
ماڵپەڕی PHA بۆ بەرزخوێندنەوە و وەرگێڕانی پەیجەکانی ماڵپەڕ و فۆرماتی دۆکیۆمنتی گوازراوە )پی دی ئێفەکان( جگە لەو وێنانەی تێکستیان 
هەیە، ئامرازێک بە ناویBrowsealoud   بەکار دێنێت. ئەم ئامرازە یارمەتی ئەو کەسانەی توانایی خوێندنەوەیان کەمە، کێشەی بینینیان هەیە 

یان ئەوانەی زمانی دایکیان زمانی ئینگلیزی نییە دەدات زانیاری ناو ماڵپەڕەکەیان لەبەردەست بێت. 

ئەم ئامرزاە لەسەرەتاوە بۆ خوێندنەوەی زانیارییەکان بە دەنگی بەرز یان پیشاندانی ئەو بە شێوازێکی تر دیزاین کراوە بەاڵم دەتوانێت پەیجەکانی 
ماڵەڕ لەڕێگەی گۆگڵ ترازنلەیتەوە بە چەند زمان تەرجومە بکاتەوە. گەر دەنگەکە گونجاو بێت، ئەم ئامرازە دەقی وەرگێڕاو دەخوێنێتەوە 

)زمانەکانی قسەپێکردن لە سەرەتای لیستەی سکەییدا هاتوون(. زمانەکان بە ڕیزی ئەلفوبێی بە زمانی وەرگێڕان) گەر وێبگەڕ نوێ کرابێتەوە، 
بەدوای ئەودا زمانی ئینگلیزی( ڕیز کراون.

شریتی ئامرازی browsealoud )لە مۆبایلدا ڕواڵەتەکەی جیاوازە(

ئەم ئایکۆنە ڕێنمایە ڕێکخستنی شریتی ئامراز ڕوون دەکاتەوە

 PHA چۆنیەتی وەرگێڕانی زانیاری لە ماڵپەڕی 
بە زمانەکانی تر

وەرگێڕانی پەیجێکی ماڵپەڕ

 ئایکۆنی browsealoud )بەگشتی لە بەشی سەرەوە 
و الی ڕاستی پەیجەکە( هەڵبژێرە. 

1

شریتی ئامرازی browsealoud پیشان دەدرێت 2
)دەتوانیت پێگەکەی بگۆڕیت(.

 لەژێر ئاکۆنی گۆی زەوی )world( زمانەکەی خۆت هەڵبژێرە، 3
 پاش چەند چرکە وەدیار دەکەوێت.   

4 hover to speak گەر بژاردەی
 لەبەردەستە، دەتوانیت سەرەتا ئەم 

 بژاردەیە و پاشان لەڕێگەی 
مۆوسەکەتەوە دەقەکە هەڵبژێریت بۆئەوەی بە دەنگی بەرز 

بخوێنرێتەوە )بەپێچەوانە ئەم بژاردەیە کاڵ دەبێت(.

 hover to بۆ ستۆپکردنی خوێندنەوەی بەرز، ئایکۆنی
speak کەنسڵ بکەوە.

بۆ وەستاندنی وەرگێڕان، ئایکۆنی )stop( هەڵبژێرە. کاتی بەکارهێنانی hover to speak، بەر لە 5
گەڕانەوە بۆ زمانی ئینگلیزی لە لیستەی سکەیی زماندا، کەنسڵی بکە )بۆ ئایکۆنی گۆی زەوی، سەردانی 

ژمارە 3 بکە(، پاشان شریتی ئامراز داخە. 



 browsealoud چۆنیەتی بەکارهێنانی 
PHA لە ماڵپەڕی

بۆ وەستاندنی وەرگێڕان، ئایکۆنی ستۆپ هەڵبژێرە و بەر لە داخستنی شریتی ئامراز، زمانی ئینگلیزی لە لیستەی 7
سکەیی زماندا دوبارە هەڵبژێرەوە )بۆ ئایکۆنی گۆی زەوی، سەردانی ژمارە 3 بکە(. 

browsealoud شریتی ئامرازی

ئەم ئایکۆنە ڕێنماییە ڕێکخستنی شریتی ئامراز ڕوون دەکاتەوە

وەگێڕانی دەق لە فایلێکی پی دی ئێفدا

 ئایکۆنی browsealoud )بەگشتی لە بەشی سەرەوە 
و الی ڕاستی پەیجەکە( هەڵبژێرە. 

1

شریتی ئامرازی browsealoud پیشان دەدرێت 2
)دەتوانیت پێگەکەی بگۆڕیت(.

لەژێر ئاکۆنی گۆی زەوی زمانەکەی خۆت هەڵبژێرە.3

ئەو پی دی ئێفە بکەوە دەتهەوێ تەرجومەی بکەیەوە.4

دەقی وەرگێڕدراو لەسەرەوەی دەقی ئینگلیزی 5
ودیار دەکەوێت. 

بۆ چاپکردنی دەقی وەرگێڕدراو، دەقەکە هایالیت و کۆپی بکە )ctrl+C( و بیلکێنە بە دۆکیۆمنتێکی وۆرد)ctrl+V(. لەوانەیە پێویست 6
بکات وەرگێڕانەکە بەش لەگەڵ بەش کۆپی بکەیت بۆئەوەی ڕێزی دەقەکە بپارێزرێت. 
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