
 1صفحہ 

 

 کیسے کیا جائے: براؤزر میں ترجمے کی گائیڈ
 

بزنس میں خلل کے فنڈ اور لوڈن ٹاؤن گرانٹ فنڈنگ کی خاطر درخواست دینے میں دلچسپی  19-لوڈن کاؤنٹی کے کوِوڈ

ظاہر کرنے کا شکریہ۔ ہم آپ کی بنیادی زبان سے باالتر ہو کر اس گرانٹ فنڈنگ کو سب کے لئے دستیاب کرنے کے 
 ہیں۔ یہ آپ کے ویب سائٹ براؤزر میں درخواست کا ترجمہ کرنے کی قدم بہ قدم گائیڈ ہے۔خواہاں 

 ڈیسک ٹاپ پر )مجوزہ(:

 اپنے کمپیوٹر پر کروم کھولیں۔ . 1

 کسی دوسری زبان میں لکھے ویب پیج پر جائیں۔ . 2

 )ترجمہ کریں( پر کلک کریں۔ Translateاوپر  . 3

 ۔کروم اس ایک مرتبہ ویب پیج کا ترجمہ کر دے گا . 4

ویب پیج کو ریفریش کر کے دیکھیں۔ اگر تب بھی نہ چلے تو صفحے میں کسی بھی جگہ پر رائٹ کلک  نہیں چل رہا؟

 ( پر کلک کریں۔]زبان[ )میں ترجمہ کریں Translate to [Language]کریں۔ پھر 

 

 آئی فون یا آئی پیڈ پر:

 ۔اپنے آئی فون یا آئی پیڈ پر کروم ایپ کھولیں  . 1

 میں لکھے ویب پیج پر جائیں۔ کسی دوسری زبان . 2

 نچلے حصے میں وہ زبان منتخب کریں جس میں آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں۔ . 3

  موجودہ زبان تبدیل کرنے کے لئے More languages  مزید زبانیں( پر ٹیپ کریں اور زبان(

 منتخب کریں۔

 کروم اس ایک مرتبہ ویب پیج کا ترجمہ کر دے گا۔ . 4

  اس زبان کے صفحات کا ہمیشہ ترجمہ کرنے کے لئے  Always translate [language] 

 ( پر ٹیپ کریں۔]زبان[ )کا ہمیشہ ترجمہ کریں

 کروم میں ترجمے کی درخواست کریں

 لکھا نہ ملے تو آپ ترجمے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ Translateاگر آپ کو صفحے کے نچلے حصے میں 

 ۔اپنے آئی فون یا آئی پیڈ پر کروم ایپ کھولیں  . 1

 )ترجمہ کریں( پر ٹیپ کریں۔ Translate )مزید(  Moreنچلے دائیں کونے میں  . 2

 



 ( پارٹنرز گائیڈ5لوڈن کاؤنٹی بزنس میں خلل کا فنڈ )راؤنڈ 

 

 2صفحہ 

پر ٹیپ نہ  Translateاگر کروم ترجمے کی پیش کش نہ کرے تو ویب پیج کو ریفریش کر کے دیکھیں۔ اگر آپ تب بھی 

 ے لئے دستیاب نہ ہو۔کر سکیں تو ممکن ہے کہ وہ زبان ترجمے ک

 

 اینڈرائڈ یا ٹیبلٹ پر:

 ۔اپنے اینڈرائڈ فون یا ٹیبلٹ پر کروم ایپ کھولیں  . 1

 کسی دوسری زبان میں لکھے ویب پیج پر جائیں۔ . 2

 نچلے حصے میں وہ زبان منتخب کریں جس میں آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں۔ . 3

  موجودہ زبان تبدیل کرنے کے لئےMore  )مزید( More languages  پر ٹیپ )مزید زبانیں(

 کریں اور زبان منتخب کریں۔

 کروم اس ایک مرتبہ ویب پیج کا ترجمہ کر دے گا۔ . 4

  اس زبان کے صفحات کا ہمیشہ ترجمہ کرنے کے لئےMore  )مزید(  Always translate 
pages in [language] ( پر ٹیپ کریں۔]زبان[ )کے صفحات کا ہمیشہ ترجمہ کریں 

پر ٹیپ نہ کر سکیں تو ممکن ہے کہ وہ  Translateویب پیج کو ریفریش کر کے دیکھیں۔ اگر آپ تب بھی  ل رہا؟نہیں چ

 زبان ترجمے کے لئے دستیاب نہ ہو۔

 کروم میں ترجمے کی درخواست کریں

 لکھا نہ ملے تو آپ ترجمے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ Translateاگر آپ کو صفحے کے نچلے حصے میں 

 ۔اپنے اینڈرائڈ یا ٹیبلٹ پر کروم ایپ کھولیں  . 1

 ... )ترجمہ کریں۔۔۔( پر ٹیپ کریں۔Translate    )مزید( Moreایڈریس بار کے دائیں جانب  . 2

 Offer to translateترکیب: اگر آپ اپنی فہرست سے کسی زبان کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو زبان پر ٹیپ کریں اور 

 کا انتخاب کریں۔)ترجمے کی پیش کش کریں( 

 

 اگر آپ کو اب بھی اپنی درخواست کا ترجمہ کرنے یا اس کے تقاضے سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو براہ کرم

پر کال کریں۔ ہم ایسے کاروباری مشیر سے آپ کا رابطہ کروائیں گے جو آپ کی زبان بولتا ہو یا  1-800-562-9626

 کریں گے۔آپ کو فون پر ترجمے کی مفت خدمات مہیا 


