FINAL SCRIPT COVID-CAMPAIGN TV SPOT – 05/05/2020
COVID လႈပ့ ရ္ ွားမႈႏ
ႈ ္င့ပ
သ ့္က့္က္သ့့္ TV SPOT ၏့္ ဇရတ့ၫႊ ွား့ မး္ ္မ့ွား
EXT. QUIET OUTDOOR SPACE. DAY.
အျပင့ဘ့္။့္ တတ
ိ ့ဆတ
ိ ့ေကရ ္
ိ ္
့ ကင့ွားတး့ေ

ရ (ေ နပိိငွား့ )

ZIN MYO is presenting to camera. He is wearing a mask, but removes it just before he starts
talking.
ဇင့မ ိမွားက့္ ္င့မ ရ္ိိ း္္သ့ င့ွား တင့ဆ့္မ့္ျ း့က့္။ က္က့္ ႈႏ္ရေ င့ွားး့္ွား္ိ တပ့ဆင့္ရွား င့ွားမ္
က တ့လ္
ိ ့ျပွား း္ရွားးေျပရက့္။

ZIN MYO
We all know that we need to wash our hands frequently, cover
our cough, and that we should wear masks to prevent the spread
of COVID-19. I do it and we should all keep doing that.
ဇင့မ မိ ွား
“ဒလိိ Covid 19 ္္ွားး့္ပ ်ံနပကရွားေ တတသ့္ ္ရလမ္ရ ႀ္ိမတင့္ရ္ကယ့တအ
တသ ေ
ႈႏ္ရေ င့ွားး့္ွားတပ့ဆင့ မယ့င့္ ႈႏ္ရေ ေ ရင့ွားဆိွားက့္သအ တိိင့ွား အ္ရအ္ကယယ
့ ္ မယ့င့္ လ့္္ိ
မး္ရ ဏ ေဆွားေး္ရ မယ့ဆတ
ိ ရ္ိ့္ ိ ္က ့ေတရ့တိနအရွားလိွား်ံ ကိျပွားကရွားျ း့ပ တယ့။့္ 
ဒ ေတက့္္ ိ ္က ့ေတရ့လ့္ွား လိ္
ိ ့ ရေ တယ့။့္ ္က ေ
့ တရ့တိနအရွားလိွား်ံ လ့္ွား
လိိ့္ ရေဆရင့ ္
က ့ နိ ့္ လိအပ့ပ တယ့။”

CUT TO: shots of ZIN MYO wearing a mask and washing his hands with soap at a public
washing station.
ျ တ့္: ဇင့မ ိမွားက့္ ႈႏ္ရေ င့ွားး့္ွား (Mask) ္ိိ တပ့ဆင့္ရွားက့္။့္ က္က့့္္ အမ ရွားျပ့္ကက
္ ိွား်ံ
လ့္ေဆွားက့္သေ

ရတကင့္ ့ လ့္ေဆွားလ ့္ ္ိက့္။့္ 

CUT TO: Mid-shot of ZIN MYO presenting to camera.
ျ တ့္: အ့္္ပ ျမင့္ကင့ွားမ ရွား္ိ Mid shot ျ င့သ ိ္္
့ ္ွားမ့္။
ZIN MYO

တန

But if we want to limit the spread of the virus, so we can re-open
society, end the lockdowns and go to work again, in the long term
another thing is just as important. It’s a thing we can do ourselves.
It’s simple and it’s free: keeping our distance of 6 feet from each
other.
ဇင့မ ိမွား
“အ္ယ့၍ ဗိိင့ွား ပ့း့့္ ပ ်ံႈႏ္်ံန္္ွားး့္ေ မႈ ္က ့ေတရ့တိန့္ ္ ့နကတ့ င့တယ့ဆိ င့့္ င့္ လ္နအ ကနတ အး့္ွား ့္ 
ျပ ့လ့္လႈပ့ ရ္ ွားအက့္္င့လရ င့ င့င့္ Lockdown
ျပ ့္င့ ိနဆိိ င့ ္က ့ေတရ့တိန့္ ေ

