YFS RECRUITMENT FOR NEW INTAKE 2022-2024
Frequently Asked Questions and Answers

1. How can I apply to the Yangon Film School?
The Call is open to all Myanmar between the ages of 20 and 35. Just go to the Yangon Film

School Facebook page and you'll find details and an Application Form in Myanmar and English
language. But hurry, the Call closes on Sunday, 21 November.

You need to complete the Application Form and send it to the following e-mail address:
applications@yangonfilmschool.org
OR
Fill in the YFS On-line Application Form https://forms.gle/b2At1qWo3fKJSyhAA
Please note that you need to submit the form only once: by e-mail OR by on-line form
Applications submitted on Facebook will be not accepted.
၁။ ရန်ကုန်(ုပ်ရှင်ေကျာင်းကို ဘယ်လိုေလ4ာက်ရမလဲ။
အသက် ၂၀ မှ ၃၅ ှစ်ကားရှိတဲ့ြမန်မာြပည်တစ်ဝှမ်းကလူအားလံုးေလာက်ထားိုင်ပါတယ်။

အေသးစိတ်အချက်အလက်နဲ ေလာက်လာပံုစံတိုကို ရန်ကုန်ုပ်ရှင်ေကျာင်းရဲFacebook စာမျက်ှာမှာ
ြမန်မာှင့်အဂလိပ်ှစ်ဘာသာြဖင့် ကည့်ိုင်ပါတယ်။ အလျင်အြမန်ေလာက်ဖိုေတာ့လိုပါလိမ့်မယ်၊
ေလာက်လာကို ိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်(တနဂေွေန) ေနာက်ဆံုးထားေပးပိုရမှာမိုပါ။

ေလာက်လာကိုြဖည့်ပီး applications@yangonfilmschool.org သို အီးေမးလ်ပိုရန် လိုအပ်ပါတယ်။
သိုမဟုတ် YFS အွန်လိုင်းေလာက်လာ ကိုြဖည့်ပီးလည် ေလာက်ထားိုင်ပါတယ်။
https://forms.gle/b2At1qWo3fKJSyhAA

ေလာက်လာကို အီးေမးလ် (သိုမဟုတ်) အွန်လိုင်းေလာက်လာ ြဖင့်တစ်ကိမ်သာ ေလာက်ထားရန်
လိုအပ်ပါသည်။

Facebook မှေလာက်ထားလာေသာ ေလာက်လာများကို လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
2.

What are the criteria for selecting candidates?

The Call is open to all Myanmar between the ages of 20 and 35. We accept only 12 students

every second year, 6 men and 6 women. 50% of our students come from ethnic states. If you
are selected you will be able to meet and work with talented young people from all over the
country.

၂။ ဘယ်လိုအချက်အလက်ေတွကို <ကည့်?ပီး ေရAးချယ်တာလဲ။
အသက် ၂၀ မှ ၃၅ ှစ်ကားရှိတဲ့ြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရပါမယ်။ အမျိးသား ၆ ဦး ှင့်အမျိးသမီး ၆ ဦး၊ စုစုေပါင်း
ေကျာင်းသား ၁၂ ေယာက်သာလက်ခံမှာြဖစ်ပါတယ်။ ေကျာင်းက ေကျာင်းသား ၅၀% ဟာ

အြခားတိုင်းရင်းသားြပည်နယ်များမှ ြဖစ်ကပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ေရွးချယ်ခံရပါက ိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ
အရည်အချင်းရှိေသာ လူငယ်များှင့် ေတွဆံုိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။
3.

What is the recruitment process?

There are three steps to recruitment:
•

Firstly, you must submit a complete application form to

applications@yangonfilmschool.org OR fill in the YFS On-line Application Form
https://forms.gle/b2At1qWo3fKJSyhAA by 5 p.m. on Sunday, 21 November 2021.
•

YFS will register your submission. By Friday, 26 November 2021 YFS will prepare a list of

•

Candidates who meet our recruitment criteria will be invited for an interview with our

candidates who meet our recruitment criteria.

recruitment panel in Yangon or online in first two weeks of December 2021. The YFS

recruitment panel comprises the YFS founder and representatives of the YFS

Student/Steering Committees. The interview will take about 30 minutes and will be
conducted in Burmese.

