
 

Karen 

တ ၢ်ဟ ံးန   ၢ် Sandata Mobile Connect APP (Sandata လတီစဲစိ ိိာ်စုတ ိာ်ဘ ျး 

စအဲျဲး(ပ)တ ိာ်ရဲ ိာ်တ ိာ်က ဲျဲၤ) လ  Google Play Store လ  Android အဂ  ၢ်. 
(Downloading the Sandata Mobile Connect APP from the Google Play Store for Android.) 

အဆကိတ  ိာ်, မၤလ ၤတ  ၢ်လ နအ  ၢ်ဒ ံးအ ထ  ၢ်နံဲးတ ၢ်ဘ ံးစလဲ န android လ တစဲ အဖ ခ  ၢ် ခ ဖ   WIFI မ  ၢ်ဂ ၤ မ တမ  ၢ် န လ တစဲ စ  ၢ်စအု ထ  ၢ်နံဲး 

(တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ   ၢ်တ ၢ်တ  ၢ်က ဲၤ) န   ၢ်လ ၤ. ဖဲနစ ံးကါနလ တစဲ စ  ၢ်စတု ၢ်တ  ၢ်က ဲၤ (တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ   ၢ်) လ ကဟ ံးန   ၢ် Sandata Mobile Connect APP 

(Sandata လ တစဲ စ  ၢ်စတု ၢ်ဘ ံးစအဲံဲး(ပ)တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤ) ဒ ံး/မ တမ  ၢ် န ုၢ်လ ၤဆ   Google Play Store အခါ, တ ၢ်အဘ ံးအလတဲဖ ၢ်န   ၢ်ဒ ံး 

သန  ၤထ  ၢ်သံးလ န data plan (တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ   ၢ်တ ၢ်တ  ၢ်က ဲၤ) အဖ ခ  ၢ်န   ၢ်လ ၤ. ၀ သံးစ ၤသမ သမ ံးက  ၢ်ဒ ံးနပ ၤဟ  ၢ်လ ၤတ ၢ်မၤစ ၤတက  ၢ်. 

 

ထံဲး(ဘ) (Google) PLAY STORE တ ၢ်ဂ ၤပန  ၢ်လ ကန ုၢ်လ ၤဆ  Play Store အပ ၤ  

ဒ န ုၢ်လ ၤ “Sandata Mobile Connect” (Sandata လ တစဲ စ  ၢ်စတု ၢ်ဘ ံးစဲ) လ  

“Search for apps & games” (ဃကု  ၢ်အံဲး(ပ) ဒ ံးက (မ) အဂ  ၢ်) တ ၢ်ဃကု  ၢ်အလ  ၢ် 

 

ထျဲး(ဘ) လျီဲၤတဘ လီ  Sandata Mobile Connect (Sandata 

လတီစဲစိ ိိာ်စတု ိာ်ဘ ျးစ)ဲ အခိ ိာ်တအီဖီခ ိိာ် ဒ ံး Sandata Mobile Connect APP 

(Sandata လ တစဲ စ  ၢ်စတု ၢ်ဘ ံးစအဲံဲး(ပ)တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤ) ပ  ၢ်ယၤဲကဘ  ံးလ နကဟ ံး 

န   ၢ်တ ၢ်အဂ  ၢ်န   ၢ်လ ၤ.  

 

တ  ၢ်န  ၢ်- တဘ ၢ်ဟ ံးန   ၢ် Sandata MVV အဘ  ၢ်တဂ ၤ. 

 

စ  ၢ်လ ၤ Install (သ နီ ုိာ်လျီဲၤ) 

 

တ ၢ်ဟ ံးန   ၢ်တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤကယ  ၢ်ထစဲ ၤစံဲးက ံးဧ ၤ, 

ဒ ံးသန  ၤထ  ၢ်အသံးလ နအ ထ  ၢ်နံဲးတ ၢ်ဘ ံးစအဲဖ ခ  ၢ်န   ၢ်လ ၤ. 

