
 

 

 

အတုအပသတိေပ းခ က်္ 
 

TOA    အတုအပႏွငက္္ပပတက္သ က်္ကပ  ပသးု   သံးစခဲ ်ိုပအသိေပ းခ က်္ 
 

သငက္ပ ်ပ TOAပ ထုတက္်ုနက္ပ အ  က္အစွနက္ပ စခဲ ်ိုပ သဲပ ၀ယက္ယးစိဖို႕ပ ေသးခဲေ ေနက္ TOA ် ပ
အသိအစွတက္က္ကပ ထဲ သးက္္ပ္်က္  ္္ပ္်က္်ဲ  ပ ်ိုယက္ ဲ ္ွယက္စခဲ ပ သို႕စဟုတက္ပ
တဆငက္္ကပနက္ေေဲငက္ သးစခဲ ်သဲပတို က်္ေို်က္၀ယက္ပ္၀္ပ 
 

်ွၽ ႏုက္ပက္တုိ႕ ်  TOA  အသးးခ႕ံ က်္စခဲ  ္ပေစဲငက္ ႏွငက္ ယးန က္စခဲ  ႏွငက္္ စို်က္်ေိုဖုနက္ စခဲ ်ို   အေေွ႕အဲေ ွ 

ေိွ တေဲ ၀ငက္စဟုတက္ေသဲ ပ ကဖနက္္ေ၀သးစခဲ  ႏွငက္္ တဆငက္္းးေေဲငက္ သးစခဲ  ်ပ ေေဲငက္ းခထဲ ေသဲ TOA   

်ုနက္အစွတက္ တဆိပက္စခဲ ်ို သးု    အတုကပ ္ုပက္စႈ စခဲ  ေွိေနေေ်ဲငက္  စေ်ဲးငက္်သိေွိးံ္ပ္၀သးက္္  
 

၎ ်ုနက္ ပ ၥးက္ စခဲ ်      TOA   ်ုနက္အစွတက္ တဆိပက္စခဲ ်ိ ုတပက္ထဲ ေသဲက္္းက္     စးေငက္  TOA 

ပ ၥးက္ စခဲ ထ က်္ပေ ခ  သ်က္သဲပ ကပ   အကပငက္ပနက္ ေ်းက္္ပ္၀် စးေငက္ ပ ၥးက္  ႏွငက္္ အေတဲက္ဆငက္တးပ္၀စးက္္ 

သို႕ေသဲက္ အေးက္အေသ  ္ အတ ငက္ အ ိတက္အပိုငက္ စခဲ  ႏွငက္္ ္ုပက္ေဆဲငက္ေးက္တ ငက္ ်ၽ ႏုက္ပက္တို႕ ၏ အဆငက္္ 

အတနက္  ်ိ ုစစ ွပ္၀္  ၎ ်ုနက္ ပ ၥးက္ စခဲ ်      အ ိတက္အပိုငက္ စခဲ သို႕စဟုတက္ ္ုပက္ေဆဲငက္ေးက္ပိုငက္ တ ငက္ 

ေဘ ်ငက္ ေေ  ဆိုငက္ေဲ  းက္ စခ်က္ စခဲ ႏွငက္္ ်ို က်္း  စးက္ စဟုတက္ ပ္၀္ အတုအပစခဲ  ်ိ ုအသးု ကပ းခငက္ ် 

ဆ က်္ ပက္ေနေသဲ  န က္ စခဲ  ႏွငက္္ အကးဲ ်ေိယဲ စခဲ ်ို္းက္  ပခ်က္   ေ ႏိုငက္ပ္၀သးက္္  
  



 

 

 
 

 
အတုအပစခဲ ်ုိပဘယက္္ ိပုေေွဲ ငက္ေ််က္စးက္နးက္ ပ 

1. အတုအပစခဲ စ၀ယက္စိေ ေနက္ TOA ်  အသိအစွတက္က္ကပ ထဲ သးက္္ ္ က်္္ ္ ္ က်္်ဲ   
်ိုယက္ ဲ ္ွယက္စခဲ  သို႕စဟုတက္ တဆငက္္ကပနက္ေေဲငက္ သးစခဲ ်သဲ တို က်္ေို်က္၀ယက္ပ္၀္ သငက္၏ 
ေ သေွ ိအသိအစွတက္က္ကပ ထဲ သးက္္ ္ က်္္ ္ 

2. ေေဲငက္ သး  တ်   ်   ် TOA    ်က္ေးု စခဲ  သို႕စဟုတက္ ်ိုယက္ ဲ ္ွယက္ စခဲ နွငက္္ တိို က်္ေို်က္ 
အဆ က်္ေွိကပ    သငက္ ္ က်္္ ္ ္ က်္်ဲ   ်ိုယက္ ဲ ္ွယက္စခဲ  စွ ပးုစွနက္ 
ေေွိႏိုငက္သးက္္ပေ္ွခဲ္ေ ခ ထ က်္ ပိုစိုေေွိ စးက္ ဟု ်စက္ ္ွစက္ ပ္၀် သတိထဲ ပ္၀္ အဆိုပ္၀ 
သးသယကဖ က္ဖ ယက္ အေငက္ အကစ က္စခဲ စွ အ နက္္ုိငက္ ကဖ က္ေ  သို႕စဟုတက္ တို်က္ေို က်္ကဖ က္ေ စ၀ယက္ပ္၀ႏွငက္္္ 

3. အထုတက္ကပနက္ထုပက္ထဲ သးက္္္ပကပနက္သးု ထဲ သးက္္ပသို႕စဟုတက္ပတနးက္ နးက္ ကဖငက္္ပကပ
 ကပငက္ထဲ သးက္္ပအေဲစခဲ ်ိုပစ၀ယက္ပ္၀ႏွငက္္္ 

