Atoall.com
.GOV

OPPORTUNITIES

ေဒသဆိုင်ရာဘာသာစကား tool ကိုေကျးလက်ေဒသ
ဘာသာေဗဒ tool ကို, လူနည်းစုဘာသာစကားများကိရိယာ
တခု ြဖစ် တယ်။
Пользовательский поиск
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ဝက် ဘ်ဆိုက်များ၏

URL များကိအ
ု ဂလိပ်၌ ှ ိ က၏။ ဒါေ ကာင်ေ
့ ဒသဆိုင်ရာဘာသာစကားကလူသည်ဤစာမ ကျ ာှ ကိရ
ု ယူရန်မ
ဆိုင်းမတွခံစားရပါတယ်။
1.

ြပဿနာ:

ေဒသဆို ငရ
် ာဘာသာစကားအသံု း ြပ သူ မည်သူမဆို ၏အကူ အညီဖွငျ ေဒသဆို ငရ
် ာဝက် ဘ်စာမျက် ာှ ရ ှ ိ သွားတဲ ့

လ င်။ ထိ ေနာက် သူကထပ် ကာထပ် ကာကူ ညေ
ီ ပးဖိ လိုအပ် ပါတယ် ။

2. ေြဖ ှ ငး် ချက် : ဤအသစ် ေသာနည်း လမ် း ပီ း ေနာက် ။ သူ ကလိ ပ်စာဘားအတွက်ကီး ဘု တ်ကေနသာမဆို 3 button ကို ပ
ှိ ် ပါလိ မ့်
မယ် Ctrl + Enter မိ မိဝက် ဘ်စာမျက် ာှ လိ မ့်မယ် ။ ဥပမာ: kkjjhh.com စသည်တိကို ppooii ကို Ctrl + Enter, Glosbe

ဲ့
အားသာချက်နဘယ်
လအ
ို လုပ်လပ
ု ်တယ်:
1. သင်ရ
့ ဲ website မှ ာ၌ဤကု ဒ် Paste ။ --body-- tag ထဲ မှာငါးပိ ကုဒ။် က Upload လုပ်ပါ။

2. ကု ဒ် paste လုပ်လိုက်ပါ ပီ း ေနာက် တစ် ကိ မ်အဘိ သင့က
် ို browser အတွက်သင်ရ
့ ဲ website မှ ာဖွ ငပ
့် ါ။
3. သင်ကေဒသဆို ငရ
် ာဘာသာစကား tool ကို င
ှ သ
့် င်၏ website ကို ြမင်ရပါလိ မ့်မည်။

စသည်တိကိုလိပ်စာဘားဥပမာ ppooii.com သိ မဟုတ် (ppooii Ctrl + Enter), hhggff.com အတွက် 4. အမျ ိးအစားေဒသ
ဆို ငရ
် ာဘာသာစကား tool ကို ကီး ဘု တ် ု ပ် ပံုကို ကည်ပ
့ ါ။

5. ယခု သင်သည်ေဒသဆို ငရ
် ာဘာသာစကား tool ကို အားြဖင့သ
် င့က
် ် ဘ်ဆိုက်ြမင်ရပါလိ မ့်မည်။

6. ေဒသဆို ငရ
် ာဘာသာစကား tool ကို စာမ ကျ ာှ ကဒီကုဒလ
် ည်း ပါဝင်သည်ေသာအရာစာမျက် ာှ များတွငမ
် ျားအတွက်အလုပ်
လုပ်တယ် , ဒါ Example.com အများဆံု း စာမျက် ာှ များ၌ဤကု ဒ် paste ။

Sample and code 1

32x32 px

<script
type="text/j
avascript">
<!-sccc = "pub-

Sample and code 2

24x24 px

<script
type="text/j
avascript">
<!-sccc = "pub-

Sample and code 3

16x16 px

<script
type="text/j
avascript">
<!-sccc = "pub-
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Tool for development of regional languages people, Rural, Minorities. Regional language tool, Rural
linguistics tool, Minorities languages tool, Level 1:
िहन्दी ਪੰਜਾਬੀ नेप ाली বাংলা മലയാളം मराठी ુજરાતી தமி

లుగు  اردوಕನ ಡ Català Česky Dansk English Español

Français  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔIndonesia Italiano Nederlands 日 本 語 한국어 Polski Português Русский Româna Suomi
Svenska Türkçe Українська
Regional languages tool level 2:

Tiếng Việt 中 文 Filipino Afrikaans Kreyòl Ayisyen Azərbaycanca Беларуская Български Cymraeg Eesti
Ελληνικά Euskara Galego Hrvatski Íslensku  עבריתjavanese  ﻛﻮردیLatviesu lëtzebuergesch Македонски
Melayu Norsk Shqip slovenský Српски Sunda Kiswahili ไทย አማርኛ Corsu Gaeilge 文 言 Hawaiʻi Հայերեն
ភាសាែខរ Malti Монгол ဗမာစာ O'zbek  ﭘ ﺘﻮ ﭘﻨﺠﺎﺑﯽҚазақша

ංහල тоҷикӣ Latine Lietuviškai Malagasy Maori

Nyanja Samoan Gàidhlig na h-Alba  ﺳﻨﮅيSlovenščina Sohna Somali Sotho e ka boroa Westfrisian IsiXhosa
Кыргызча Lao Igbo Magyar Hmoob ქართული Cebuano Zulu Hausa Esperanto Chichewa Bosanski Yorùbá
ייִדיש

