اللوحي أيباد . 1

 اذهب إلى صفحة ويب مكتوبة بلغٍة أخرى. . 2

 اختر اللغة التي تريد الترجمة إليها من األسفل. . 3

 لتغيير اللغة االفتراضية، اضغط على  More languages .لغات أخرى( ثم اختر اللغة( 

 سيقوم كروم بترجمة صفحة الويب هذه دفعة واحدة. . 4

 لترجمة جميع الصفحات مستقبًًل إلى هذه اللغة، اضغط   Always translate [language] 

 [(غتك]ل )ترجم دوًما إلى

 طلب الترجمة على كروم

 في أسفل الصفحات، يمكنك طلب الترجمة.مة( )الترج Translateإذا لم تتمكن من العثور على كلمة 

 . افتح تطبيق كروم في هاتفك المحمول أيفون أو جهازك اللوحي أيباد . 1

 .)الترجمة( Translate  )المزيد( Moreفي أسفل اليمين اضغط  . 2

 



 دليل الشركاء (5إعانة توقف التجارة من مقاطعة لودون )المرحلة 

 

 2صفحة 

إذا لم يعرض عليك كروم عرض الترجمة، حاول إعادة تنشيط صفحة الويب. إذا ظل الوضع على ما هو عليه ولم تتمكن من 

 ، هذا يعني أنه ربما تكون الترجمة إلى هذه اللغة غير متوفرة.)الترجمة( Translateالضغط على 

 

 في أجهزة األندرويد والتابلت:

 . د أو جهازك اللوحي التابلتافتح تطبيق كروم في هاتفك األندروي . 1

 اذهب إلى صفحة ويب مكتوبة بلغٍة أخرى. . 2

 اختر اللغة التي تريد الترجمة إليها من األسفل. . 3

  لتغيير اللغة االفتراضية، اضغط علىMore )المزيد(   More languages )ثم  )لغات أخرى

 اختر اللغة.

 سيقوم كروم بترجمة صفحة الويب هذه دفعة واحدة. . 4

 لترجمة جميع الصفحات مستقبًًل إلى هذه اللغة، اضغط More )المزيد(   Always translate 
pages in [language] ][ لغتك)ترجم جميع الصفحات دائًما إلى]). 

، هذا Translateحاول إعادة تنشيط صفحة الويب. إذا ظل الوضع على ما هو عليه ولم تتمكن من الضغط على  ال تعمل؟

 ربما تكون الترجمة إلى هذه اللغة غير متوفرة. يعني أنه

 طلب الترجمة على كروم

 في أسفل الصفحات، يمكنك طلب الترجمة. Translateإذا لم تتمكن من العثور على كلمة 

 . افتح تطبيق كروم في هاتفك األندرويد أو جهازك اللوحي التابلت . 1

 )الترجمة ...( ...Translate   )المزيد( Moreعلى يمين شريط العنوان، اضغط  . 2

 لعرض الترجمة. Offerمعلومة: إذا أردت الترجمة إلى لغة من اللغات الموجودة في قائمتك، اضغط على اللغة ثم اختر كلمة 

 

-562-800-1إذا واجهتك مشكلة في ترجمة التطبيق أو فهم متطلباته بعد اتباع كل اإلرشادات، يرجى االتصال على الرقم 

 م بتوصيلك بخبير أعمال يتحدث لغتك، أو نقدم لك خدمات الترجمة عبر الهاتف بالمجان.. سنقو9626

 


