
Burmese

 

ENGLISH TRANSLITERATION  
(TARGET LANGUAGE)

Can I do anything to help you? jandaw ba a ko a nyee pey ya ma leh? 

( ကျွန်ေတာ် ဘာအကူအညီေပးရမလဲ? )

Come with me. jandaw neh laayt Kheh ba 

( ကျွန်ေတာ် နဲ့လိုက်ခဲ့ပါ )

I will try not to hurt you. thin ma naa ya awn jandaw jo sar pyee lot pey 
ba meh 

( သင် မနာရေအာင ်ကျွန်ေတာ် ကိုးစား ပြ းီလုပ်ေပးပါမယ် )

I am going to lift you. thin go jandaw to pey ba meh 

( သင့်ကို ကျွန်ေတာ ်ထူေပးပါမယ် )

I am going to put a needle in your arm to give 
you medication.

thin yeh lek mawn hma jandaw sey to ba meh 

( သင်ရဲ့  လက်ေမာင်း မှာကျွန်ေတာ ်ေဆးထိုး ပါမယ် )

I am sorry I hurt you. thin naa thwar deh a twek jandaw tawn pan ba 
deh 

( သင်နာသွားတဲ့ အတွက ်ကျွန်ေတာ် ေတာင်း ပန်ပါတယ် )

I must adjust the tube in your chest. thin yeh yin bah paw ga paayp go jandaw hnyee 
pey ba meh 

( သင်ရဲ့  ရင်ဘတ်ေပါ်က ပိုက်ကို ကျွန်ေတာ ်ညှိေပးပါမယ် )

I must change your dressings. thin yeh a naa go jandaw sey teh pey ba meh 

( သင်ရဲ့  အနာ ကိ ုကျွန်ေတာ် ေဆးထည့်ေပး ပါမယ် )

I must cut your hair. thin go jandaw sa pin hnyah pey ya meh 

( သင့်ကို ကျွန်ေတာ ်ဆံပင် ညှပ်ေပးရမယ် )

I must give you a shave. thin go jandaw mot sayt yayt pey ba meh 

( သင့်ကို ကျွန်ေတာ ်မုတ်ဆိတ် ရိပ် ေပးပါမယ် )

I must give you a suppository into your rectum. thin go jandaw won cho ya ba meh 

( သင့်ကို ကျွန်ေတာ ်ဝမ်းချူ ရပါမယ် )

I must give you an injection with a needle. thin go jandaw sey to ah neh sey to pey ba meh 
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( သင့်ကို ကျွန်ေတာ ်ေဆးထိုးအပ်နဲ့ ေဆးထိုး ေပးပါမယ် )

I must make your bed. thin yeh ayt ya go jandaw Khin pey ba meh 

( သင်ရဲ့  အိပ်ရာ ကို ကျွန်ေတာ ်ခင်းေပး ပါမယ် )

I must wash your hair. thin go jandaw gawn shaw pey ba meh 

( သင့်ကို ကျွန်ေတာ ်ေခါင်းေလျှာ်ေပးပါမယ် )

I will help you dress. thin a woot woot yin jandaw ko nyee ba meh 

( သင်အဝတ်ဝတ်ရင် ကျွန်ေတာ ်ကူညီပါမယ် )

I will help you undress. thin a woot choot yin jandaw ko nyee ba meh 

( သင်အဝတ်ချွတ်ရင် ကျွန်ေတာ ်ကူညီ ပါမယ် )

Put the gown on. a woot go woot ba 

( အဝတ်ကိုဝတ်ပါ )

Put your arms around my shoulders. thin lek mawn go jandaw yeh pa Khon paw hma 
tin tar ba 

( သင် ့လက်ေမာင်းကို ကျွန်ေတာ ်ရဲ့ပုခုံးေပါ် မှာ တင်ထားပါ )

This medicine will take the pain away. dee sey ha naa jin ney da go thek thaa sey ba 
deh 

( ဒီေဆးဟာ နာကျင်ေနတာကိ ုသက်သာေစပါတယ် )

This will help you feel better. dee ha ga thin go thek thaa pho a tawk a ko 
pyoo ba deh 

( ဒီဟာက သင့်ကို သက်သာဖို့ အေထာက်အကူ ပြ ုပါတယ် )

Would you like more? tah lo chin tey lar? 

( ထပ်လိုချင်ေသးလား? )
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