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Cách thực hiện: Hướng dẫn dịch trên trình duyệt 
web 

 

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến việc đăng ký nhận Trợ cấp gián đoạn kinh doanh do 
đại dịch COVID-19 của Quận Loudoun và trợ cấp của thị trấn Loudoun. Chúng tôi nỗ 
lực để mọi người đều có thể tiếp cận khoản trợ cấp này, bất kể ngôn ngữ chính của 
quý vị là gì. Đây là hướng dẫn từng bước dịch đơn đăng ký này trên trình duyệt web 
của quý vị. 

Trên máy tính bàn (khuyến nghị): 

1. Mở Chrome trên máy tính của quý vị. 

2. Truy cập một trang web viết bằng một ngôn ngữ khác. 

3. Nhấp vào Translate (Dịch) ở trên đầu trình duyệt. 

4. Chrome sẽ dịch trang web này một lần. 

Chức năng này không hoạt động? Hãy thử làm mới trang web. Nếu chức năng này vẫn 
không hoạt động, hãy nhấp chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trên trang. Sau đó, nhấp vào 
Translate to [Language] (Dịch sang [Ngôn ngữ]). 

 

Trên iPhone hoặc iPad: 

1. Mở ứng dụng Chrome trên iPhone hoặc iPad của quý vị . 

2. Truy cập một trang web viết bằng một ngôn ngữ khác. 

3. Chọn ngôn ngữ mà quý vị muốn dịch sang ở phía cuối màn hình. 

 Để thay đổi ngôn ngữ mặc định, nhấn vào  More languages (Thêm 
ngôn ngữ) và chọn ngôn ngữ. 

4. Chrome sẽ dịch trang web này một lần. 

 Để luôn dịch các trang bằng ngôn ngữ này, nhấn vào   Always 
translate [language] (Luôn dịch [ngôn ngữ]). 

Yêu cầu dịch trên Chrome 

Nếu quý vị không tìm thấy nút Dịch ở phía cuối trang, quý vị có thể yêu cầu bản dịch. 

1. Mở ứng dụng Chrome trên iPhone hoặc iPad của quý vị . 
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2. Nhấn vào More  Translate (Thêm > Dịch) ở góc dưới cùng bên phải. 

Nếu Chrome không đề nghị dịch, hãy thử làm mới trang web. Nếu quý vị vẫn không thể 
nhấn vào nút Dịch, thì có thể tính năng dịch cho ngôn ngữ này chưa khả dụng. 

 

Trên Android hoặc máy tính bảng: 

1. Mở ứng dụng Chrome trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng của quý vị . 

2. Truy cập một trang web viết bằng một ngôn ngữ khác. 

3. Chọn ngôn ngữ mà quý vị muốn dịch sang ở phía cuối màn hình. 

 Để thay đổi ngôn ngữ mặc định, nhấn vào More  More 
languages (Thêm > Thêm ngôn ngữ) và chọn ngôn ngữ. 

4. Chrome sẽ dịch trang web này một lần. 

 Để luôn dịch các trang bằng ngôn ngữ này, nhấn vào   Always 
translate pages in [language] (Luôn dịch các trang bằng [ngôn ngữ]). 

Chức năng này không hoạt động? Hãy thử làm mới trang web. Nếu quý vị vẫn không 
thể nhấn vào nút Dịch, thì có thể tính năng dịch cho ngôn ngữ này chưa khả dụng. 

Yêu cầu dịch trên Chrome 

Nếu quý vị không tìm thấy nút Dịch ở phía cuối trang, quý vị có thể yêu cầu bản dịch. 

1. Mở ứng dụng Chrome trên Android hoặc máy tính bảng của quý vị . 

2. Nhấn vào More    Translate... (Thêm > Dịch...) ở bên phải thanh địa chỉ. 

Gợi ý: Nếu quý vị muốn dịch một ngôn ngữ từ danh sách của mình, hãy nhấn vào ngôn 
ngữ đó và chọn Yêu cầu dịch. 

 

Nếu quý vị vẫn gặp vấn đề khi dịch đơn đăng ký hoặc chưa hiểu rõ các yêu cầu 

đăng ký, vui lòng gọi đến số 1-800-562-9626. Chúng tôi sẽ kết nối quý vị với một 

cố vấn kinh doanh nói được ngôn ngữ của quý vị hoặc cung cấp cho quý vị dịch 

vụ dịch thuật miễn phí qua điện thoại. 

 