၃။ လူေရAးချယ်မDလုပ်ငန်းစF်ကဘယ်လိုရှိလဲ။
လူေရွးချယ်မမှာအဆင့်သံုးဆင့်ရှိပါတယ်။
•

•
•

ပထမဦးစွာ ေလာက်လာအြပည့်အစံုကို ိုဝင်ဘာလ ၂၂၊ ၂၀၂၁ ညေန ၅ နာရီေနာက်ဆံုးထားပီး
applications@yangonfilmschool.org သိုမဟုတ် YFS အွန်လိုင်းေလာက်လာကိုြဖည့်သွင်းပီး
ေလာက်ထားရပါမယ်။ https://forms.gle/b2At1qWo3fKJSyhAA

ေကျာင်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့ အချက်များှင့် ကိက
ု ်ညီေသာေလာက်ထားသူများကို YFS က ၂၀၂၁
ိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်ေနာက်ဆံုးထားပီး စာရင်းြပစုသာွ းပါမယ်။

၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလအေစာပိုင်းမှာ ေကျာင်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့ အချက်များနဲ

ကိုက်ညီေသာေလာက်ထားသူများဟာ ရန်ကုန်မှာ ဒါမှမဟုတ် အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့်
ေတွဆံုေမးြမန်းဖို ဖိတ်ကားခံရပါလိမ့်မယ်။ အင်တာဗျးက မိနစ် ၃၀ခန်ကာမှာြဖစ်ပီး
ြမန်မာလိုြပလုပ်မှာြဖစ်ပါတယ်။

4.

How long does the course take?

The whole study programme takes three years. It begins with the intensive, seven-week
flagship beginner’s course ‘The Art of Documentary Filmmaking’ scheduled for January - March
2022. For two years you will attend full-time classes in Editing, Film History, Film Analysis and
Postproduction and work on short documentary films under tutelage from international and
national professional filmmakers.

During the third year, the students are given the opportunity to work independently on their
graduation films.

၄။ သင်တန်းကဘယ်ေလာက်<ကာြမင့်မှာလဲ။
ေလ့လာမအစီအစ်တစ်ခုလံုးကသံုးှစ်ကာပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးစွာ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်မှ မတ်လ ၂၈
ရက်အထိစီစ်ထားေသာ ခုနစ်ပတ်တာကာြမင့်သည့် မှတ်တမ်းုပ်ရှင်ိုက်ကူးြခင်းအုပညာ သင်တန်းကို
စတင်တက်ေရာက်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။

ေကျာင်းသားများဟာ Editing, Film History, Film Analysis and Postproduction

စတဲ့အချိန်ြပည့်သင်တန်းေတွကို ၂ ှစ်ကာေအာင်တက်ေရာက်ပီး ိုင်ငံတကာနဲ ြပည်တွင်းရှိ

ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ် ုပ်ရှင်ိုက်ကူးသူများ၏ သင်ကားမေအာက်မှာ မှတ်တမ်းုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတိုများ
ဖန်တီးကရမှာြဖစ်ပါတယ်။ တတိယှစ်မှာေတာ့ ေကျာင်းသားများဟာ ကိုယ်ပိုင်ဘွဲရုပ်ရှင်များတွင်
လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။
5.

How much is the registration fee?

There is a one-time registration fee of 10,000 MMK, however the study programme is free of
charge as there are no tuition fees.
၅။ မှတ်ပံုတင်ေ<ကးဘယ်ေလာက်ေပးသွင်းရမှာလဲ။
မှတ်ပံုတင်ေကး ၁ေသာင်းကျပ် တစ်ကိမ်သာေပးသွင်းရပါမည်။ သင်တန်းေကးအကုန် အခမဲ့ ြဖစ်ပါတယ်။

6.

Is it really for free?