 

 

Locate (ပ ၢ်လ ၤ) Sandata Mobile Connect (Sandata လတီစဲစိ ိိာ်စတု ိာ်ဘ ျးစ)ဲ 

တ ၢ်ဂ ၤပန  ၢ်, ထံဲး(ဘ)လ ၤတ ၢ်အ ၤတဘ  ကဒ ံးလ ကအ ံးထ  ၢ်တ ၢ်အ ၤန   ၢ်တက  ၢ်.  

တ ၢ်ဂ  ၢ်ဖဲ တ ၢ်မ  ၢ်စ ံးကါ GPS တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ၤခ ဖ   APP(အံဲး(ပ)တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤအခါ 

နကတၤုဆ  “ALLOW (ပ ဲ)” တ ၢ်န ုၢ်လ ၤဆ  APP(အံဲး(ပ) တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤလ ကစ ံးကါ 

န GPS တ ၢ်မၤအက  ၤအက ဲန   ၢ်လ ၤ.  

နမ  ၢ် DENY (ဂ  ိာ်လ ိိာ်) တခ,ီ APP(အံဲး(ပ) တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤန ုၢ်လ ၤစ ံးကါ GPS 

တ ၢ်မၤအက  ၤအက ဲလ နလ တစဲ အဖ ခ  ၢ်တသ ဘ ၢ်. ဒၢ်လ ဲၢ်ဂ ၤ, တ ၢ်ဆ တ 

လတဲ ၢ်အ ၤသ လ အလ  ၢ်ခ ဖဲနမ  ၢ်ဃထု တ ၢ်အ ၤလ နကမၤတ ၢ်အ ၤသ န   ၢ်လ ၤ.  

 



 

Karen 

တ ိာ်နဲ ိာ်က ဲတပတ ီ ိာ်ဘ ိာ်တပတ ီ ိာ်- 

 
 

အပတ ီ ိာ် 1. 

 ထျဲး(ဘ) (Google) PLAY STORE တ ၢ်ဂ ၤပန  ၢ်လ ကန ုၢ်လ ၤဆ  Play Storeအပ ျဲၤ. ဒ န ုၢ်လ ၤ “Sandata Mobile Connect” 

(Sandata လ တစဲ စ  ၢ်စတု ၢ်ဘ ံးစဲ) လ  “Search for apps & games” (ဃကု  ၢ်အံဲး(ပ) ဒ ံးက (မ) အဂ  ၢ်) 

တ ၢ်ဃကု  ၢ်အလ  ၢ်လ တ ၢ်ပ ၢ်လ ၤအ ၤဖဲကဘ  ံးပၤအဖ ခ  ၢ်တကပၤန   ၢ်လ ၤ. ဃကု  ၢ်တဘ  ဃ လ  Google Play Store အပ ၤ 

လ ကစံးထ  ၢ်ဃ ုတ ၢ်လ အဘ ၢ်လ  ၢ်သံးအဘ ံးကတ  ၢ်ဒ ံး APPS စရ လ စတ အပ ၤဒၢ်နဒ န ုၢ်လ ၤအသ ံးန   ၢ်လ ၤ.  

 

အပတ ီ ိာ် 3. 

 ထျဲး(ဘ) လျီဲၤတဘ ီလ  Sandata Mobile Connect (Sandata လတီစဲစိ ိိာ်စတု ိာ်ဘ ျးစ)ဲ အခိ ိာ်တအီဖီခိ ိာ် ဒ ံး Sandata Mobile 

Connect APP (Sandata လ တစဲ စ  ၢ်စတု ၢ်ဘ ံးစအဲံဲး(ပ)တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤ) ပ  ၢ်ယၤဲကဘ  ံးလ နကဟ ံး န   ၢ်တ ၢ်အဂ  ၢ်န   ၢ်လ ၤ.  

 စ  ၢ်လ ၤ Install (သ နီ ုိာ်လျီဲၤ) တ ၢ်ဟ ံးန   ၢ်တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤကယ  ၢ်ထစဲ ၤစံဲးက ံးဧ ၤ, (ဒ ံးသန  ၤထ  ၢ်အသံးလ နအ ထ  ၢ်နံဲးတ ၢ်ဘ ံး 

စအဲဖ ခ  ၢ်န   ၢ်လ ၤ). 

 

အပတ ီ ိာ် 4. 

