
Burmese

 

ENGLISH TRANSLITERATION  
(TARGET LANGUAGE)

Do not eat or drink until the surgery. ma Khweh sayt mee baa hma ma sar ma thawk 
ba neh 

( မခွဲစိပ ်မ ီဘာမ ှမစား မေသာက်ပါနဲ့ )

Do not eat or drink anything after midnight 
tonight.

nya tha gawn jaw yin baa hma ma sar ma thawk 
ba neh 

( ညသန်းေခါင် ေကျာ်ရင ်ဘာမ ှမစား မေသာက်ပါ နဲ့ )

Take this medicine. dee sey thawk ba 

( ဒီေဆးေသာက်ပါ )

You must remain in bed. thin ayt yaa teh hma beh ney ya meh 

( သင် အိပ်ယာ ထဲမှာဘဲ ေနရမယ် )

Do not move at all. lon wa ma hlot ba neh 

( လုံးဝ မလှုပ် ပါနဲ့ )

You must stay in this room. thin dee a Khan hma beh ney ya meh 

( သင် ဒ ီအခနး် မှာဘဲ ေနရမယ် )

You must not smoke. thin sey layt ma thawk ya boo 

( သင် ေဆးလိပ် မေသာက်ရဘူး )

We have to cut your hair off here. jandaw do thin yeh sa pin go dee hma hnyah ya 
ba meh 

( ကျွန်ေတာ် တို့ သင်ရဲ့  ဆံပင် ကိ ုဒီမှာ ညှပ် ရပါမယ် )

You may get up to go to the toilet. thin hta pyee ayn tha go thwar chin thwar ya 
meh 

( သင် ထပြ းီ အိမ်သာ ကိုသွားချင်သွားရမယ် )

We cannot give you anything to eat or drink. jandaw do thin go ba hma sar pho thawk pho ma 
pey naayn boo 

( ကျွန်ေတာ် တို့ သင့်ကို ဘာမှ စားဖို့ သို့မ ဟုတ် ေသာက ်ဖို့ 
မေပးနိုင်ဘူး )

If you need surgery, your stomach must be 
empty.

thin Khweh sayt ko tha pho lo yin, thin yeh a 
saa ayn go shin tar ya ba meh 
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( သင် ခွဲစိပ်ကုသ ဖို့ လိုရင်, သင်ရဲ့  အစာအိမ် ကိ ု
ရှင်းထားရပါမယ ်)

We will give you food and drink as soon as it is 
safe to do so.

sayt cha ya da neh jandaw do a sar a thawk go 
pey ba meh 

( စိတ်ချရတာနဲ့ ကျွန်ေတာ ်တို့ အစား အေသာက် ကို 
ေပးပါမယ ်)
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