Yes! There are no tuition fees and we will even provide you with a study grant. During the
residential courses YFS provides you with accommodation in a nearby hotel. A modest

allowance for breakfast and dinner is provided and lunch is served at the School for all the
students.

The registration fee of 10,000 MMK is the only fee you need to pay if you want to receive world
-class filmmaking education at the YFS.

၅။ တကယ်သင်တန်းေ<ကးမေပးရဘူးလား။
ဟုတ်ကဲ။့ သင်တန်းေကးမေပးရတဲ့အြပင် ေကျာင်းကေနပီးေတာ့ ေကျာင်းသားေတွကုိ ပညာသင်
ေထာက်ပံ့ေကးေပးဖိုလည်းရှိပါတယ်။

တစ်ချိေကျာင်းေနေကျာင်းစားသင်တန်းေတွမာှ ဆိရ
ု င် ေကျာင်းသားေတွကုိ YFS နဲအနီးနားမှာရှိတဲ့
ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ေနထိုင်ဖိုစီစ်ေပးပါတယ်။ နံနက်စာနဲ ညစာအတွက် ေထာက်ပံ့ေကးေပးပီး
ေနလည်စာကို ေကျာင်းမှာ စီစ်ေပးထားပါတယ်။

မှတ်ပံုတင်ေကး ၁ေသာင်းကျပ်သာ ေပးသွင်းပီး ိုင်ငံတကာအဆင့်မီုပ်ရှင်ိုက်ကူးမပညာကို YFS
မှာသင်ကားလိုရမှာြဖစ်ပါတယ်။
7.

How many students do you accept?

We accept 12 students every second year, 6 men and 6 women. 50% of our students come
from ethnic states.

၇။ ေကျာင်းသားဘယ်Mှစ်ေယာက်လက်ခံလဲ။
အမျိးသား ၆ ဦး ှင့်အမျိးသမီး ၆ ဦး စုစုေပါင်း ၁၂ ဦးေရွးချယ်ပါတယ်။ ေကျာင်းရဲေကျာင်းသား ၅၀% ဟာ
အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ တိုင်းရင်းသားများြဖစ်ပါတယ်။
8.

Do you accept everyone who applies?

Following a selective but inclusive recruitment process in Yangon, we accept 12 students, 6
men and 6 women.

၈။ ေလ4ာက်ထားသူအားလံုးကိုရန်ကုန်(ုပ်ရှင်ေကျာင်းကလက်ခံပါသလား။
ဇကာတင်အဆင့်ေရွးချယ်ပီးေနာက်မှာ အလံုးစံု စိစစ်ေရွးချယ်ြခင်းကို ရန်ကုန်မှာြပလုပ်မှာြဖစ်ပီး အမျိးသား
၆ ဦး ှင့်အမျိးသမီး ၆ ဦး စုစုေပါင်း ၁၂ ဦးေရွးချယ်ပါတယ်။

9.

Where can I find more information about the Yangon Film School Study Programme?

To learn more about the Yangon Film School and our unique three-year Study Programme
please visit http://yangonfilmschool.org/programme-of-study/ and follow us on Facebook.
၉။ ရန်ကုန်(ုပ်ရှင်ေကျာင်းရဲR သင်ခန်းစာေတွနဲSပက်သက်?ပီး ဘယ်မှာရှာ<ကည့်လိုSရမလဲ။
ရန်ကုန်ရှပ်ရှင်ေကျာင်းရဲ ၃ှစ်တာ သင်ကားမအစီအစ်ေတွကို ပိုမိုသိရှိချင်တယ်ဆိုရင်

http://yangonfilmschool.org/programme-of-study/ ှင့် Yangon Film School Facebook Page တိုမှာ
ဝင်ေရာက်ကည့်ိုင်ပါတယ်။
10.

Can I attend Yangon Film School if I have a full time job?

The YFS three-year Study Programme commences with the intensive full-time beginner’s
course ‘The Art of Documentary Filmmaking’ scheduled for January - March 2022. Classes for
this and all YFS courses take place from Monday to Saturday, 9 a.m. – 5 p.m. Subsequent

courses in Editing, Film History, Film Analysis and Postproduction held throughout 2022 are

also full-time and students are required to attend at least 80% of all classes to gain full benefit
of our tuition.