္ရွားတရေတက့္ ္ိ အဆ်ံိွားကတ့ျပွား လိပ့င ့ွား င
က ့္ိ ့္ 

့့္္္ 

လိပ့ မယ့သ့္ အေ ွားး္ိွားတတသ့္ အ ရတး့ ိ ္ိပ ေကွားတယ့။့္ အတသဒအ ရ့္္ ္က ့ေတရ့တိန္ိယ
ိ တ
့ ိင့လိပ့ႈႏိငတ
့ တသ့္ အ ရပ ။့္ 
၄င့ွား့္္  ိွား င
္ ့ွားတယ့့္ လကယ္
့ တ
္ ယ့့္ အတဒ
သ ္ေတရသ ္က ေ
့ တရ့တိန့္ တး့္ွား တန့္ တး့္ွား ေျ ရ့္ေပ္ကရျ ရွားျပွား
ေ

ိနပ ပတ။”

EXT. STREET. DAY.
EXT ။့္ လမ့ွားေပေ။့္ ေ ပိင
ိ ့ွား။
Shot of a public bus crammed with people and a market teeming with buyers.
အမ ရွားျပ့္က္ကွားိ်ံ ဘတ့း္
့ ရွားတး့းွားတင
က ့လမ
္ ရွားႈႏ္င့ျသ ပ္သ့ႈႏ့္္ေ ျပွား ေး ွားတး့ တ
ိ ကငလ
့ ့္ွား့္ ေ ွား္ယ့က္မ ရွားႈႏ္င့သ
ျပ္သ့ႈႏ္္ေ
့ က့္။
ZIN MYO
(off screen)
I know it’s not always easy. Maybe you have to take public transport
or you work in a place where many people work. But still, you can
do the following:
ဇင့မ ိမွား
( ိပ့မပ င့္ အက်ံကရလ္ င့)
“္က ့ေတရ့ကိပ တယ့င့္ အတဒ
သ ္ ္င့ကေလရ့့္္ မလကယဘ
့ ္ွားဆတ
ိ ရ္ိိ။့္  ကင့္ အမ ရွားျပ့္ကက
္ ိွား်ံ
ကယ့ယပ
္ နိ ေဆရင့ေ ွား ္ိိ အက်ံိွားျပမျပွား ကကရွားလရေ
အလိပ့လပ
ိ ့ေ တတသ့္ ေ

ရမ္ရ လိပ့ေ

လိိ့္လိပေ
့ ဆရင့ႈႏိင့ပ တယ့။”
EXT. ZIN MYO’S HOUSE. DAY.

တတသ့္ ကတ
္ း့ေယရ့္ (ဒ မ္မဟိတ)့ ့္ လ္မ ရွားးကရ

က္တး့ေယရ့္ျ း့ႈႏိင့ပ တယ့။့္ ဒ ေပမယ့သ့္ ကင့ဒ ေတက္ိ

EXT ။့္ ဇင့မ မိ ွား နတ အိမ့။့္ ေ ပိိင့ွား။
From outside we see of ZIN MYO standing in front of a window. He is looking outside. Then two
interior shots in quick succession: ZIN MYO reading a newspaper in his living room, and ZIN
MYO kneeled in front of his home altar.
ဇင့မ ိမွား ျပတင့ွားေပ ့္ေ ္နတကင့ ပ့ေ က့္္ိ အျပင့ဘ့္မ္ ျမင့ က့္။
က္္လ့္ွားအျပင့ဘ့္္ိး့္္သေ က့္။
(အ ိလရမ့္သ Shot ႈႏ္း့ ိ့္္ ိ ျမ ့ျမ ဆ
့
ဆ
့
့့္ ဆ့္တိ့္ ိ္္
့ ္ွားမ့္ျ း့က့္။)
ဇင့မ ိမွားက့္ က္န၏ ဧ့္သ
္တ့ျပမ

့ွားအတကင့ွား ကတင့ွားးရ တ့ေ က့္ ္ိေ
ိ ရ့္ က္က့္ ဘိ ရွား

့ွားအေ ္နတကင့

့ ဒ္ွားေ္ရ့္လိ္က
့ ့္။
ZIN MYO
(off screen)
Stay at home as much as possible. Only go out when you really
need to. Worship at home.
ဇင့မ ိမွား
( ိပမ
့ ပ င့္ အက်ံကရလ္ င့)

