
No outside clay or glaze is allowed in the studio. 

စတူဒီယူတင်ွြပင်ပရွ-ံ /ှင် ့စင်သုံ့းခွင်မ့7ိှ။ 

The students will  be given up to 2 kg clay per week. Depending on size of work, firing of 1-3 
items are included in the fee. Students will need to pay for firing additional items made with 
clay bought from the studio. 

သင်တနး်သူ/သားများတပတ်လ>င်ရွ-ံ  2 kg သုံးခွင်7ိှ့?ပီး ဖနတီ်းေသာလက်ရာအရွယ်အစား ေပDမူတီ၍ လက်ရာ 1-3 

ခု မီးဖုပ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Students must clean up after themselves. 

သင်တနး်သူ/သားများ မိမိသုံး?ပီေသာပစHည်းအရာများ အားသန်7ှ့င်းေရးတင်ွ ကူညီေပးပါ။ 

Clay is a fragile material. Parts of work can break off or crack during drying and firing, 
especially when it’s thicker than 0.25 in. The studio is not responsible for cracking and 
breaking occurred during drying, firing and transportation of work. 

ရွ-ံ သည်ကဲွလယ်ွေသာအရာြဖစ်ေသာေJကာင် ့သယ်ယူပိK ေဆာင်စM်၊ အေြခာက်ခံစM် /ှင် ့မီးဖုပ်စM်တင်ွ ကဲွအက်ြခင်း  

ြဖစ်တတ်ေသာေJကာင် ့ပျက်စီးမO7ိှပါက စတူဒီယုိအားအပစ်မယူရန ်သင်တနး်သူ/သားများ နားလည်လက်ခံရနခွ်င့်

ေတာင်းပါသည်။ 

No more than 0.25 inch is allowed in all work produced in the studio due to issues of drying 
and cracking. All works need to be hollow; closed forms are not allowed in the studio unless 
there is an air hole. No glaze can be applied to the bottom of the piece. 

စတူဒီ/ယ်ွတင်ွဖနတီ်းေသာလက်ရာများအထူ လက်မဝက် 0.25 လက်မ ထက်လုံးဝ  မေကျာ်ေစရန။် အေြခာက်ခံချနိ ်

မီးဖုပ်ချနိတ်င်ွ ကဲွအက် ေပါက်ကဲွမOများြဖစ်/ိုင်သည်။ လက်ရာ၏ေအာက်ေြခတင်ွလုံဝ glaze မ7ိှရ။ 

All works need to be signed with student name. The studio will not be responsible for 
unsigned work gone missing.  

ကိKလက်ရာမှာ Sign ထုိးေပးပါ။ Sign မပါေသာ လက်ရာေြပာက်ဆုံးလ>င် Studio မှတာဝနမ်ယူပါ။  

I will sign my work like so: 

လက်ရာေပDတင်ွထုိးမိ Sign: 

The course paid for must be completed no later than 2 weeks within expected complete date.  

သက်မှတ်?ပီးေသာသင်တနး်ဆုံးရက်ကစ?ပီး ( ၂ ) ပတ်မေကျာ်ဘဲ သင်တနး်?ပီးေအာင်တတ်ရမည်။ 

Class schedule is unchangeable. For emergency case, no more than once schedule change 
is permissible. 

သင်တနး်ချနိေ်ြပာင်းခွင်မ့7ိှပါ။  

There will not be any make-up sessions for missed class. 

မတက်ြဖစ်ေသာသင်တနး်ချနိမ်ျား အစားထုိးတက်၍မရပါ။ 

Clay work can take 2-3 weeks to dry before firing. Firing of work depends on studio kiln 
schedule. Electricity cuts may cause delay in firings of work.  Instructor will try her best to fire 
work within 2 weeks of course's end date. Work will be available for pick up within 1-3 months.  

ရွ-ံ လက်ရာများ သည်အထူေပDမူတီ?ပီး ၂ ပတ်- ၃ ပတ်အချနိယူ်၍ အေြခာက်ခံရသည်။ မီးဖုပ်ရာတက်ွ စတူဒီယူ 

schedule ေJကာင်ြ့ဖစ်ေစ ၊ မီးပျက်ြခင်းေJကာင်ြ့ဖစ်ေစ မီးဖုပ်ရနေ်/ှာက်ေ/ှးမOများြဖစ်/ိုင်သည်။ 

သင်တနး်?ပီး ၃ လအတင်ွး လက်ရာများလာယူ/ိုင်သည်။ 

Student’s work will be stored for 30 days after firing. Delivery of finished work available 
(charges apply for packing and transportation cost). 

သင်တနး်သူ/သားများ၏ လက်ရာကုိယူရန ်အေJကာင်းJကား?ပီးေနာက် ရက် (၃၀)အတင်ွးလာယူရမည်။ Delivery 

ြဖင်ပိ့K ေပးလုိပါက ပိK ခ ေပးရမည်။ 

Classes are non-transferable and non-refundable. 

သင်တနး်ေလျာက်သူမှအပ အြခားသူ သင်တနး်တက်ခွင်မ့7ိှပါ။ 7ှင်း?ပီးေသာသင်တနး်ေကျးကုိလည်းြပနမ်အမ်းပါ။ 

Studio Nwe Policy 
 Terms & Condition 

စတူဒီယုိ/ယ်ွတင်ွလုိက်နာရနစ်ည်းကမ်းများ

I understand and accept the above terms and condition. 

အထက်ေဖ' ြပထားေသာ အချက်များအား လက်ခံနားလညပ်ါသည။် 

Signature:  
လက်မှတ်: 

Name & Date: 
အမည် ရက်စဲွ: 

Would  you like to sign up for Studio Nwe Newsletter for 
class and studio updates?  

YES                                                            NO 
Please provide email: 

Class schedule agreed - 
သက်မှတ်ထားေသာသင်တနး်ရက် အချနိ ်-


