
QuangDuc Productions 

Downloading Picture Instructions 
 
This is the instruction for how to download pictures from this Google Drive folder. 
This online folder contains several pictures that QuangDuc Productions have 
recently taken. Please follow these following instructions on how to download the 
images. 
 
Đây là bản hướng dẫn cách hạ tải hình ảnh gốc để rửa ra giấy cho đẹp - hình ảnh 
này được Ban Nhiếp Ảnh Trang Nhà Quảng Đức thực hiện và lưu trữ tại Kho Hình 
Ảnh Quang Duc Productions trên Google Drive này. Xin hãy làm theo những hướng 
dẫn sau đây để có thể lấy xuống những hình ảnh đẹp của mình tại Khóa Tu Học 
Phật Pháp Úc Châu kỳ 15 vừa qua: 
 

1. Look for and open the folder of pictures you would like to download. - Tìm và 
bấm vào folder hình mình muốn download (hạ tải xuống máy của mình) 

 
 



2. Find the picture you would like to download in that folder. - Tìm hình mình 
thích để hạ tải, xin bấm vào tấm hình mình chọn 

 
 
 
 
 
3. Select the image by clicking on it once. The image will pop up larger to be 

viewed.  - Chọn hình ảnh bằng cách nhấp con chuột vào tấm hình một lần. 
Tấm hình sẽ mở lên lớn hơn để xem rõ ràng 

 
 

 
4. Click the download button located in centre of the top bar.  Xin bấm vào nút 

download nằm ở giữa và trên đầu tấm hình, tự động hình sẽ download về 
máy của mình 



 
 

5. Wait until the image has completed downloading. Xin kiên nhẫn đợi chờ hình 
đang download về máy của mình, nhanh hay chậm tùy theo tốc độ internet 
nơi mình đang cư trú: 

 
 

6. The full size image will be now downloaded for your use. - đây là hình gốc sau 
khi đã hạ tải xong, xin chép vào USB đem ra office work để rửa ra giấy - nếu 



không download được, xin email tìm sự giúp đỡ: quangduc@quangduc.com 

 


