
Burmese

 

ENGLISH TRANSLITERATION  
(TARGET LANGUAGE)

You are badly hurt. thin thayt naa ney deh 

( သင် သိပ်နာ ေနတယ် )

You are very sick. thin thayt phyar ney deh 

( သင် သိပ်ဖျား ေနတယ် )

We need to take you to surgery. jandaw do thin go Khweh sayt pho lo ah deh 

( ကျွန်ေတာ် တို့ သင့်ကို ခွဲစိပ် ဖို့လိုအပ်တယ် )

We need to remove this. jandaw do dee ha go yo tot ya meh 

( ကျွန်ေတာ် တို့ ဒီဟာ ကို ယူထုတ်ရမယ် )

We need to repair this. jandaw do dee ha go pyin ya meh 

( ကျွန်ေတာ် တို့ ဒီဟာ ကို ပြ င်ရမယ် )

If we do not operate, you may die. jandaw do Khweh sayt ma ko tha yin thin tey 
layt meh 

( ကျွန်ေတာ် တို့ ခွဲစိပ် မကုသရင်, သင် ေသ လိမ့်မယ် )

If we do not operate, you may lose this. jandaw do Khweh sayt ma ko tha yin, thin son 
shon gawn son shon layt meh 

( ကျွန်ေတာ် တို့ ခွဲစိပ် မကုသရင်, သင် ဆုံး ရှုးေကာင်း ဆုံးရှုး 
လိမ့်မယ ်)

The operation is dangerous, but it is the only 
way to help you.

Khweh sayt ko tha hmo ha an da reh myar bey 
meh, dee nee lan neh beh ko tha hma tha thin a 
twek kawn meh 

( ခွဲစိပ် ကုသမှုဟာ အန္တရာယ်များ ေပမဲ့, ဒီနည်းလမ်း နဲ့ဘဲ 
ကုသမှသာ သင်အတွက်ေကာင်းမယ် )

Do you understand that you need this surgery? thin Khweh saytek ko tha pho lo da go thin nar 
leh ba tha lar? 

( သင် ခွဲစိပ်ကုသ ဘို့လိုတာကိ ုသင်နားလည် ပါသလား? )

We will operate very carefully. jandaw do tey tey chaa chaa ga yo saayt pyee 
Khweh sayt hma ba 

( ကျွန်ေတာ် တို့ ေသေသချာချာ ဂရုစိုက် ပြ ီး ခွဲစိပ် မှာပါ )
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We want your permission before we operate on 
you.

thin go Khweh sayt ma ko tha mee thin yeh 
Khwint pyoo chek go jandaw do yo ya ba meh 

( သင့်ကို ခွဲစိပ ်မကုသ မ ီသင်ရဲ့ ခွင့်ပြ ုချက် ကိ ုကျွန်ေတာ် တို့ 
ယူရပါမယ် )

May we operate on you? jandaw do Khweh sayt ko tha ya ma lar? 

( ကျွန်ေတာ် တို့ ခွဲစိပ်ကုသ ရမလား? )

We will begin the operation as soon as we can. jandaw do Khweh sayt ko tha chin go ma jaa 
mee sa tin ba meh 

( ကျွန်ေတာ် တို့ ခွဲစိပ်ကုသခြ င်းကိ ုမကြ ာမ ီစတင်ပါမယ် )

This medicine will make you sleep. dee sey ga thin go pey ayt tar layt meh 

( ဒီေဆးက သင့်ကို ေပးအိပ်ထားလိမ့်မယ် )

Have you had any surgeries? a yin don ga Khweh sayt ko tha chin myar shee 
Kheh lar? 

( အရင်တုန်းက ခွဲစိပ်ကုသခြ င်းများ ရှိခဲ့့လား? )

Do you have any allergies, especially to 
medications?

thin hma a to tha phyit sey dwey neh pah thek 
pyee ma teh ta shee lar? 

( သင့်မှာ အထူးသဖြ င့် ေဆးေတွနဲ့  ပါတ်သက်ပြ းီ မတည့်တာ 
ရှိလား? )

Do you have high blood pressure/diabetes or 
blood sugar control problems?

thin hma thwey to / see cho tho ma hot thwey 
cho tan ya da dwey shee lar? 

( သင့်မှာ ေသွးတိုး / ဆီးချို  သို့မဟုတ် ေသွးချို ထိန်း ရတာေတွ 
ရှိလား? )
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