Jurusan Bahasa Jepang, Medical Esthetic College, Incorporated Educational Institution NISHIZAWA Gakuen

Keterangan untuk Orang Asing yang Telah Tinggal di Jepang
Kursus ini bertujuan mendidik orang asing yang ingin masuk Universitas, Pascasarjana Universitas,
Perguruan Tinggi, dsb di Jepang. Anda dapat belajar "baca, tulis, dengar. bicara," secara seimbang di
kursus ini, maka pantas untuk orang yang sudah tinggal di Jepang.

Persyaratan lamaran
① Orang yang mempunyai visa jangka panjang (kecuali visa pelajaran)
② Orang yang tekun belajar bahasa Jepang, dan cukup sehat jasmani dan rohani untuk
menyelesaikan pelajaran di sekolah.
③ Orang yang menyelesaikan pendidikan di luar Jepang selama 12 tahun (setingkat SMU di
Jepang). Atau orang yang mempunyai ijazah setingkatnya. Jika anda tidak mempunyainya, bisa
konsultasi.
（Jika anda belajar di sekolah kurang 12 tahun karena sistem pendidikan negara anda, bisa
konsultasi.）

Jadwal kursus dan uang sekolah
Kursus

1 tahun 6 bulan

Masa pelajaran

11 Oktober 2022 - 20 Mar 2024 (Rencana)
Hari Senin - hari Jumat / Jam 9:10 - jam 14:50

Jam pelajaran
Hari libur

Liburan panjang
(Rencana）

Musim dingin

20 Desember 2022 - 10 Januari 2023

Musim semi

21 Maret 2023 - 10 April 2023

Musim panas

21 Juli 2023 - 31 Agustus 2023

Musim gugur

21 September 2023 - 10 Oktober 2023

Musim dingin

20 Desember 2023 - 10 Januari 2024

Lamar sebelum

30 (Jumat) September 2022

Biaya ujian

10.000 yen

Uang pangkal

50.000 yen

Uang sekolah

※

Hari Sabtu, hari Minggu, hari besar di Jepang, hari yang ditentukan oleh sekolah

Semester yang pertama

Semester yang ke-2

Semester yang ke-3

275.000 yen

275.000 yen

250.000 yen

Selain biaya di atas perlu sekitar 40.000 yen untuk biaya bahan pendidikan selama 1 tahun 6 bulan.

☆ Biaya di atas adalah biaya kursus selama 1 tahun 6 bulan termasuk uang sekolah.
☆ Pelajar di kursus ini dapat membeli TEIKI (tiket kereta jangka panjang) khusus untuk pelajar.
* Tingkat dasar dan tingkat menengah akan dibuka.
(Jika anda ingin belajar tingkat yang lebih lanjut, silahkan hubungi)
* Pembayaran sebelum ／

ZENKI (Semester pertama)：07.10.2022 （Jumat）
CHUUKI (Semester ke-2)：24.03.2023 （Jumat）
KOUKI (Semester ke-3)：29.09.2023 （Jumat）
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Cara pembayaran uang pangkal dan uang sekolah (Transefer ke rekening di bawah)
Mohon uang pangkal dan uang sekolah dibayari di loket di sekolah atau ditransfer ke rekening
melalui kantor pos di seluruh Jepang.
① Kami menyediakan "FURIKOMI TORIATSUKAIHYOU" (kertas untuk transfer uang).
② Jika anda menggunakan "FURIKOMI TORIATSUKAIHYOU" yang kami menyediakan, komisi
transfer kami bayar.
*Jika anda membatalkan karena urusan sendiri, mohon memberitahukan hal itu melalui surat
sehari sebelum hari terakhir pembayaran uang sekolah semester yang pertama.
Kami mengembalikan uang selain uang ujian dan uang pangkal.

Incorporated Educational Institution NISHIZAWA Gakuen
Honbu Kousha (Gedung Pusat)

Tempat lamaran :

3-16, Minamiogi-machi, Kita-ku, Osaka City, 530-0052
Tel. 06-6314-0261
Fax. 06-6313-1112
Cara pembayaran :

Telepon gratis：0120‐98‐2438
(Dapat dihubungi hanya di Jepang）

Mohon pelamar sendiri membawa surat yang diperlukan dan biaya ujian ke
sekolah setelah booking melalui telepon.
Setelah ujian untuk mengcek tingkat kemampuannya, supervior
mewawancarai anda.
Memakan waktu sekitar 1 setengah jam.
Ujian dan wawancara dilaksanakan secara gratis.
Hari Senin - hari Sabtu, jam 9:00 - jam 17:00

Jam
Surat

① Surat lamaran
② Surat alasan belajar (Lampirkan versi bahasa Jepang)
③ Foto kopi paspor (halaman yang ada foto dan status visa)
④ Foto kopi ZAIRYUU CARD (Resindence Card)
⑤ Pas foto 3cm x 4 cm (4 lembar)
⑥

Surat ZAINICHI RENRAKUNIN HIKIUKESHO
(orang yang dihubungi di Jepang)

⑦ Jika anda mempunyai, surat yang membuktikan kemampuan bahasa
Jepang.

