
 1صفحه 

 

 چگونه: راهنمای ترجمه مرورگر
 

از  Loudounو بودجه کمکی شهر  Loudoun County (19-وکار کوویدصندوق وقفه کسب)بابت ارائه درخواست به 

نظر از زبان اصلی آنها، قرار دهیم. این شما سپاسگزاریم. ما موظفیم که این بودجه کمکی را در اختیار همه افراد، صرف
 گام برای ترجمه این برنامه در مرورگر وب شما تهیه شده است.بهراهنمای گام

 رایانه رومیزی )پیشنهادی(:

 را باز کنید. Chromeدر رایانه رومیزی،  . 1

 صفحه وبی که به زبان دیگری نوشته شده است بروید.به  . 2

 کلیک کنید. )ترجمه( Translate از قسمت باال، روی . 3

4 . Chrome کند.این بار صفحه وب را ترجمه می 

  کلیک کنید. سپس، روی-ای از صفحه راستسازی کنید. اگر همچنان موثر نبود، در نقطهصفحه وب را تازه موثر نیست؟

Translate to [Language]  )]کلیک کنید.)ترجمه به ]زبان 

 

 در آیفون یا آیپد:

 را باز کنید.  Chromeدر آیفون یا آیپد، برنامه  . 1

 به صفحه وبی که به زبان دیگری نوشته شده است بروید. . 2

 از قسمت پایین، زبان مقصد ترجمه را انتخاب کنید. . 3

 فرض، روی گزینه برای تغییر دادن زبان پیش More languages تلنگر های بیشتر( )زبان

 بزنید و زبان مورد نظر را انتخاب کنید.

4 . Chrome کند.این بار صفحه وب را ترجمه می 

  برای این که صفحات همیشه به این زبان ترجمه شوند، روی  Always translate 
[language]  )]تلنگر بزنید.)همیشه ترجمه کن ]زبان 

 Chromeدرخواست ترجمه در 

 توانید درخواست ترجمه کنید.( را در پایین صفحه بیابید، میترجمه)Translate ستید گزینه اگر نتوان

 را باز کنید.  Chromeدر آیفون یا آیپد، برنامه  . 1

 تلنگر بزنید. )ترجمه( Translate )بیشتر(  More از گوشه پایین سمت راست، روی . 2



 (5)دور  Loudoun Countyوکار راهنمای همکاران صندوق وقفه کسب
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سازی کنید. اگر باز هم نتوانستید روی وب را تازه توانید صفحهگزینه ترجمه را به شما پیشنهاد نکند، می Chromeاگر 

Translate (تلنگر بزنید، شاید آن زبان برای ترجمه در دسترس نباشد.ترجمه ) 

 

 در اندروید یا تبلت:

 را باز کنید.  Chromeدر تلفن یا تبلت اندرویدی، برنامه  . 1

 وبی که به زبان دیگری نوشته شده است بروید.به صفحه  . 2

 از قسمت پایین، زبان مقصد ترجمه را انتخاب کنید. . 3

 فرض، روی گزینه یر دادن زبان پیشبرای تغیMore  )بیشتر( More languages های )زبان

 تلنگر بزنید و زبان مورد نظر را انتخاب کنید. بیشتر(

4 . Chrome کند.این بار صفحه وب را ترجمه می 

 برای این که صفحات همیشه به این زبان ترجمه شوند، روی More  )بیشتر(  Always 
translate pages in [language]  )]تلنگر بزنید.)همیشه صفحات را ترجمه کن ]زبان 

تلنگر بزنید، شاید آن زبان  )ترجمه( Translateکنید. اگر باز هم نتوانستید روی  سازیصفحه وب را تازه موثر نیست؟

 برای ترجمه در دسترس نباشد.

 Chromeدرخواست ترجمه در 

 توانید درخواست ترجمه کنید.را در پایین صفحه بیابید، می )ترجمه( Translateاگر نتوانستید گزینه 

 را باز کنید.  Chromeدر تلفن یا تبلت اندرویدی، برنامه  . 1

 تلنگر بزنید )ترجمه( Translate )بیشتر(  Moreدر سمت راست نوار نشانی، روی  . 2

« یشنهادپ»خواهید زبان مقصد ترجمه را از فهرست انتخاب کنید، روی زبان مورد نظر تلنگر بزنید و گزینه نکته: اگر می
 را برای ترجمه انتخاب کنید.

 

تماس بگیرید. ما  9626-562-800-1اگر همچنان برای ترجمه برنامه یا فهمیدن الزامات آن دچار مشکل هستید، با 

کنیم یا خدمات رایگان ترجمه را از طریق کند، برقرار میوکار که به زبان شما صحبت میارتباط شما را با مشاور کسب

 کنیم.تلفن به شما ارائه می


