خدمات کمک زبانی
«آر تی دی» با هدف ارزیابی کرایههای خود در حال اجرای «طرح سراسری بررسی کرایه و سنجش میزان انصاف»
است .از مشارکت و بازخورد شما استقبال میکنیم .خدمات کمک زبانی بصورت رایگان ارائه میشود .اگر تمایل دارید
مشارکت کنید یا نیاز به اطالعات بیشتری دارید ،لطفا ً به این نشانی ایمیل بفرستید farestudy@rtd-denver.com :یا
با این شماره تماس بگیرید .303.299.6000 :راه جایگزین این است که مراحل زیر را به ترتیب انجام بدهید و زبان
مرورگر اینترنت خود را از انگلیسی به زبان مدنظر خود تغییر بدهید .سپس به صفحه طرح بررسی کرایه به نشانی:
 rtd-denver.com/farestudy/برگردید تا اخبار جدید طرح را مشاهده کنید و مشارکت نمایید.
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Google Chrome

 .1مرورگر  Google Chromeرا باز کنید.
 .2در گوشه سمت راست باالی پنجره ،بر روی آیکون

کلیک کنید.

 .3از منوی کشویی که نمایش داده میشود ،گزینه  Settingsرا انتخاب کنید.
 .4در پنجره بعدی ،بر روی
 .5بر روی بخش  Languagesکلیک کنید.

کشویی کلیک کنید.

 .6در بخش Languagesا بر روی فلش رو به پایین در سمت راست گزینهز  Languageکلیک کنید.

 .7در منویی که نمایش داده میشود ،بر روی لینک

کلیک کنید.

 .8در صفحه بعدی ،بر روی کادر کنار یکی یا دوتا از زبانها ( )Aکلیک کنید ،و سپس بر روی  Addدکمه ()B
کلیک کنید.

 .9زبانهایی که به تازگی انتخاب کردهاید باید در منوی  Languageظاهر شود .برای انتخاب یک زبان ،بر
آیکون سمت راست زبان کلیک کنید و کادر کنار Display Google Chrome in this
روی
 languageتیک بزنید.

 .10بر روی  Relaunchکلیک کنید یا مرورگر  Chromeخود را ببندید و دوباره باز کنید تا زبان جدید نمایش
داده شود.

Mozilla Firefox

 .1مرورگر  Mozilla Firefoxرا باز کنید.
 .2بر روی آیکون

موجود در گوشه سمت چپ باالی پنجره مرورگر کلیک کنید.

 .3گزینه  Settingsرا از منوی کشویی که ظاهر میشود انتخاب کنید.
 .4ذیل بخش  Languageبر روی دکمه

کلیک کنید.

 .5در این پنجره ،بر روی  Select a language to addکلیک کنید.

 .6بر روی زبان ( )Aمورد نظر خود کلیک کنید ،و سپس بر روی  Addکلیک کنید ،و سپس بر روی دکمه
( OK (Bکلیک کنید.

 .7مرورگر خود را راهاندازی مجدد کنید تا زبان جدید نمایش داده شود.

Microsoft Edge

 .1مرورگر  Microsoft Edgeرا باز کنید.
در گوشه سمت راست باالی پنجره مرورگر کلیک کنید.
 .2بر روی آیکون تنظیمات و بیشتر
 .3در منوی کشویی ،در کنار دکمه ،گزینه Settingsا انتخاب کنید.

 .4در سمت چپ صفحه ،ذیل  Languagesبر روی  Settingsکلیک کنید.

 .5ذیل بخشزبانها بر روی دکمه اضافه کردن زبانها کلیک کنید.

 .6در پیامی که سیستم میدهد ،زبانهایی که میخواهید مرورگرتان نشان دهد را انتخاب کنید ،و سپس بر روی
دکمه  Addکلیک کنید.

آیکون سمت راست کلیک کنید .سپس،
 .7با برگشتن به بخش زبانها ،زبان دلخواه خود را پیدا کنید و بر روی
کادر کنار  Display Microsoft Edge in this languageرا تیک بزنید.
 .8بر روی دکمه

کلیک کنید و مرورگر را ببندید و دوباره باز کنید.

Apple Safari

 Safariدر  macOSادغام شده است .در نتیجه ،شما باید به بخش تنظیمات  Macخود بروید تا زبان نمایش داده شده در
 Safariرا تغییر دهید.

 .1در گوشه سمت چپ باالی صفحه ،بر روی آیکون  Appleکلیک کنید تا منوی  Appleباز شود و System
Preferencesرا انتخاب کنید.

 .2بر روی  Language & Regionدر پنجره  System Preferencesکلیک کنید.

 .3در منوی  Language & Regionذیل  Preferred languagesاهبر روی عالمت  +در انتها کلیک
کنید.

 .4در منوی کشویی ،زبانی را انتخاب کنید ،و سپس روی دکمه ا Addکلیک کنید.

 .5شما باید به تغییر زبان هدایت شوید .در غیر اینصورت ،بر روی زبان جدید کلیک کرده و آن را به باالی منوی
صفحه قبل بکشید (در مرحله  3نشان داده شده است).

 .6بر روی دکمه  Restart Nowکلیک کنید تا تنظیمات زبان جدید اجرا شود.

