You’re Invited to Celebrate with Us!

ﭼطور زﺑﺎن ﻣرورﮔر ﮔوﮔل ﮐروم ﺧود را ﻋوض ﮐﻧﯾم
FARSI

چطور زبان مرورگر گوگل کروم خود را عوض کنیم
 .1از منوی استارت یا با کلیک بر
نماد مرورگر
 Google Chromeدر
دسکتاپ خودتان ،آن را اجرا
کنید.

 .2روی دکمه فهرست و سپس
( Settingsتنظیمات) کلیک
کنید.

 .3تنظیمات Advanced
(پیشرفته) را پیدا و قسمت
( Languagesزبانها) را
انتخاب کنید .شاید الزم باشد
برای آشکارشدن این گزینه،
روی پیکان پایین آمدنی کلیک
کنید .روی

Add languages
(افزودن زبانها) کلیک کنید.
شاید الزم باشد برای آشکارشدن

Add Languages
(افزودن زبانها) ،روی پیکان
پایین آمدنی کنار English
(زبان انگلیسی) کلیک کنید.
 .4وقتی پنجره

Add Languages
(افزودن زبانها) ظاهر شد،
روی زبان مورد نظر پیمایش
کنید و برای عالمت زدن جعبه
باکس ،کلیک کنید .سپس ،روی
( Addافزودن) کلیک کنید.

 .5وقتی زبان خود را در لیست
دیدید ،روی دکمه فهرست
کلیک کنید و باکس را عالمت
بزنید و روی
( Move to the topرفتن به
باال) کلیک کنید.

 .6وقتی زبان خود را در باالی
لیست دیدید ،روی Relaunch
(راهاندازی مجدد) کلیک کنید.
این کار پنجره را خواهد بست و
 Google Chromeرا به
زبان خودتان باز خواهد کرد.

 .7در نتایج جستجو میتوانید روی

Translate this page
گزینۀ (ترجمۀ این صفحه)
کلیک کنید.

چطور تنظیمات زبان را به انگلیسی برگردانیم
 .1به تنظیمات زبان در
 Google Chromeبروید
(مراحل  1تا  3بخش پیش را
مطالعه کنید) .روی دکمه
( More actionsاقدامات
بیشتر) کنار زبان خودتان
کلیک کنید .روی دکمه
Move to the bottom
(رفتن به پایین) کلیک کنید.

 .2وقتی ( Englishزبان
انگلیسی) را در باالی لیست
دیدید ،روی دکمه
( More actionsاقدامات
بیشتر) کلیک کنید و باکس
مربوطه را برای Display
Google Chrome in
this language
(نمایش Google Chrome
به این زبان) عالمت بزنید.
 .3همچنین با کلیک بر دکمۀ
( More actionsاقدامات
بیشتر) و انتخاب Remove
(حذف) میتوانید زبان افزوده
شده را حذف کنید .برای
بازکردن
 Google Chromeبه زبان
انگلیسی ،روی Relaunch
(راهاندازی مجدد) کلیک کنید.