၁၀။ အချိန်ြပည့်အလုပ်ရေ
ှိ နလိုSရှိေနရင်ေရာ တက်လိုSရMိုင်မလားမသိဘူး။
YFS ၏ သံုးှစ်တာသင်ကားမအစီအစ်ဟာ ၂၀၂၂၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၅ မှ ၂၈ အထိစီစ်ထားေသာ
'မှတ်တမ်းုပ်ရှင်ိုက်ကူးြခင်းအုပညာ' သင်တန်းက စတင်ပါမယ်။ YFS သင်တန်းများဟာ

တနလာေနမှစေနေနအထိတက်ေရာက်ရမှာြဖစ်ပီး နံနက် ၉ နာရီမှ ၅နာရီအထိြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၂
ြပည့်ှစ်တစ်ေလာက်လံုး တည်းြဖတ်ြခင်း၊ ုပ်ရှင်ဇာတ်ကားခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းှင့်

ထုတ်လုပ်ြခင်းဆိုင်ရာေနာက်ဆက်တွဲသင်တန်းများကို အချိန်ြပည့်တက်ေရာက်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။

ေကျာင်းသားများဟာ ေကျာင်းရဲပညာသင်ေထာက်ပံ့ေကး အြပည့်အဝရဖိုအတွက် အတန်းအားလံုး၏
အနည်းဆံုး ၈၀% ကိုတက်ေရာက်ဖိုလိုအပ်ပါတယ်။

11.

Is this a full-time programme? Can I study only during a weekend?

At Yangon Film School there are no short-term or weekend filmmaking workshops.
The YFS three-year Study Programme commences with the intensive full-time beginner’s

course ‘The Art of Documentary Filmmaking’ scheduled for January - March 2022. Classes for
this and all YFS courses take place from Monday to Saturday, 9 a.m. – 5 p.m. Subsequent

courses in Editing, Film History, Film Analysis and Postproduction held throughout 2022 are

also full-time and students are required to attend at least 80% of all classes to gain full benefit
of our tuition.

၁၁။ ရန်ကုန်(ုပ်ရှင်ေကျာင်းရဲR အတန်းေတွက အချိန်ြပည့်တက်ရတာလား။ ပိတ်ရက်ေတွမှာပဲ
တက်လိုSရတာလား။

ရန်ကုန်ပ
ု ်ရှင်ေကျာင်းမှာ ကာလတိုသင်တန်း၊ ပိတ်ရက်သီးသန်သင်တန်းေတွေတာ့မရှိပါဘူး။ YFS ၏
သံုးှစ်တာသင်ကားမအစီအစ်ဟာ ၂၀၂၂၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၅ မှ ၂၈ အထိစီစ်ထားေသာ

'မှတ်တမ်းုပ်ရှင်ိုက်ကူးြခင်းအုပညာ' သင်တန်းက စတင်ပါမယ်။ YFS သင်တန်းများဟာ

တနလာေနမှစေနေနအထိတက်ေရာက်ရမှာြဖစ်ပီး နံနက် ၉ နာရီမှ ၅နာရီအထိြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၂
ြပည့်ှစ်တစ်ေလာက်လံုး တည်းြဖတ်ြခင်း၊ ုပ်ရှင်ဇာတ်ကားခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းှင့်

ထုတ်လုပ်ြခင်းဆိုင်ရာေနာက်ဆက်တွဲသင်တန်းများကို အချိန်ြပည့်တက်ေရာက်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။
ေကျာင်းသားများဟာ ေကျာင်းရဲပညာသင်ေထာက်ပံ့ေကး အြပည့်အဝရဖိုအတွက်
အတန်းအားလံုး၏အနည်းဆံုး ၈၀% ကိုတက်ေရာက်ဖိုလိုအပ်ပါတယ်။

12.

Is it possible to receive a scholarship?

Yes, Yangon Film School’s students are eligible for a study grant during their studies to enable
them to commit to full-time training and receive maximum benefit from their film tuition.

