
Burmese

 

ENGLISH TRANSLITERATION  
(TARGET LANGUAGE)

___ will be here soon. ___ ma jaa Khin dee go laa ba layt meh 

( ___ မကြ ာခင ်ဒီကို လာပါလိမ့်မယ် )

I will call on you to speak. min pyaw jar pho a twek naa Khaw laayt meh 

( မင်းေပြ ာကြ ားဖို့ အတွက် ငါေခါ်လိုက်မယ် )

He will call on you to speak. min pyaw jar pho a twek tho Khaw layt meh 

( မင်းေပြ ာကြ ားဖို့ အတွက် သူေခါ်လိမ့်မယ် )

She will call on you to speak. min pyaw jar pho a twek tho ma Khaw layt meh 

( မင်းေပြ ာကြ ားဖို့ အတွက် သူမေခါ်လိမ့်မယ် )

Please ask only one question each time you are 
called on.

min go Khaw yin jey zo pyoo yweh mey Khoon 
ta Kho go ta jayn see mey ba 

( မင်းကို ေခါ်ရင ်ေကျးဇူးပြ ု၍ ေမးခွန်းတခုကို တကမိ်စီ 
ေမးပါ )

You may ask one legitimate follow-up question 
per turn.

sek lek mey meh ta yar win mey Khoon ta Kho 
go a leh ja mey naayn kawn mey naayn meh 

( ဆက်လက်ေမးမဲ့ တရားဝင်ေမးခွန်းတစ်ခုကို အလှည့်ကျ 
ေမးနိုင်ေကာင်းေမးနိုင်မယ် )

Please wait for the interpreter to translate your 
question.

jey zo pyoo yweh min mey Khoon go sa ga 
pyan yeh ba tha pyan da sawk ba 

( ေကျးဇူးပြ ု၍ မင်းေမးခွန်းကို စကားပြ န်ရဲ့  ဘာသာ ပြ နတ်ာ 
ေစာင့်ပါ )

Please wait for the interpreter to translate your 
answer.

jey zo pyoo yweh min a phyey go sa ga pyan 
yeh ba tha pyan da sawk ba 

( ေကျးဇူးပြ ု၍ မင်းအေဖြ ကိ ုစကားပြ န်ရဲ့ ဘာသာ ပြ န်တာ 
ေစာင့်ပါ )

That is a separate question; there may be time to 
address it later.

dee ha ga ta char mey Khoon; nawk hma tin pya 
ba meh 

( ဒီဟာက တခြ ားေမးခွန်း; ေနာက်မှ တင်ပြ ပါမယ် )

We ran out of time. naa do a chayn ma shee daw boo 
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( ငါတုိ့ အချိန် မရှိေတာ့ဘူး )

If he promised you information, be sure to give 
your contact information to ____.

a keh yweh min ta din pey pho ga dee pyoo yin, 
min yeh a sek a thweh go ____ see yawk awn 
tey cha swaa pey ba 

( အကယ်၍ မင်း သတင်းေပးဖို့ ဂတိပြ ုရင်, မင်းရဲ့  
အဆက်အသွယ ်ကို____ ဆီေရာက်ေအာင ်ေသချာစွာ ေပးပါ )

If she promised you information, be sure to give 
your contact information to her.

a keh yweh min ta din pey pho ga dee pyoo yin, 
min yeh a sek a thweh go tho ma see yawk awn 
tey chaa swaa pey ba 

( အကယ်၍ မင်း သတင်းေပးဖို့ ဂတိပြ ုရင်, မင်းရဲ့  
အဆက်အသွယ်ကို သူမဆ ီေရာက်ေအာင ်ေသချာ စွာ ေပးပါ )

If I promised you information, be sure to give 
your contact information to me.

a keh yweh min ta din pey pho ga dee pyoo yin, 
min yeh a sek a thweh go naa see yawk awn tey 
chaa swaa pey ba 

( အကယ်၍ မင်း သတင်းေပးဖို့ ဂတိပြ ုရင်, မင်းရဲ့  
အဆက်အသွယ်ကို ငါ့ဆီ ေရာက်ေအာင် ေသချာ စွာ ေပးပါ )

Another session will take place later today. nawk yon taayn sit sey chin go dee ney nawk ta 
chayn hma lot layt meh 

( ေနာက ်ရုံးထိုင်စစ်ေဆးခြ င်း ကိ ုဒီေန့ ေနာက်တ ချိန်မ ှ
လုပ်လိမ့်မယ် )

Thanks for your cooperation. poo pawn sawn ywek da go jey zo tin ba deh 

( ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်တာ ကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ် )

Thanks for your understanding. min nar leh hmo shee da go jey zo tin ba deh 

( မင်းနားလည်မှုရှိတာကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ် )
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