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Cách thay đổi ngôn ngữ trình duyệt Google Chrome của quý vị

VIETNAMESE

Cách thay đổi ngôn ngữ trình duyệt Google Chrome của quý vị
1. Khởi chạy Google
Chrome từ trình đơn
Start hoặc bằng cách
nhấp vào biểu tượng
trên màn hình máy
tính.

2. Nhấp vào biểu tượng
Menu rồi nhấp vào
Settings (Cài đặt).

3. Đến phần Advanced
(Cài đặt nâng cao) và
chọn Languages
(Ngôn ngữ). Quý vị có
thể phải nhấp vào mũi
tên thả xuống để xem
tùy chọn này. Nhấp
vào Add languages
(Thêm ngôn ngữ).
Quý vị có thể phải
nhấp vào mũi tên thả
xuống bên cạnh mục
English (Tiếng Anh)
để xem tùy chọn Add
Languages (Thêm
ngôn ngữ).
4. Khi cửa sổ Add
Languages (Thêm
ngôn ngữ) xuất hiện,
cuộn tới ngôn ngữ mà
quý vị muốn và nhấp
vào hộp chọn. Sau đó
nhấp vào Add (Thêm).

5. Khi quý vị thấy ngôn
của của mình trong
danh sách, nhấp vào
biểu tượng menu và
đánh dấu vào hộp
chọn rồi nhấp vào
Move to the top (Đưa
lên đầu).

6. Khi quý vị thấy ngôn
của của mình ở trên
cùng trong danh sách,
nhấp vào Relaunch
(Khởi chạy lại). Tác vụ
này sẽ đóng cửa sổ và
mở Google Chrome
theo ngôn ngữ của
quý vị.

7. Trong các kết quả tìm
kiếm, quý vị có thể
nhấp vào tùy chọn
Translate this page
(Dịch trang này).

Cách đưa cài đặt ngôn ngữ quay trở về tiếng Anh
1. Tới mục Language
settings (Cài đặt ngôn
ngữ) trong Google
Chrome (xem các
bước từ 1 đến 3 trong
phần trước). Nhấp vào
nút More actions (Tác
vụ khác) nằm gần
ngôn ngữ của quý vị.
Nhấp vào Move to the
bottom (Đưa xuống
dưới cùng).
2. Khi quý vị thấy tiếng
Anh nằm trên cùng
trong danh sách, nhấp
vào nút More actions
(Tác vụ khác) và đánh
dấu vào hộp chọn
Display Google
Chrome in this
language (Hiển thị
Google Chrome theo
ngôn ngữ này).
3. Quý vị cũng có thể xóa
ngôn ngữ đã thêm
bằng cách nhấp vào
nút More actions (Tác
vụ khác) và chọn
Remove (Xóa). Nhấp
vào Relaunch (Khởi
chạy lại) để mở
Google Chrome bằng
tiếng Anh.

