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အဆင့္ (၁)

File ထဲမွ New ကုိ ႏွိပ္ၿပီး Page size မွာ A4, Wide ေျပာင္းၿပီး Top, Bottom, Inside, Outside မွာ 0.3 ထားပါ။ ၿပီးရင္ Ok ႏွိပ္ပါ။

အဆင့္ (၂)

File အသစ္တစ္ခုက်လာလွ်င္ Utilities ထဲက Plug-Ins ထဲက Gild Manager ကုိ ႏွိပ္ပါ။
အဆင့္ (၃)

ပုံပါအတိုင္း Row ေနရာမွာ 2 ကုိေရြး၊ Gutter ေနရာမွာ 0.6 ႐ုိက္ပါ။ ေနာက္ apply ႏွိပ္၊ Close ကုိ ႏွိပ္ပါ။
အဆင့္ (၄)

ေနာက္ Layout ထဲက Column Guide ကုိႏွိပ္ပါ။
အဆင့္ (၅)

က်လာတဲ့ Box မွာ Number of Column ေနရာမွာ 2 ရုိက္ပါ။ Space between Column ေနရာမွာ 0.6 ကုိ႐ုိက္ပါ။
အဆင့္ (၆)

ေနာက္ Type ထဲက Alignment ထဲက Align Center ကို ႏွိပ္ၿပီး၊ အလယ္ပုံစံယူပါ။
အဆင့္ (၇)

ေနာက္ Font Type ကို -win-researcher, Font Size ကို 24 ထားၿပီး ``ေမြးေန႔မဂၤလာ ဖိတ္ၾကားလႊာ´´ စာသားကုိ ရုိက္ပါ။
အဆင့္ (၈)

ေနာက္ Font Size ကုိ 16 ထားၿပီး ``ႏွစ္ဘက္ေသာ ဖုိးဖုိးဖြားဖြားမ်ားအား ------------ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္´´ စာသားကုိ ႐ုိက္ပါ။ ေနာက္ပုံပါ အတုိင္း
ပထမစာေၾကာင္းတြင္ Cursor ခ်ၿပီး Type ထဲက paragraph ႏွိပ္ပါ။ ေနာက္က်လာတဲ့ Box ထဲမွ after တြင္ 0.1 ရုိက္ၿပီး OK ႏွိပ္ပါ။

အဆင့္ (၉)

ေနာက္ Cursor ခ်ၿပီး Type ထဲက Index/tap ႏွိပ္ပါ။ ေနာက္က်လာတဲ့ Box ထဲမွ Tap အခ်ိန္ပါ။ ၿပီးရင္ OK ႏိွပ္ပါ။
အဆင့္ (၁၀)

ေနာက္ Line Tool နဲ႔ မ်ဥ္းတစ္ခုသားပါ။ ေနာက္ ပုံပါအတုိင္း (-) ကို ေရြးပါ။

အဆင့္ (၁၁)

ေနာက္ပုံပါအတုိင္း start --> accessories --> System tool --> Character Map ကို ႏိွပ္ပါ။
အဆင့္ (၁၂)

ေနာက္ winding font ကို ေျပာင္းၿပီး၊ ကိုယ္လုိခ်င္တ့ပ
ဲ ုံကို ေရြးၿပီး copy ကို ႏွိပ္ပါ။
အဆင့္ (၁၃)

ေနာက္ text tool နဲ႔ Cursor ခ်၊ ကိုယ္ႀကိဳက္တ့ပ
ဲ ုံကို Copy ကူး၊ paste ႏွိပ္ၿပီး ပုံေလးေတြနဲ႔ ေဘာင္လုပ္ပါ။
အဆင့္ (၁၄)

ေနာက္ ေဘာင္ကို select ေရြးၿပီး copy ကို ႏွိပ္ပါ။ ေအာက္ ဘက္မွာ paste ေခၚပါ။ (ေဘာင္ခတ္ပါ)
အဆင့္ (၁၅)

ေနာက္ paste ကို ထပ္ႏွိပ္ၿပီး ေဘာင္ေလးကို pointer နဲ႔ေရြးပါ။ ေနာက္ control palette ကေန 90 ဒီဂရီ ေစာင္းပါ။ ေနာက္ ေဘးမွာ ကပ္ပါ။
အဆင့္ (၁၆)

ေနာက္ ေဘာင္ကို select ေရြးၿပီး copy ကို ႏွိပ္ပါ။ ေဘးဘက္မွာ paste ေခၚပါ။ (ေဘာင္ခတ္ပါ) ပုံအတုိင္း ေတြ႕ရပါမည္။
အဆင့္ (၁၇)

ေနာက္ edit ---> select all လုပ္ၿပီး element ----> group ႏွိပ္ပါ။ ေနာက္ edit ----> copy ႏွိပ္၊ paste ႏွိပ္ပါ။
အဆင့္ (၁၈)

ေနာက္ ပုံပါအတုိင္း (4) ခု ပြားလုိက္ပါ။ ဒါဆုိ ေမြးေန႔ဖိတ္စာေလး တစ္ခုတစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္တတ္ၿပီေပါ့။