“တတ့ႈႏိငက
့ မ္ အိမ့မ္ရေ ပ ။့္ တ္ယ့လအ
ိ ပ့မက
္ ရ အျပင့္္
က ့ပ ။့္ 
္တ့ျပမဆိေတရင့ွားတရေတက္ိ အိမ့မ္ရပတလပ
ိ ့လနိ ပ တယ့။”
INT. SUPERMARKET. DAY.
Interior။့္ း္ပ မရွား္တ့။့္ ေ ပိိင့ွား။
ZIN MYO
(off screen)
Shop when it’s quiet in the supermarket.
ဇင့မ ိမွား
( ိပမ
့ ပ င့္ အက်ံကရလ္ င့)
း္ပ မရွား္တ့္တ္ ေး ွားဆိငေ
့ တကဟရ အ ိအ ိ ့မ္ရ တိတဆ
့ တ
ိ ့ေ ပ တယ့။

Shot of ZIN MYO in an empty lane in a supermarket. He has a shopping basket, is wearing a
mask, and grabs a product off the shelves. He is looking carefully at the packaging.

း္ပ မရွား္တ့တး့ ိ လ
္ိ မ့ွားလတ
က တ
့ း့ တ
ိ ကင့့္ ဇင့မ ိမွား ္ိေ က့္သ ျမင့္ကင့ွား ္
ိ ့ ့္။ ့္ ကက
္ ့္ ႈႏ္ရေ င့ွားး့္ွား္ိ
္တ့ဆင့္ရွားက့္။ လ့္္တ
တ ကင့ ေး ွား္ယ့ျ င့ွားေတရင့ွားတး့ ္
ိ ိ ္ိိင့ေဆရင့ င့ွား ပးၥ့္ွားမ ရွား တ ့ွားး္ရွားက့္သ
းင့မ ရွား္္
တ ပးၥ့္ွားတး့ ္
ိ ိ ဆကယ
တ လ
္ ိ္က
့ ့္။ က္က့္ အဆိပ
ိ ပးၥ့္ွား၏ ္ိတ့ပိွား္ရွားမႈ္ိ ဂ တ
ိ းိ္
ိ ့
း့္္သ ႈေ က့္။
EXT. MARKET. DAY.
EXT ။့္ ေး ွား္။တ ့္ ေ
ZIN MYO
(off screen)
Keep your distance, at the market…
ဇင့မ ိမွား
( ိပမ
့ ပ င့္ အက်ံကရလ္ င့)
“ေး ွား္တေ ရ့္တတသအ ့္ ကင့သ တန့္ အ္ကရအေ္ွား္ိ ဂ ိး္
ိ ့ပ ။”
ZIN MYO at a street market. He is wearing his mask and is buying vegetables. He keeps his
distance during the transaction.
ဇင့မ ိမွားက့္ လမ့ွားေပေေ ရင့ွား က့္သ ေး ွားတး့ ိတင
က ့ ္ိေ က့္။့္ ကက
္ ့္ ႈႏ္ရေ င့ွားး့္ွား ္တ့ဆင့ င့ွားျ င့သ
ဟင့ွားကွားဟင့ွား က္မ
့ ရွား္ိ ္ယ့ယ္ေ က့္။ က္က့္ ေး ွားက့္္ိ ေငကေပွားေ က့္သအ
အ္ကရအေ္ွားတး့ ိျ င့သ ေငကေပွားေငကယ္ျပမလိပ့ေ က့္။
EXT. STREET. DAY.
EXT ။့္ လမ့ွားေပေ။့္ ေ ပိိင့ွား။
ZIN MYO is leaning against his car, and is doing something on his mobile phone. He is laughing.
Perhaps he just received a funny message. A friend passes by, greets and wants to come closer
to look at ZIN MYO’s phone screen.
ဇင့မ ိမွားက့္က္န္ရွား္ိ ေ ရ့္ေ္ ရ ိငွား့ မ္ေ

