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Giấy cam kết của người hỗ trợ tài chính 
 

Kính gửi Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Nhật Bản 

 

Họ tên học sinh                                       

       

            Ngày tháng năm sinh       Ngày      Tháng       Năm       (Nam/Nữ) 

  

Quốc tịch                                            

       

Tôi ký tên dưới đây là người sẽ hỗ trợ tài chính trong thời gian lưu trú học tập tại Nhật Bản của học sinh được nêu tên ở 

trên khi học sinh này nhập cảnh vào Nhật Bản. Tôi xin phép trình bày lý do nhận làm người hỗ trợ tài chính và chứng 

thực nội dung hỗ trợ tài chính như sau. 

 

Nội dung 

1. Lý do nhận làm người hỗ trợ tài chính (Vui lòng ghi cụ thể phần giải thích chi tiết lý do nhận làm người hỗ trợ 

tài chính và mối quan hệ với người nộp đơn nhập học) 

                                                                                                                                

                                                                                  

                                                                                                                                                                 

2. Nội dung hỗ trợ tài chính 

Tôi tên là                  , chứng thực rằng sẽ thực hiện hỗ trợ tài chính như sau trong thời gian học sinh 

được nêu tên ở trên sinh sống tại Nhật Bản. Ngoài ra, khi học sinh này xin đăng ký cấp phép gia hạn thời gian lưu 

trú, tôi sẽ nộp các hồ sơ chứng thực việc hỗ trợ tài chính cho các khoản phí như chi phí sinh hoạt, v.v… và bản sao 

giấy chứng nhận chuyển tiền hoặc sổ tiết kiệm (sổ ghi chép hoạt động chuyển tiền, hỗ trợ tài chính), v.v… trên danh 

nghĩa chủ tài khoản là tôi. 

Nội dung 

1) Học phí: 1 năm 6 tháng                                      Yên  

2) Phí sinh hoạt:    /Tháng                                        Yên 

3) Phương pháp hỗ trợ tài chính:   (  ) Chuyển tiền từ nước ngoài 

                          (  ) Chuyển tiền từ người hỗ trợ tài chính tại Nhật Bản 

                          (   ) Khác                                           

 

Ngày    Tháng    Năm         

Người hỗ trợ tài chính 

  Họ tên                         /Ký tên                            (Đóng dấu)         

  Địa chỉ                                                   Số bưu điện                                         

  ĐT                                        ĐTDĐ                                             

 


