
ود )Browsealoud(( بۆ خوێندەوەی بە 
ڵ

وێبسای�ت PHA ئامرازێک بەکاردەهێنێت کە پ��ێ دەوترێتReachDeck )ڕیــــچ دێک( )پێشووتر براوسئە�
ا�ن الپەڕەکا�ن وێبسایت و شێوە بەڵگەنامەکا�ن گوازراوە )PDFs( جگە لەو وێنانەی کە نووسینیان )تێکست( لەسەرە.   ڕ ێ

دەنگ و وەرگ��
 بینی�ن سووکیان هەیە، وە یارمە�ت ئەوانەش دەدات کە زما�ن یەکەمیان 

گ
 خوێندنەوە و، ئاستەن�

گ
ئەمە یارمە�ت ئەو خەڵکانە دەدات کە ئاستەن�

ی نییە تاوەکو دەستیان بگات بە زانیارییەکا�ن نێو سایتەکە. ن ئینگل�ێ

ێت  م هەروەها دەکرێ بەکاریش بهێ�ن
ڵ

 زانیاری و یاخود پیشاندانیە�ت بە شێوازێ� تر، بە�
گ

ئەمە بەشێوەیەیک سەرەیک بۆ خوێندنەوەی بە دەن�
� بە  ی گوگڵ )Google translate(. ئەمە هەڵدەس�ت ڕ ێ

ا�ن الپەڕەکا�ن وێبسایت بۆسەر ژمارەیەک زمان بە بەکارهێنا�ن وەرگ�� ڕ ێ
بۆ وەرگ��

دراوەکە لەوکاتەی دەنگێ� هاوشێوە بەردەستە )زمانە دەربڕاوەکان )قسەکەرەکان( دانراون لە لیس�ت  ڕ ێ
دەربڕی�ن نووسینە )تێکستە( وەرگ��

ییەوە دێن ئەگەر تۆ براوسەرێ� نوێ-بووەوە  ن دراوەکە )لەدوای ئینگل�ێ ڕ ێ
� دانراون بەگوێرەی زمانە وەرگ�� خوارەوەدا(. زمانەکان بەشێوەی ئەلفو�ب

بەکاردەهێنیت(.

توڵباری)toolbar( ڕیــــچ دێک )ReachDeck( )بەشێوەیەیک جیاواز لەسەر مۆبایل دەردەکەوێت(

� بە شیکردنەوەی ڕێکخستنەکا�ن توڵبار ئەم ئایکۆ�ن یارمەتیدەرە هەڵدەس�ت

ا�ن زانیاری لە وێبسای�ت PHA بۆسەر  ڕ ێ
چۆنییە�ت وەرگ��

زمانەکا�ن تر

ا�ن الپەڕەی وێبسایت ڕ ێ
بۆ وەرگ��

ێرە  ژ ئایکۆ�ن ڕیــــچ دێک )ReachDeck( هەڵ�ب
)بەشێوەیەیک ئاسا�ی لەالی ڕاس�ت سەرەوە یان 

خوارەوەی شاشەکەدایە(. 

1

توڵباری ڕیــــچ دێک )ReachDeck( پیشان دەدرێت.2

اندا، پاشان دوای چەند 3 ڕ ێ
ێرە لەژێر ئایکۆ�ن وەرگ�� ژ زما�ن خۆت هەڵ�ب

انەکە بەدیار دەکەوێت.  ڕ ێ
 چرکەیەک وەرگ��

ئەگەر بژاردەی گەڕا�ن قسەکردن بەردەست بوو بۆ 4
ێریت و  ژ زمانەکەی تۆ، ئەوا دەتوا�ن ئەم ئایکۆنە هەڵ�ب

ماوسەکەت بەکاربــهێنیت بۆ دەستنیشانکرد�ن نووسینەکە 
 سێبەری 

گ
بۆ خوێندنەوەی بە دەنگ )ئەگەرنا ئەوا ڕەن�

لەسەر دەبێت(.

بۆ وەستاند�ن خوێندنەوەی بە دەنگ، دەستنیشانکرد�ن 
بژاردەی ئایکۆ�ن قسەکردن هەڵبوەشێنەوە.

ێرە. ئەگەر تۆ بژاردەی گەڕا�ن قسەکردن 5 ژ انەکە، ئایکۆ�ن وەستاندن هەڵ�ب ڕ ێ
بۆ وەستاند�ن وەرگ��

ی لەسەر لیس�ت خوارەوەی  ن بەکاردەهێنیت، هە�ڵ بوەشێنەوە بەرلەوەی بگەڕێیتەوە بۆسەر زما�ن ئینگل�ێ
ان )بۆ ئایکۆن سەیری خا�ڵ 3 بکە(، پاشان توڵبارەکە دابخە.  ڕ ێ

وەرگ��



ا�ن زانیاری لە وێبسای�ت PHA بۆسەر  ڕ ێ
چۆنییە�ت وەرگ��

زمانەکا�ن تر، بەردەوامە

ێرە لەسەر لیس�ت 7 ژ ی هەڵ�ب ن ێرە و دووبارە ئینگل�ێ ژ انەکە، ئایکۆ�ن وەستاندن هەڵ�ب ڕ ێ
بۆ وەستاند�ن وەرگ��

ان )بۆ ئایکۆن، سەیری خا�ڵ 3 بکە( بەرلە داخست�ن توڵبارەکە. ڕ ێ
خوارەوەی وەرگ��

)ReachDeck( توڵباری ڕیــــچ دێک

� بە شیکردنەوەی ڕێکخستنەکا�ن توڵبار ئەم ئایکۆ�ن یارمەتیدەرە هەڵدەس�ت

PDF ن لە فاییل ا�ن نووس�ێ ڕ ێ
بۆ وەرگ��

ێرە  ژ ئایکۆ�ن ڕیــــچ دێک )ReachDeck( هەڵ�ب
)بەشێوەیەیک ئاسا�ی لەالی ڕاس�ت سەرەوە یان 

خوارەوەی شاشەکەدایە(.

1

توڵباری ڕیــــچ دێک )ReachDeck( پیشان دەدرێت.2

اندا.3 ڕ ێ
ێرە لەسەر ئایکۆ�ن وەرگ�� ژ زما�ن خۆت هەڵ�ب

ا�ن بۆ بکەیت.4 ڕ ێ
ئەو PDF بکەوە کە دەتەوێ وەرگ��

دراوەکە لەسەرەوەی نووسینە 5 ڕ ێ
نووسینە وەرگ��

ییەکە بەدیار دەکەوێت. ن ئینگل�ێ

دراوەکە، نووسینەکە دەستنیشان بکە )highlight( و کۆ�پ بکە )ctrl+C( و پاشان پەیس�ت بکە 6 ڕ ێ
بۆ چاپکرد�ن نووسینە وەرگ��

انەکە بەش بەش کۆ�پ بکەیت بۆئەوەی ڕێکوپێ�  ڕ ێ
)ctrl+V( بۆسەر فاییل وێرد )Word(. لەوانەیە پێویست بکات کە وەرگ��

نووسینەکە بە دروس�ت بهێڵیتەوە.
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