၁၂။ ပညာသင်ေထာက်ပံ့ေ<ကးရရှိMိုင်ပါသလား။
ရန်ကုန်ုပ်ရှင်ေကျာင်းမှ ေကျာင်းသားများဟာ အချိန်ြပည့်သင်တန်းတက်ိုင်ေစရန်အတွက်
ပညာသင်ေထာက်ပံ့ေကးရရှိိုင်ပါတယ်။
13.

I live in a remote State, is it expensive to live in Yangon while studying at YFS?

Yangon Film School students are eligible for a study grant during their studies to enable them
to commit to full-time training and receive maximum benefit from their film tuition. YFS

provides accommodation during courses and you will also receive a modest food allowance.
၁၃။ နယ်ကလာမယ့်သူေတွအတွက် YFS စာသင်<ကားေနတဲအ
့ ေတာအတွင်းရန်ကုန်မှာ ေနထိုင်ရတာ
ကုန်ကျစရိတ်များလားမသိဘူး။

ရန်ကုန်ပ
ု ်ရှင်ေကျာင်းက သင်တန်းသားေတွဟာ သင်တန်းကာလအတွင်းမှာ

အချိန်ြပည့်သင်တန်းတက်ေရာက်ိုင်ဖိုအတွက် ပညာသင်ေထာက်ပံ့ေကးရရှိိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်ပီး
သင်တန်းကာလအတွင်းမှာလည်း ေနရာထိုင်ခင်းှင့် အစားအေသာက်များကိုလည်း ေကျာင်းမှ
စီစ်ေပးထားမှာြဖစ်ပါတယ်။
14.

I love films, especially action and horror movies. Do you teach how to make them?

At Yangon Film School we teach primarily the art of documentary filmmaking. A documentary
is about filming real life, as it happens. It can be just as exciting as fiction.

၁၄။ (ုပ်ရှင်ေတွကိုUကိuက်တယ် အထူးသြဖင့် သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်လမ်းမျိuးေတွကို Mှစ်သက်ပါတယ်။
အဲဒါမျိuးေတွဘယ်လဖ
ို န်တီးလဲ ဆိုတာမျိuးေတွေရာ သင်ေပးလားမသိဘူး။
ရန်ကုန်ရှပ်ရှင်ေကျာင်းမှာကေတာ့ မှတ်တမ်းုပ်ရှင်ိုက်ကူးြခင်းကို အဓိကသင်ကားေပးတာြဖစ်ပါတယ်။

မှတ်တမ်းုပ်ရှင်ေတွဆိုတာ ြဖစ်ရပ်မှန်ေတွကိုအေြခခံ ိုက်ကူးတာြဖစ်လို စိတ်ကူးယ် ဇာတ်လမ်းများလိုပဲ
စိတ်လပ်ရှားစရာေတာ့ေကာင်းပါတယ်။

15.

I would like to become a famous actor. Do you also have acting classes?

At the Yangon Film School we don’t have acting classes as we teach the art of the
documentary filmmaking. A documentary is about filming real life, as it happens so no actors
needed.

၁၅။ ေကျာ်<ကားတဲ့သ(ုပ်ေဆာင်တစ်ေယာက်ြဖစ်ချင်ပါတယ်။ YFS မှာ သ(ုပ်ေဆာင်
သင်တန်းေရာရှိလားမသိဘူး။

ရန်ကုန်ပ
ု ်ရှင်ေကျာင်းမှာက မှတ်တမ်းုပ်ရှင်ရှိက်ကူးြခင်းကို အဓိကထားသင်ေပးတဲ့အတွက်
သုပ်ေဆာင်သင်တန်းေတွမရှိပါဘူး။ မှတ်တမ်းုပ်ရှင်ေတွဆိုတာက လက်ေတွဘဝြဖစ်ရပ်မန
ှ ်
ေတွကိုအေြခခံိုက်ကးူ တာြဖစ်လို သုပ်ေဆာင်ေတွမလိုအပ်ပါဘူး။
16.

I’m only interested in film directing. Can I apply?

