
�پ ایچ اے ویب سائٹ ویب صفحات اور  پورٹیبل ڈاکومنٹ فارمیٹس )�پ ڈی ایف( یع�ن انتقال پذیر دستاویز یک  شکلوں کو بلند آواز ےس پڑھ�ن اور ترجمہ کر�ن ےک ل�ی 
ن شامل ہو۔ یہ ڈسلیکسیا ، ہلیک بصارت یک خرا�ب یا جن یک پہیل زبان  ے لیکن اییس تصاویر نہ�ی جن م�ی م�ت ریچ ڈیک )پہےل براؤزیالؤڈ( نامی ٹول کا استعمال کر�ت �ہ

ے۔ ے ان لوگوں یک سائٹ پر معلومات تک رسا�ئ م�ی مدد کرتا �ہ انگریزی نہ�ی �ہ

ے لیکن اےس گوگل ٹرانسلیٹ کا استعمال کر�ت ہو�ئ ویب صفحات کو  �ت ےس ظاہر کر�ن ےک ل�ی �ہ یہ بنیادی طور پر بلند آواز م�ی معلومات کو پڑھ�ن یا اےس دورسے طر�ی
ے )بویل جا�ن وایل زبان�ی پہےل  ے جہاں ایک مماثل آواز دستیاب ہو�ت �ہ ن کو بولتا �ہ ے۔ یہ ترجمہ شدہ م�ت متعدد زبانوں م�ی ترجمہ کر�ن ےک ل�ی بھی استعمال کیا جا سکتا �ہ
ے ہوں( ےک مطابق  (۔ زبان�ی حروف تہجی ےک لحاظ ےس ترجمہ شدہ زبان )انگریزی ےک بعد، اگر اپ ٹو ڈیٹ براؤزر استعمال کر ر�ہ ڈراپ ڈاؤن مینو م�ی درج ہو�ت ہ�ی

۔ درج یک جا�ت ہ�ی

ے( �ق ےس ظاہر ہوتا �ہ ریچ ڈیک ٹول بار )موبائل فون پر مختلف طر�ی

ے۔ یہ مدد کا آئیکن ٹول بار یک ترتیبات یک وضاحت کرتا �ہ

�پ ایچ اے یک ویب سائٹ پر موجود معلومات کا دورسی 
ےس کریں زبانوں م�ی ترجمہ ک�ی

ویب صفحہ کا ترجمہ کر�ن ےک ل�ی

�پ دائ�ی   طرف(  ریچ ڈیک آئیکن )عام طور پر اسکرین ےک اوپر یا ن�ی
کو منتخب کریں۔ 

1

2.ریچ ڈیک ٹول بار دکھایا جا�ئ گا

3 پ اپ�ن زبان منتخب کریں، اور ترجمہ چند سیکنڈ ےک� ترجمہ آئیکن ےک ن�ی
بعد ظاہر ہو جا�ئ گا۔ 

4 اگر آپ یک زبان ےک ل�ی بول�ن یک آپشن دستیاب
 
گ
ے، تو آپ اس آئیکن کو منتخب کر سک�ی ےک �ہ

ن کو منتخب  اور بلند آواز ےس پڑھ�ن ےک ل�ی م�ت
 )اگر نہ�ی تو اس پر شیڈ 

گ
�ن ماؤس کا استعمال کر سک�ی ےک کر�ن ےک ل�ی ا�پ

ہوگا(۔

اےس بلند آواز ےس پڑھ�ن ےس روک�ن ےک ل�ی بول�ن یک آپشن واےل آئیکن کو 
غ�ی منتخب کریں۔

5 تو ترجمہ ڈراپ ڈاؤن ، ے ہ�ی ترجمہ کو روک�ن ےک ل�ی اسٹاپ آئیکن کو منتخب کریں۔ اگر بول�ن یک آپشن استعمال کر ر�ہ
(، پھر ٹول بار کو بند کر دیں۔  پر انگریزی م�ی واپس آ�ن ےس پہےل اےس غ�ی منتخب کریں )آئیکن ےک ل�ی پوائنٹ 3 دیکھ�ی



�پ ایچ اے یک ویب سائٹ پر موجود معلومات کا دورسی 
ے ےس کریں … جاری �ہ زبانوں م�ی ترجمہ ک�ی

ترجمہ کو روک�ن ےک ل�ی اسٹاپ آئیکن کو منتخب کریں اور ٹول بار کو بند کر�ن ےس پہےل ترجمہ ڈراپ ڈاؤن پر 7
(۔  انگریزی کو دوبارہ منتخب کریں )آئیکن ےک ل�ی پوائنٹ 3 دیکھ�ی

ریچ ڈیک ٹول بار

ے یہ مدد کا آئیکن ٹول بار یک ترتیبات یک وضاحت کرتا �ہ

ن کا ترجمہ کر�ن ےک ل�ی �پ ڈی ایف م�ی م�ت

�پ دائ�ی طرف(  ریچ ڈیک آئیکن )عام طور پر اسکرین ےک اوپر یا ن�ی
کو منتخب کریں۔ 

1

ریچ ڈیک ٹول بار دکھایا جا�ئ گا.2

�پ اپ�ن زبان منتخب کریں۔3 ترجمہ آئیکن ےک ن�ی

۔4 �ت ہ�ی وہ �پ ڈی ایف کھول�ی جس کا آپ ترجمہ کرنا چا�ہ

ن ےک اوپر نظر آ�ئ گا۔ 5 ن انگریزی م�ت ترجمہ شدہ م�ت

ن کو صحیح ترتیب م�ی 6 ن کو نمایاں کریں اور ورڈ ڈاکومنٹ م�ی کا�پ )ctrl+C( اور پیسٹ )ctrl+V( کریں۔ م�ت ، م�ت ن کو پرنٹ کر�ن ےک ل�ی ترجمہ شدہ م�ت
ے۔  ورت پڑسک�ت �ہ رکھ�ن ےک ل�ی آپ کو ترجمہ ےک حےص کو سیکشن ےک لحاظ ےس نقل کر�ن یک �ن
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