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Tài Liệu Google:  
Dịch Thuật Trang Web  
 

 

Làm Sao Để Dịch Trang Web Google Sang Một Ngôn Ngữ Khác 

Bước 1: Thêm Chrome Extension Google Translate vào trình duyệt của bạn (chỉ phải làm điều 

này một lần)  

Hãy Làm Như Vầy Nó Được Hiển Thị Như Vầy 

Trên chromebook của bạn bấm vào vòng 

tròn màu trắng nằm ở phía dưới bên trái 

màn hình của bạn.   

Tìm biểu tượng Web Store  

 

Tìm chữ Google Translate 

 

Nhấp vào chữ Add to Chrome 

 

  
Nhấp vào chữ Add Extension 

 

Biểu tượng của Google Translate sẽ trên 
thanh trình duyệt của bạn (trên cùng bên 
phải của màn hình) 
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Màn 2: Chọn ngôn ngữ mà bạn sẽ dịch một trang web sang để đọc. 

Hãy Làm Như Vầy Nó Được Hiên Thị Như Vầy 

Điều hướng đến translate.google.com trong 
thanh địa chỉ của bạn.  

Nhập bất kỳ từ nào trong bảng điều khiển bên trái và chọn ngôn ngữ bạn muốn dịch sang bảng 
điều khiển bên phải. Sử dụng mũi tên để xem menu thả xuống của các ngôn ngữ có sẵn 

 

*Điều hướng đến trang web bạn muốn sử dụng 

và khi tải trang, nhấp vào biểu tượng Google 
Translate mở rộng ở phía trên bên phải của 
thanh địa chỉ của bạn. Nhấp 2 lần vào chữ 
TRANSLATE THIS PAGE  

*Phía trên trang web và bên dưới thanh địa chỉ, 

bạn sẽ thấy The Google Translated to xuất 
hiện. Sử dụng danh sách thả xuống, chọn ngôn 
ngữ bạn muốn. Trang web bây giờ sẽ được dịch 
sang ngôn ngữ bạn chọn. 
Bạn có thể nhấp vào Show Original nếu bạn 
muốn quay lại phiên bản tiếng Anh.  
  

Lưy ý: *Cần phải hoàn thành các bước mỗi lần bạn muốn dịch một trang web. 

 

 