At the Yangon Film School we teach all aspects of documentary filmmaking. To become a good
filmmaker you need to attend all courses, not only in directing.

၁၆။ က\န်ေတာ်/က\န်မက ဒါ(ိုက်တာလုပ်တာတစ်ခုကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာ အဲဒါ ေလ4ာက်လိုSရမလားမသိဘူး။
ရန်ကုန်ပ
ု ်ရှင်ေကျာင်းမှာကေတာ့ မှတ်တမ်းုပ်ရှင်ိုက်ကူးေရးနဲသက်ဆိုင်တဲ့ အရာအားလံုးကို

သင်ကားေပးပါတယ်။ ုပ်ရှင်ဖန်တီးသူေကာင်းတစ်ေယာက်ြဖစ်လာဖိုဆိုတာ ဒါိုက်တာလုပ်ဖိုတစ်ခုတည်း
မဟုတ်ဘဲ အားလံုးသိဖိုလိုအပ်ပါတယ်။
17. My English is not very good, can I still join YFS?
Of course! All classes, trainings and communication with international tutors is assisted by
a translator.

၁၇။ က\န်ေတာ်/က\န်မက အဂ_လိပ်စာသိပ်မေကာင်းပါဘူး။ ေကျာင်းကိုေလ4ာက်လိုSရပါ ့မလား။
ရပါတယ်။ အတန်းအားလံုးအတွက် သင်ကားေရးပိုင်းေရာ၊ ိုင်ငံြခားသားဆရာ၊ဆရာမေတွနဲ
ေြပာဆိုဆက်ဆံေရးေတွမှာပါ ဘာသာြပန်ရှိေနမှာြဖစ်ပါတယ်။
18. The current situation in the country makes me anxious. Is it is safe to study at the Yangon
Film School?

Yangon Film School’s focus is on documentary filmmaking in order to provide a new
generation of filmmakers in Myanmar with the skills needed to document the beauty and
richness of the country as well as document the everyday lives of ordinary people.
YFS selects non-sensitive / neutral topics for filming exercises.
A security risk analysis is conducted before every filming trip but most likely it will be
limited to Yangon only during your first months with YFS.

We also provide all new students with a professional First Aid training and personal
security awareness training to keep all of us safe.
YFS also covers the cost of accident insurance during courses and filming trips.

၁၈။ လက်ရှိအေြခအေနေတွအရ ေကျာင်းမှာစာသင်ရမှာလံု`ခံuရဲRလား၊
ေကျာင်းသားေတွလံု`ခံuေရးကေရာ။
ရန်ကုန်ုပ်ရှင်ေကျာင်းဟာ ြမန်မာိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မျိးဆက်သစ်ုပ်ရှင်ဖန်တီးသူေတွကို ိုင်ငံတွင်းက
အလှအပေတွနဲကွယ်ဝမေတွ၊ သာမန်ြပည်သူေတွရဲေနစ်ဘဝေတွကို မှတ်တမ်းတင်ဖို

မှတ်တမ်းုပ်ရှင်ိုက်ကူးြခင်းအတတ်ပညာကိုသင်ကားေပးြခင်းကို ဦးတည်ချက်ထားပါတယ်။

သင်တန်းတက်ေရာက်ပီး အေစာပိုင်းလေတွမှာလည်း ိုက်ကူးေရးေတွကို ရန်ကုန်မှာပဲလုပ်ရမှာြဖစ်ပီး
ိုက်ကူးေရးခရီးစ်တိုင်းအတွက် ေဘးအရာယ်နဲလံုြခံေရးဆိုင်ရာစိစစ်သံုးသပ်ြခင်းေတွကို
ြပလုပ်ပါတယ်။

အားလံုးရဲလံုြခံေရးအတွက် ေကျာင်းသားသစ်ေတွကိုလည်း အေရးေပေရှးဉီးသူနာြပစုနည်း၊
တစ်ကိုယ်ေရလံုြခံေရးအသိပညာေပးသင်တန်းေတွကိုေပးမှာြဖစ်ပါတယ်။

ေကျာင်းသားများအတွက် ေကျာင်းေနစ်နဲုပ်ရှင်က
ို ်ကူးစ်ကာလေတွအတွက်
မေတာ်တဆထိခိုက်မအာမခံကိုလည်း YFS က ထားရှိေပးထားပါတယ်။

19. I’m afraid that if I attend YFS with many people from other parts of the country I may be
infected with Covid .

At YFS, we continuously monitor the situation regarding COVID-19 in Myanmar. The entire
YFS team was vaccinated with a first dose in October 2021; the second vaccination is
scheduled for November.

