
Burmese

 

ENGLISH TRANSLITERATION  
(TARGET LANGUAGE)

Wear this badge where it can be seen. ta sayt go myin naayn deh ney ya hma sweh ba 

( တံဆိပ်ကို မြ င်နိုင်တဲ့ ေနရာ မှာဆွဲပါ )

Leave your camera with this person. min yeh dah pon yaayt ka ree ya go dee lo neh 
tar Kheh ba 

( မင်းရဲ့  ဓါတ်ပုံရိုက် ကိရိယာ ကိုဒီလူနဲ့  ထားခဲ့ပါ )

Leave your cell phone with this person. min yeh seh phon go dee lo neh tar Kheh ba 

( မင်းရဲ့  ဆဲလ်ဖုန်း ကိုဒီလူနဲ့ ထားခဲ့ပါ )

I am your escort. naa ga min yeh a sawk a jah ba 

( ငါက မင်းရဲ့ အေစာင့်အကြ ပပ်ါ )

He is your escort. tho ha min yeh a sawk a jah ba 

( သူဟာ မင်းရဲ့ အေစာင့်အကြ ပ်ပါ )

She is your escort. tho ma ha min yeh a sawk a jah ba 

( သူမဟာ မင်းရဲ့ အေစာင့်အကြ ပ်ပါ )

Stay within ___ meters of me at all times. naa neh ___ mee tar a kwaa hma a myeh ney ba 

( ငါနဲ့ ___ မီတာ အကွာမှာ အမြ ဲေနပါ )

Follow her. tho ma nawk laayt ba 

( သူမ ေနာက်လိုက်ပါ )

Follow him. tho nawk laayt ba 

( သ ူေနာက်လိုက်ပါ )

Follow me. naa nawk laayt ba 

( ငါေနာက် လိုက်ပါ )

Follow them. tho do nawk laayt ba 

( သူတို့ ေနာက်လိုက်ပါ )

You will ride with me in that vehicle. naa neh a to to ho maw taw yin neh min laayt 
see Kheh ba 
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( ငါနဲ့ အတူတ ူဟိုေမာ်ေတာ်ယာဥ် နဲ့မင်းလိုက်စီး ခဲ့ပါ )

You will ride with us in this vehicle. naa do neh a to to dee maw taw yin neh min 
laayt see Kheh ba 

( ငါတို့နဲ့ အတူတူ ဒီေမာ်ေတာ်ယာဥ် နဲ့မင်းလိုက် စီး ခဲ့ပါ )

You will ride with him in that vehicle. tho neh a to to ho maw taw yin neh min laayt 
see Kheh ba 

( သူနဲ့  အတတူူ ဟိုေမာ်ေတာ်ယာဥ် နဲ့မင်းလိုက် စီး ခဲ့ပါ )

You will ride with her. tho ma neh a to to min laayt see Kheh ba 

( သူမနဲ့ အတူတ ူမင်းလိုက် စီး ခဲ့ပါ )

You will ride with them. tho do neh a to to laayt see Kheh ba 

( သူတို့နဲ့  အတူတူ လိုက်စီးခဲ့ပါ )

Keep your helmet on. than Kha mawk sawn ba 

( သံခေမာက ်ေဆာင်းပါ )

Keep your seat belt on. taayn Khon Khar pah pah ba 

( ထိုင်ခုံ ခါးပတ် ပတ်ပါ )

Keep the window closed. pa tin pawk payt tar ba 

( ပြ ူတင်းေပါက် ပိတ်ထားပါ )
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