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Application Form for Admission to the 
Yangon Film School 

ရန်ကနု်ပု်ရငှ်ေကျာင်း ဝင်ခငွ့်ေလာက်လာ  
 

No. 
 

Type or write in BLOCK LETTERS. Two pages in total.          (Office use only) 
 
1. Personal Details/ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ အချက်အလက် 

 

Name/ အမည်  Gender/ လိင်  Religion/ ဘာသာ  

Ethnicity/ လူမျိး  Date of birth/ ေမးွသကရာဇ်  Place of Birth/ ေမွးရပ်  

Marital Status/ 
အမိ်ေထာင်ေရး 

အေြခအေန 

 No. of Children/ကေလး     

    
Fatherʼs Name/ 
အဖအမည် 

 Occupation/ အလုပ်အကိုင်  

Motherʼs Name/ 
အမိအမည် 

 Occupation/ အလုပ်အကိုင်  

  
Address/ လိပ်စာ  

Telephone/ တယ်လီဖုန်း  Mobile/လက်ကိုင်ဖုန်း  N.R.C.No./ မှတ်ပံုတင် 

အမှတ် 

 

E-mail/ အီးေမးလ်  

 

2. Academic & Employment Details/ ပညာေရးှင့် အလပု်အကိုင် အချက်အလက်များ  
(Please enclose copies of your qualifications)/ (သက်ဆိုင်ေသာ စာရကွ်စာတမ်း မတိများငှ့် တင်ြပရန်) 

 

Academic Details/ပညာေရး အချက်အလက်များ 
Name and address of all universities and colleges attended/ 
တက်ေရာက်ခဲေ့သာ တကသိုလ်ငှ့် ေကာလပိ်များ 

Qualification achieved/ ေအာင်ြမင်ခဲေ့သာ အဆင့်/ဘာသာရပ်များ 

  

Employment History/ အလပု်အကိုင် ေန2က်ေ3ကာင်း 

Name of organization, company or group/အဖွဲအစည်း (သို) ကမုဏီ 

အမည် 

Details of your position and experience/ရာထးူ ငှ့် အေတွအြကံ 

  

Current Occupation/ လက်ရှိအလပု်အကိုင် 

Name of organization, company or group/အဖွဲအစည်း (သို) ကမုဏီ 

အမည္ 

Details of your position and experience/ရာထးူ ငှ့် အေတွအြကံ 

  

 



 
 

 
 
Application for Admission to Yangon Film School  

 
1. Name three favourite films (documentary or fiction) and tell us what you like about them (max. 400 words) 

သင်6ှစ်သက်ေသာ (မှတ်တမ်း သို9မဟုတ် စိတ်ကူးယ=်) >ုပ်ရှင် ၃ ကားကုိ ေရး@ပီး အဘယ်ေ3ကာင့် ထို>ုပ်ရှင်များကို 6ှစ်သက်ေ3ကာင်း ေရးပါ 

(သတ်မှတ် စာလံုးေရ - ၄၀၀) 

 

 

 

2. Motivation letter (max.400 words) /တက်ေရာက်လိုြခင်း အကျ=်းချuပ် (စာလံးုေရ ၄၀၀) 

Please explain why you wish to attend this course, what are your expectations, describe your current experience and/or activities in the media, what are 

your career plans?/  
အဘယ်ေ&ကာင့် ဤသင်တန်းကို တက်ေရာက်လိုသနည်း၊ မည်သည့်အရာများအား ေမ8ာ်လင့်ထားသနည်း၊ မဒီယီာ<ငှ့် ပတ်သက်ေသာ သင်၏ လက်ရှိ အေတAွအBကံu (သိုE) 

လFပ်ရာှးမFများ၊ သင်၏ အသက်ေမးွဝမ်းေ&ကာင်း အစအီစI်များကို ရငှ်းြပပါ။ 

 
 

3. Research/Idea for a documentary film (max. 400 words)/ မတှ်တမ်းတင်'ပု်ရငှ်အတကွ် သုေတသန/အ1ကံဉာဏ် (စာလံးုေရ ၄၀၀) 

Do you have an idea for a documentary you would like to make? Why do you want to make a documentary about this topic/protagonist 

သင့်အေနြဖင့် Nိုက်ကးူလိုေသာ မတှ်တမ်းNပု်ရငှ် ရှိပါသလား။ အဘယ့်ေ&ကာင့် ထို ေခါင်းစI်/ဇာတ်ေကာင် အေ&ကာင်းကို Nိုက်ကးူလိုသနည်း။ 

 

  
 

4. Please submit 1-2 examples of your work (DVD, VCD, PDF or text format)/ သင်ပါဝင်လပု်ကိုင်ခဲဖ့းူေသာ အလပု်အကိုင်  ဥပမာ ၁ ခု၊ ၂ ခ ု

ကိုတင်ြပပါ (DVD၊ VCD၊ PDF သို9မဟတု် text format ြဖင့် တင်6ိုင်သည်) 
This may include films, published articles, photographs, short stories, poems, screenplays or proposals/ဤစာရင်းတငွ် ပု်ရငှ်များ၊ ထကွ်ရှိပးီေသာ 

သတင်းေဆာင်းပါးများ၊ ဓာတ်ပံမုျား၊ ဇာတ်လမ်းတိုများ၊ ကဗျာများ၊ ဇာတ်န်းများ (သို) ကမ်းလမှ်းချက်များ ပါဝင်သည်။ 

 

Please submit your application to/ ဤေနရာတငွ် ေလာက်ရန်: applications@yangonfilmschool.org 

Deadline for submissions/ ေလာက်လာပတိ်ရက်: 5 pm, Sunday 21 November, 2021 