Students and tutors are tests before, during and at the end of courses using PCR Rapid
tests

Virtual communication tools are used wherever possible for remote teaching and
mentorships.

During all courses, staff, tutors and students adhere to strict COVID-19 protection measures
including physical distancing, regular use of hand sanitizer and face masks. We also keep
everyone informed and updated regarding new measures.

၁၈။ တြခားေနရာကလာတဲ့သူေတွနဲS အတူတူတက်ရရင် ကိုဗစ်ကူးမှာ စိုးရိမ်ေနပါတယ်။
YFS ဟာ ြမန်မာိုင်ငံက ကိုဗစ်၁၉အေြခအေနေတွနဲပတ်သတ်ပီး

မျက်ေြခမြပတ်ေစာင့်ကည့်လက်ရှိပါတယ်။ YFS ံုးအဖွဲဟာလည်း ကိဗ
ု စ်ကာကွယ်ေဆးကို
ေအာက်တိုဘာထဲမှာ ပထမအကိမ်ထိုးှံပီးပီြဖစ်ပီး ဒုတိယအကိမ်ကို

ိုဝင်ဘာထဲမှာထိုးှံမှာြဖစ်ပါတယ်။ အတန်းတစ်ခုမစတင်မီ၊ သင်ကားေနစ်နဲ အတန်းပီးဆံုးချိန်တွင်
ေကျာင်းသားများနဲဆရာများကို PCR Rapid test ြဖင့်လည်း စစ်ေဆးေလ့ရှိပါတယ်။
အေဝးမှသင်ကားြခင်း၊ ွန်ကားြပသြခင်းတိုြပလုပ်ရန် အဆင်ေြပလင်လည်း

တိုက်ိုက်ထိေတွရန်မလိုေသာနည်းလမ်းများ၊ သင်ေထာက်ကမ
ူ ျားကို အသံုးြပပါတယ်။
မည့်သည့်သင်တန်းမှာမဆို ံုးဝန်ထမ်းများ၊ သင်တန်းဆရာများ၊ ေကျာင်းသားများဟာ
ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်းနည်းလမ်း၊ လက်သန်ေဆးရည်၊ face mask များသံုးပီး
ကိုဗစ်ကာကွယ်ေရးစ်းမျ်းများကို လိုက်နာလက်ရှိပါတယ်။

20. How can I attend the classes if there is another lockdown due to the pandemic?
During the pandemic in 2020 and in 2021 YFS successfully introduced a mixture of on-line

and classroom teaching. International tutors who were not able to travel to Yangon taught
students remotely online. The international tutors were assisted by local tutors and

student trainers in the classroom in Yangon. Groups are limited to the number required by
current regulations, i.e. no more than 5 people in one room. If students are unable to

attend YFS in person, YFS will provide individual remote mentorship or on-line classes. We
prefer to reschedule a course than to cancel it. Don’t worry, we always aim to find a
solution that will keep everyone safe and healthy while providing our world-class
education in filmmaking.