င့ွား မိဘ
ိ ိငွား့ ိ ့ွား္ိ း့္္သေ က့္။ ျပွားေတရသ က္ ယ့ေ က့္။

ျ း့ေ္ရင့ွားျ း့ႈႏိငတ
့ ရ္ ယ့း ရေ္ရင့ွားတတသ မ့္ေဆသဂ ့တး့ ိ ိ္ိ လ့္ ်ံ ၍ ျ း့မ့္။ ္ိိအ ိ တ
့ ကင့
ျ တ့ေလ ္ရ့္လရေကရ က္ငယ့ င့ွားတး့ေယရ့္္ ဇင့မ ိမွား္ိ ႈႏႈတဆ
့ ့္ င့ွား
ိ ့ွားမ ့္ႈႏ္ရျပင့း့္္သလအ ရွားကနိ တိွားိ ္ပ့လရက့္။

ZIN MYO
(off screen)
…or in social situations.
ဇင့မ ိမွား
(off screen)
... ဒ မ္မဟိတ့ လ္မဆ
ႈ ့္ဆေ
်ံ ွားေတကမ္ရေ ရ။
ZIN MYO makes a gesture to his friend, in a friendly way: please don’t come too close.
ဇင့မ ိမွားက့္ က္၏မိတေ
့ ဆကအရွားေ ရ့ေ က
က ္သ့ ပ်ံး
ိ ျ်ံ ပ င့ွားျ င့ပ
သ င့: “ျ း့ႈႏင
ိ ့ င့့္ အတသဒေလရ့္မ္ပ့ပ တနလရွား့္ 
င သလ္ ရ။”

EXT. QUIET OUTDOOR SPACE. DAY.
EXT ။့္ တိတဆ
့ တ
ိ ့ေကရ ္
ိ ္
့ ကင့ွားတး့ေ

ရ။့္ ေ ပိိင့ွား။

ZIN MYO Is presenting to camera.
ဇင့မ ိမွား ္င့မ ရ္ိိး့္္သ င့ွားျ င့သ့္ တင့ဆ့္ေ က့္။

ZIN MYO
Every time you actively keep 6 feet distance, you
help prevent spreading the virus. 6 feet, that’s about
two big steps. If we stop the virus from spreading,
we can resume our lives. So, please remember these
three words: keep your distance.
ဇင့မ ိမွား
ကင့ဟရ လ္တိင့ွား နတ ေျ ရ့္ေပအ္ကရအေ္ွားမ္ရေ
ဗိိင့ွား ပ့း့ပ ်ံနႈႏ္်ံမႈ္္
ိ ရ္ကယ့

ိန အျမတတမ့ွား္ိ ဂ ိး္
ိ ့ေ တယ့ဆိ င့ ကင့ဟရ

့္္္ျပွားကရွားျ း့ေ ပ တယ့။ ေျ ရ့္ေပအ္ကရအေ္ွားပ ပတင့္ အတဒ
သ ဟရ

ေျ လ္မွား့ ္ ယ့းရႈႏ္း့လ္မ့ွား တန ္မ္ ပ တယ့။့္ ္က ့ေတရ့တိနကရ ဗိင
ိ ့ွား ပ့းပ
့ ိွားပ န်ံ ႈႏ္်ံေ တရ္ိိ ပ့တ န့ ႈႏိိင့မယ့ဆိ င့့္ 
္က ့ေတရ့တိန တန့္ ပ်ံိမ္ ့ေ နး့္ဘ္ေတက္ိ့္ ျပ း
့ တင့ႈႏိင့မ္ရပ ။့္ ဒ ေး္ရင့သ့္ ဒး္ရွားလိွား်ံ က်ံိွားလိွား်ံ ္ိပတ ဂ ိး္
ိ ့ေပွားပ ။့္ 
“့္ အျမတတမ့ွား အ္ကရအေ္ွားတး့ ိမ္ရေ ပ ။။့္ ့္ 

He puts on his mask again.
္ိိနေ ရ့့္္ ဇင့မ မိ ွားက့့္္ က္န၏ ႈႏ္ရေ င့ွားး့္ွား့္္ ိ ျပ ့္တ့လ္
ိ ့က့္။
CUT TO: slide with campaign ident.
ျ တ့္:့္ း့္ွား ိ်ံွားလ်ံနႈ ေဆရ့ေ ွားအမ္တ့အကရွား္ိ့္ ျပမ့္။
CUT TO: Slide with partner logos.
ျ တ့္:့္ မိတ့ ့္အမ္တတ
့ ဆ
်ံ ပ
ိ ့မ ရွား္ိ့္ ျပကမ့္။
END.
အဆိွား်ံ ။