 ဖဲ တ ိာ်ဟ ျးန   ိာ် APP (အျဲး(ပ)တ ိာ်ရဲ ိာ်တ ိာ်က ဲျဲၤ) အခါ, နကအ  ၢ်ဒ ံးတ ၢ်ဃထု လ နကအ ံးထ  ၢ်တ ၢ်အ ၤလ  Google Play Store 

မ တမ  ၢ် နကံးတ  ၢ်တ ၢ်အ ၤသ ဒ ံးအ ံးထ  ၢ်တ ၢ်အ ၤသ လ နလ တစဲ  ALL APPS (အျဲး(ပ) ခဲလ  ိာ်) စရ  (က ဲတဘ ဃ ဒၢ်နန ုၢ်လ ၤလ  

Play Store တ ၢ်ဂ ၤပန  ၢ်လ အဆ သ န   ၢ်လ ၤ). 

 

အပတ ီ ိာ် 5. 

 Locate (ပ ၢ်လ ၤ) Sandata Mobile Connect (Sandata လတီစဲစိ ိိာ်စုတ ိာ်ဘ ျးစ)ဲ တ ၢ်ဂ ၤပန  ၢ်, 

ထံဲး(ဘ)လ ၤတ ၢ်အ ၤတဘ ီကဒျီးလ ကအ ံးထ  ၢ်တ ၢ်အ ၤန   ၢ်တက  ၢ်. တ ၢ်ဂ  ၢ်ဖဲ တ ၢ်မ  ၢ်စ ံးကါ GPS တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ၤခ ဖ   APP 

(အံဲး(ပ)တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤအခါ နကတၤုဆ  “ALLOW (ပ )ဲ” တ ၢ်န ုၢ်လ ၤဆ  APP (အံဲး(ပ) တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤလ ကစ ံးကါ န GPS 

တ ၢ်မၤအက  ၤအက ဲန   ၢ်လ ၤ. နမ  ၢ် DENY (ဂ  ိာ်လ ိိာ်) တခီ, APP (အံဲး(ပ) တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤန ုၢ်လ ၤစ ံးကါ GPS 

တ ၢ်မၤအက  ၤအက ဲလ နလ တစဲ အဖ ခ  ၢ်တသ ဘ ၢ်. ဒၢ်လ ဲၢ်ဂ ၤ, တ ၢ်ဆ တလတဲ ၢ်အ ၤသ လ အလ  ၢ်ခ ဖဲနမ  ၢ်ဃထု တ ၢ်အ ၤလ  

နကမၤတ ၢ်အ ၤသ န   ၢ်လ ၤ. 

 

အပတ ီ ိာ် 6. 

 ဖဲံး APP (အျဲး(ပ) အ ံးထ  ၢ်အဆ ကတ  ၢ်တဘ  လ အဃ ထ  ၢ်နၤလ နကဆံဲးလ ၤမ ၤ ခ ဖ  စ ံးကါ တ ၢ်အု ၢ်က ၤသံး တဖ ၢ်လ တ ၢ် 

ဟ  ၢ်လ ၤနၤဖဲနတ ၢ်မၤလ ၀ ၤအလ  ၢ်ခ န   ၢ်လ ၤ. ဖဲနဆံဲးလ ၤမ ၤ၀ ၤအလ  ၢ်ခ , နကဘ ၢ်ဆ လ ၤပ ၢ်လ ၤ တ ၢ်ဘ  ၢ်တ ၢ်ဘ တ ၢ်သ က  ၢ်တဖ ၢ်ဒ ံး 

က   ၢ်လ နဘ ၢ်သံးအ ၤတဖ ၢ်န   ၢ်လ ၤ. ဖဲတ ၢ်အ ၤ၀ ၤလ အခါ, နကဘ ၢ်အ  ၢ် ကတ ဲၢ်ကတ ၤသံး လ ကစံးထ  ၢ်တ ၢ်မၤန  ၢ်မၤဃါလ  

နတ ၢ်လၤဲထ  ၢ်လ  ၢ်သံးအဆ ကတ  ၢ်တဘ  အဂ  ၢ်န   ၢ်လ ၤ. 