၂၀။ ကိုဗစ်ေ<ကာင့် Lock Down ထပ်လုပ်ရင် အတန်းကိုဘယ်လိုတက်လိုSရမလဲ။
YFS ဟာ၂၀၂၀နဲ ၂၀၂၁ခုှစ် ကိုဗစ်ကပ်ေဘးကာလများအတွင်းမှာ

အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်သင်ကားြခင်းနည်းလမ်းနဲ စာသင်ခန်းအတွင်းသင်ကားြခင်းနည်းလမ်းေတွကို
ေပါင်းစပ်ပီး ေအာင်ြမင်စွာ သင်ကားပိုချိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ိုင်ငံြခားမှ ဆရာ၊ဆရာမများ
ရန်ကုန်ကိုလာေရာက်ဖို အဆင်မေြပတဲ့ကာလေတွမှာ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့်ပိုချခဲ့ပီး
ြပည်တွင်းကဆရာေတွ၊ လက်ေထာက်ဆရာေတွက ေကျာင်းသားေတွနဲအတူတူ
ရန်ကုန်ကစာသင်ခန်းထဲမှာရှိေနပီး ကူညီသင်ကားေပးခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲအလိုက်

သင်တန်းသားအေရအတွက်ကိုလည်း ကန်သတ်ထားခဲ့ပါတယ်၊ (ဉပမာ အခန်းတစ်ခန်းမှာ

လူ၅ေယာက်ထက်ပိုရှိေနြခင်းမျိးကို ကန်သတ်ပါတယ်။)

ေကျာင်းမှာလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်သင်ကားဖိုအဆင်မေြပတဲ့အေြခအေနေတွရှိခဲ့ရင်လည်း YFS က
အွန်လိုင်းသင်တန်း သိုမဟုတ် အေဝးကေန သီးသန်အချိန်ေပးန်ြပသင်ကားြခင်းမျိးေတွလည်း

ြပလုပ်ေပးမှာြဖစ်ပါတယ်။ YFS ဟာ သင်တန်းေတွကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ဖိုထက် သင့်ေတာ်တဲ့အချိန်ကို
ြပန်ေရဖိုကုိ အမဲစ်းစားပီး စီစ်ေလ့ရပ
ှိ ါတယ်။ YFS ဟာ

ိုင်ငံတကာအဆင့်မီုပ်ရှင်ိုက်ကူးမပညာသင်ကားေရးကို ဉီးတည်တဲ့အြပင်
အားလံုးရဲလံုြခံေရးနဲကျန်းမာေရးကို ေရှးတဲ့နည်းလမ်းေတွကိုလည်း
အမဲစ်းစားရှာေဖွလက်ရှိပါတယ်။

21. What will happen if I am selected for YFS but can’t join the Beginner’s Course on time if the
security situation in my state prevents me from travelling? Can I join next year without
recruitment?

YFS recruits a new intake every second year only so there will be no recruitment for the
YFS study programme next year. All YFS students selected for the Beginner’s Course are

expected to arrive to Yangon on time (ideally one or two days in advance). If the current

situation prevents you from starting studying at the YFS this year, your place will be offered
to the next person on the reserve list and you will have to apply again in 2023.
၂၁။ အကယ်၍ ေကျာင်းတက်ဖိုSအတွက် ေရAးချယ်ခံရ?ပီးမှ ကိုယ်ရှိေနတဲ့ေနရာက

လံ`ု ခံuေရးအေြခအေနေ<ကာင့် ရန်ကုန်ကိုလာဖိုSအဆင်မေြပေတာ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ေနdက်Mှစ်အတွက် ြပန်ေလ4ာက်စရာမလိုဘဲ တက်ခွင့်ရမှာလား။

YFS က သင်တန်းသားအသစ်ေတွကို ှစ်ှစ်မှ တစ်ခါ ေခတာြဖစ်တဲ့အတွက် ေနာက်ှစ်မာှ
သင်တန်းမရှပ
ိ ါဘူး။ ေရွးချယ်ခံရတဲ့ေကျာင်းသားအားလံုးဟာ ေကျာင်းတက်ဖိုအတွက်
ရန်ကုန်ကိုအချိန်မှီေရာက်ဖို (၁ရက် သိုမဟုတ် ၂ရက်ကိေရာက်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။

လက်ရှိအေြခအေနေတွေကာင့် YFS မှာ ဒီှစ်ေကျာင်းလာတက်ဖိုအဆင်မေြပရင် ၂၀၂၄အတွက်
ေကျာင်းသားသစ်ေခတဲ့အခါမှ ြပန်ေလာက်ထားရမှာြဖစ်ပါတယ်။