 
 

အစတွက္တဆိိပက္အစးက်္ ဲ  ်ယက္ေပ ကးငက္  
 

 ်ၽ ႏက္ုပက္ပတို႕ပပသးု   ံသးစခဲ ်ိုပအဆငက္္ကစငက္္ပအေးက္ပအေသ  စ ွပ
ထုတက္်ုနက္ပ စခဲ ေပ ေနက္ပတ နက္ဖို ထဲ ပ္၀သးက္္အတုအပစခဲ ပ်ုိပ် ပေ ေဖ္၀ က်္ဖခ က်္စႈပ
္စွတက္ပးုတငက္ထဲ ေသဲပတးဆိပက္ပ်ုိပးခိ  ဖခ က်္စႈပ
္ပ အသိ်ဲဏက္ပ ဖ်က္ဆိုငက္ေဲပ ပိုငက္ဆိုငက္စႈပ အး ငက္္ပအေေ စခဲ ်ိုပးခိ  ေဖ္၀်က္စႈပအကဖ က္သတက္စွတက္ပ
ပ္၀သးက္္ပ ်ၽ ႏုက္ပက္တုိ႕ပ်ပ သတိေပ  ဲပေပ ကးငက္ ပ္ပ်ခ  ္ နက္ပသးစခဲ ်ိုပအေေ ယးေနက္ပအဲဏဲပိုငက္စခဲ ်ိုပ
တိုငက္ေ်ဲ ကးငက္ ပ္ုပက္ေနက္ပ၀နက္ေ္ စးက္စဟုတက္ပပ္၀္ ပ္ုိအပက္ပ္၀ပ်ပအ ဆိုပ္၀ပတေဲ စ၀ငက္ပ
အတုကပ ္ုပက္သးစခဲ ပႏွငက္္ပကဖနက္႕ းခိသးစခဲ ်ိုပတငက္ ေ် ပက္ေသဲပ်ပေ ပိုငက္ ဆိုငက္ေဲပ
အေေ ယးေဆဲငက္ေ က်္ပစႈစခဲ ပကပ ္ုပက္စးက္ကဖ က္သးက္္ပထုိ႕အကပငက္ပ 
  



 

 

 
 
 
ေအဲ်က္ပ္၀ပေတဲငက္ ဆိုးခ်က္စခဲ အတ ် က္ပပသငက္၏ပနဲ ္းက္စႈပနွငက္္ပအ်းအ း ပ
ေပ စႈပ်ုိပအေ္ ထဲ ပ္၀သးက္္ပ 

1. အသိအစွတက္က္ကပ ထဲ သးက္္ ္ က်္္ ္ ္ က်္်ဲ   ်ိုယက္ ဲ ္ွယက္စခဲ  သို႕စဟုတက္ 
တဆငက္္ကပနက္ေေဲငက္ သးစခဲ  စွ အေးက္အေသ  စကပးက္္ စ ွ သးက္္ထုတက္်ုနက္ စခဲ ်ိ ု
်ၽ ႏုက္ပက္တုိ႕ပေေဲငက္ စးက္စဟုတက္ပ္၀္  

2. ပ ၥးက္ အတုစခဲ ႏွငက္္   TOA  ပ ၥးက္ အ  က္ စခဲ  တ ံသးု ကးငက္ ေေ်ဲငက္္ပကဖ က္ေပ့ ျဖစ္ေပၚ သးက္ ္ န က္ပိုငက္ ဆိုငက္ေဲ 
တ ိတက္တပိုငက္ ကဖ က္ေ  သို႕စဟုတက္ အကပးက္္အ၀ကဖ က္ေ  ပခ်က္   ဆးု ေးႈ စႈ စခဲ အတ ် က္ TOA  ် 
း္ု ၀တဲ၀နက္ ယးစးက္စဟုတက္ ပ္၀္  

3. တ း ုတ်  ် သငက္ ္်ို  TOA   ပ ၥးက္  အတုစခဲ ေေဲငက္  းခေနက္ ေ်ိ   ဲ ပ္၀် ်ၽ ႏုက္ပက္တုိ႕ ၏ 
အေေဲငက္ ်ိုယက္ ဲ ္ွယက္ ်ိ ု အကစနက္ဆးု ဆ်က္သ ယက္ပ္၀္  

်ၽ ႏုက္ပက္တုိ႕ ် သငက္္ သးု   သံးစခဲ ်ုိ အတုအပစခဲ  တို က်္ဖခ်က္ေေ အတ ် က္ သိထဲ ေသဲ သို႕စဟုတက္ 

သးသယေွိေသဲ အတုအပ စခဲ ်ိပု ေအဲ်က္ ပ္၀ အ  ေစ ္က္ ္ိပက္ ဲ support@toa.com.sg အတိုငက္       

တိုငက္ေ်ဲ ေနက္ တို က်္တ နက္  ပ္၀သးက္္ TOA   ် အတုအပစခဲ ကဖနက္႕ေ၀ကးငက္ ်ို တို က်္ဖခ်က္ ေဲတ ငက္ 

သငက္၏အ း်အး  ်ုိ တနက္ဖို  ထဲ ပ္၀သးက္္   

 

ဤပ  ဲပ ေ ဲငက္်ိုဖတက္ေ်းက္္သးက္္အတ ် က္ပႏွငက္္ပသးု   ံသးစခဲ ပ်အေတ ႕ပအ ေ း် ပဆို စခဲ ပ စေေွိေ ေေ ပ
အတ ် က္ပ်ၽ ႏက္ုပက္တုိ႕၏ပေ်ိ  ပစက္ စႈပစခဲ ်ိုပသငက္၏ပအဲ ေပ စႈပအတ က်္ပေ်ခ  ေး တငက္ေွိပ္၀သးက္္ 
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