Как да преведете информация на
уебсайта на Агенцията за обществено
здраве (PHA) на други езици
Уебсайтът на PHA използва инструмент наречен ReachDeck (бившия Browsealoud) за четене на
глас и превод на уеб страници и преносими документни формати (PDF), но не и на изображения,
включващи текст. Той помага на хората с дислексия, леки зрителни увреждания или с майчин език
различен от английския, да получат достъп до информацията на сайта.
Основното му предназначение е за четене на информацията на глас или показването ѝ по друг
начин, но може да се използва и за превод на уеб страници на редица езици с помощта на Google
Преводач. Преведеният текст се изговаря, когато съответното гласово озвучаване е налично
(езиците с гласово озвучаване са изброени първо в падащото меню). Езиците са изброени по
азбучен ред по преводен език (последван от английски, ако се използва актуализиран браузър).
Лентата с инструменти на ReachDeck (изглежда различно на мобилен телефон)

Тази икона за помощ разяснява настройките на лентата с инструменти

За да преведете уеб страница

1

Изберете иконата ReachDeck
(обикновено най-горе или най-долу
вдясно на екрана).

2

Лентата с инструменти на ReachDeck
ще се покаже.

3

Изберете езика си под иконата за превод
и преводът ще се появи след няколко секунди.

4

Ако опцията за говор при
посочване е налична за
Вашия език, ще можете да
изберете тази икона и да използвате
мишката, за да изберете текста за
прочитане на глас (ако опцията не
е достъпна, тя ще е затъмнена).
За да спрете четенето на глас, отменете
избора на опцията за говор при посочване.

5

За да спрете превода, изберете иконата за спиране. Ако използвате
опцията за говор при посочване, отменете избора ѝ, преди да се
върнете към английски от падащото меню с езици (за иконата, вижте
точка 3), и след това затворете лентата с инструменти.

Как да преведете информация на уебсайта
на Агенцията за обществено здраве (PHA)
на други езици - продължение
Лентата с инструменти на ReachDeck

Тази икона за помощ разяснява настройките на лентата с инструменти

За да преведете текст в PDF формат

1

Изберете иконата ReachDeck
(обикновено най-горе или най-долу
вдясно на екрана).

2

Лентата с инструменти на ReachDeck
ще се покаже.

3

Изберете езика си под иконата за
превод.

4
5

Отворете PDF файла, който искате да преведете.

Преведеният текст ще се покаже
над текста на английски.

За да разпечатате преведения текст, маркирайте текста, копирайте го (ctrl+C) и го
поставете (ctrl+V) в документ на Word. Може да се наложи да копирате превода раздел
по раздел, за да запазите последователността на текста.

7

За да спрете превода, изберете иконата за спиране и изберете
английски от падащото меню на иконата за превод (за иконата,
вижте точка 3), преди да затворите лентата с инструменти.
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