
Burmese

 

ENGLISH TRANSLITERATION  
(TARGET LANGUAGE)

This will help you. dee ha ga thin go a tawk a ko pyoo ba meh 

( ဒီဟာက သင့်ကို အေထာက်အကူ ပြ ုပါမယ် )

I have to put a small needle in you here. jandaw ga ah a tey ga ley neh thin yeh dee ney 
ya go to ya ba meh 

( ကျွန်ေတာ် က အပ်အေသးကေလး နဲ့ သင်ရဲ့ ဒီေနရာ 
ကိုထိုးရပါမယ် )

We need to give you fluid. thin go jandaw do sey thwin pho lo ah ba deh 

( သင့်ကို ကျွန်ေတာ ်တို့ ေဆးသွင်း ဖို့လိုအပ ်ပါတယ် )

We need to give you blood. thin go jandaw do thwey thwin pey pho lo ba 
deh 

( သင့်ကို ကျွန်ေတာ ်တို့ ေသွးသွင်းေပးဖို့ လိုပါတယ် )

I need to put a tube into your throat. jandaw thin yeh leh chawn teh go paayp thwin 
pho lo ah ba deh 

( ကျွန်ေတာ် သင်ရဲ့  လည်ေချာင်း ထဲကို )

This tube will help you breathe better. dee paayp ha thin a thek kawn kawn sho naayn 
awn a tawk a ko pyoo ba meh 

( ဒီပိုက်ဟာ သင်အသက် ေကာင်းေကာင်းရှူ နိုင်ေအာင် 
အေထာက်အကူ ပြ ုပါမယ် )

This tube may feel uncomfortable. dee paayp jawk ma thek ma tha Khan sar ya 
chin Khen sar ya layt meh 

( ဒီပိုက်ေကြ ာင့် မသက်မသာ ခံစား ရချင်ခံစား ရလိမ့်မယ် )

I need to put a tube through your nose to your 
stomach.

jandaw dee paayp go thin yeh hna Khawn ga ta 
sink thin yeh won baayt a htee teh ya ba meh 

( ကျွန်ေတာ် ဒီပိုက်ကို သင်ရဲ့  နှာေခါင်းက တဆင့် သင်ရဲ့  
ဝမ်းဗိုက်အထိ ထည့်ရပါမယ် )

You need to swallow while I put this tube in 
your nose.

jandaw dee paayp go thin yeh hna Khawn teh ga 
ta sink teh ney sin thin myo cha ya ba layt meh 

( ကျွန်ေတာ် ဒီပိုက်ကို သင်ရဲ့နှာေခါင်း ကတ ဆင့် ထည့်ေနစဥ် 
သင် မျိုချ ရပါလိမ့်မယ် )
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Drink this while I gently place the tube into 
your nose.

jandaw dee paayp go thin yeh hna Khawn teh ga 
ta sink phyey phyey teh htar sin dee a yey go 
thawk ya ba meh 

( ကျွန်ေတာ် ဒီပိုက်ကို သင်ရဲ့  နှာေခါင်း ကတ ဆင် ့ဖြ ညး်ဖြ ည်း 
ထည့်ထားစဥ ်ဒီ အရည်ကိ ုေသာက်ရပါမယ် )

This tube will drain your stomach. dee paayp ha thin yeh a sa ayn go shin pey ba 
layt meh 

( ဒီ ပိုက်ဟာ သင်ရဲ့  အစာအိမ်ကိ ုရှင်းေပး ပါလိမ့် မယ် )

I have to put a small tube into your neck to give 
you fluid.

jandaw dee paayp a tey ley go thin yeh leh pin 
teh teh pyee sey thwin pey pho lo ba deh 

( ကျွန်ေတာ် ဒ ီပိုက်အေသးေလးကို သင်ရဲ့လည်ပင်း ထဲထည့်ပြ ီး 
ေဆးသွင်း ေပးဖို့လိုပါတယ် )

I need to put a tube in your chest. jandaw dee paayp go thin yeh yin bah teh teh 
pho lo ba deh 

( ကျွန်ေတာ် ဒ ီပိုက်ကို သင်ရဲ့  ရင်ဘတ် ထ ဲထည့်ဖို့ လိုပါတယ် )

This needle will release the air from your chest. dee ah ha thin yeh yin bah teh ga ley dwey go 
tot pey ba layt meh 

( ဒီအပ်ဟာ သင်ရဲ့  ရင်ဘတ် ထဲက ေလေတွကို ထုတ ်
ေပးပါလိမ့်မယ် )

This will help your burns. dee ha ga thin yeh lawn da dwey go kawn la pho 
a tawk a ko pyoo ba meh 

( ဒီဟာက သင်ရဲ့  ေလာင် တာေတွကို ေကာင်းလာဖို့ 
အေထာက်အကူ ပြ ုပါမယ် )

I need to cut your skin. jandaw thin yeh a yey pyar go phyah pho lo ba 
deh 

( ကျွန်ေတာ် သင်ရဲ့  အေရပြ ား ကိ ုဖြ တ်ဖို့လို ပါတယ် )

We have to restrain you for your safety. jandaw do thin sayt cha ya pho a twek tayn 
thayn ya ba meh 

( ကျွန်ေတာ် တို့ သင်စိတ်ချရဖို့ အတွက ် ိန်းသိမ်းရပါမယ် )

You have been burned by a chemical. thin dee da to pyit see dwey jawk lawn ney ba 
deh 

( သင် ဒ ီဓါတုပစ္စည်းေတွ ေကြ ာင့်ေလာင ်ေနပါတယ် )

We need to wash the chemicals from your skin. jandaw do thin yeh a yey pyar paw ga da to pit 
see dwey go sey jaw pho lo ba deh 

( ကျွန်ေတာ် တို့ သင်ရဲ့  အေရပြ ား ေပါ်က ဓါတုပစ္စည်ေတ ွကို 
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ေဆးေကြ ာ ဖို့လိုပါတယ် )

You will need to be completely washed. thin tey chaa swaa sey jaw pho lo ba deh 

( သင် ေသချာစွာ ေဆးေကြ ာ ဖို့  လိုပါတယ် )

Hold this dressing and apply pressure. dee sey neh phee layn pey ba 

( ဒီေဆး နဲ့ ဖိလိမ်း ေပးပါ )

I need to splint your arm. thin yeh lek mawn go ney ya hman yawk awn 
lot pey pho lo ah ba deh 

( သင်ရဲ့  လက်ေမာင်း ကိ ုေနရာမှန် ေရာက်ေအာင ်လုပ်ေပးဖို့ 
လိုအပ်ပါတယ် )

I need to splint your leg. thin yeh chey tawk go ney ya hman yawk awn 
lot pey pho lo ah ba deh 

( သင်ရဲ့  ေခြ ေထာက် ကိ ုေနရာမှန်  ေရာက်ေအာင် လုပ်ေပးဖို့ 
လိုအပ်ပါတယ် )

I am applying a tourniquet to stop the bleeding. jandaw thwey tayt awn pah tee neh see pey deh 

( ကျွန်ေတာ် ေသွးတိတ်ေအာင ်ပါတ်တီးနဲ့  စီးေပးတယ် )
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