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Selamat Siang! Perkenalkan nama saya Masashi Koyama yang akan menjabat sebagai 
Kepala Sekolah di Sekolah Bahasa (Language School Of Morinomiyairyo Gakuen).
Sekolah Bahasa ini rencananya akan dibuka pada bulan April 2019. 
Sekolah ini terletak di wilayah Kansai Jepang. Kansai merupakan wilayah asal lahirnya 
budaya Jepang. Sebut saja diantaranya kota Osaka, kota yang sangat menyenangkan dan 
juga berkembang sebagai salah satu pusat perekonomian di Jepang.
Sekolah bahasa kami akan memberikan dukungan penuh kepada anda semua, sehingga 
dapat menikmati belajar bahasa Jepang dan bisa menyerap budaya Jepang dengan baik. 
Selain itu, sekolah kami juga akan mengadakan kerja sama dengan Morinomiya University
of Medical Sciences dan sekolah induk dari Morinomiya College Of  Medical Sciences yang 
memang berada pada lokasi yang sama. Sehingga anda semua dapat terjun langsung dan 
merasakan dunia  perawatan medis dan kesejahteraan sosial di Jepang. 
Untuk mendapatkan semuanya, pertama dimulai dari belajar bahasa Jepang, belajar tentang 
kehidupan di Jepang, tutur kata, kebiasaan, serta bisa dapat belajar budaya dan hukum di 
negara Jepang. Saya sangat berharap semuanya dapat diikuti, sehingga dapat  memperkaya
hidup anda dengan berbagai macam  ilmu dan pengalaman.

SALAM KEPALA SEKOLAH

Masashi Koyama di lahirkan di Prefektur Kagawa. Beliau 
dibesarkan di Osaka hingga usia 9 tahun dan t inggal di 
Prefek tur Kagawa hingga usia 18 tahun. Setelah masuk 
Universitas dan t inggal di Kyoto selama 14 tahun, beliau 
memilih kembali t inggal di kota Toyonaka, Osaka. Hingga 
lu lus SMA bel iau menekuni o lahraga Basebal l  sebagai 
pemain muda, dan setelah memasuki Universi tas bel iau 
menja lani kehidupan sebagai at l i t  karate. Sebagai at l i t  
karate, bel iau pernah menjuarai karate t ingkat nasional 
Jepang se lama 3 ka l i  be r tu r u t - tu r u t  dan juga pe r nah 
menjuarai karate t ingkat Interrnasional. Setelah pensiun 
dari dunia karate, beliau dipercaya menjadi pelatih karate 
t im nas i o na l  J e pan g ,  b e l i au  j u g a  d i p e r c aya  m e n j ad i  
pengawas d i  Un ivers i tas ,  dan juga d ipercaya sebaga i  
wasi t dan jur i /hak im dalam seluruh kejuaraan o lahraga 
tingkat Nasional Jepang. Karena karate bukanlah sebagai 
profes i ,  peker jaan yang dige lut i  be l iau adalah sebagai 
guru o lahraga se lama 23 tahun,  sebaga i  wak i l  kepa la 
sekolah, dan sebagai kepala sekolah selama 12 tahun di 8 
SM A yang berada d i  Pre fek tuk Osaka.  Be l iau pe r nah 
membuat kar ya tu l i s  dan buku tentang mengh idupkan 
penga laman d i  dun ia  pend id i kan mengena i  wa j i bnya 
belajar bela dir i dar i t ingkat Sekolah Menengah Per tama 
(SMP).  Sete lah menjabat sebagai  Ketua Perkumpulan 
Sen i  be la  d i r i  Kara te  Jepang,  Pada bu lan A pr i l  2017,  
be l iau juga mula i menul is cer i ta bersambung “Maja lah 
bulanan seni bela dir i ” dalam edisi “Sejarah dan Teknik 
bela diri karate” yang diterbitan oleh Nihon Budokan.

・Lulusan Sekolah Menegah Atas (SMA) 1 Kanonji, Prefektur Kagawa.
•Lulusan Universitas Ritsumeikan dan Universitas Pendidikan Kyoto 
jurusan Pendidikan.
•Pensiun setelah bekerja selama 35 tahun di Sekolah Menengah 
Atas (SMA) di Osaka.
•Penasehat khusus Profesor di Morinomiya Medical University dan 
Penasehat  Hubungan masyarakat (Humas).
•Pengajar tidak tetap di Fakultas Pendidikan, Universitas Osaka.

Riwayat Hidup Kepala Sekolah: Masashi Koyama

Koy ama Ma s a s h i
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Karakterist ik sekolah
Morinomiyair yo Gakuen membuka sekolah kejuruan akupuntur Osaka pada tahun 

1973 d i  Osaka-sh i  berdasarkan semangat pembangunan ya i tu “membina orang 

medis yang d idukung keunggulan k l in is dan kekayaan manusiawi ” dan berubah 

nama menjadi sekolah kejuruan Mor inomiyair yo Gakuen pada tahun 2000. Pada 

tahun 2007 kami membuka Universi tas Mor inomiyair yo dan saat ini telah menjadi 

un ive r s i t as  kedok te ran te r besar  d i  Kansa i  yang memi l i k i  6  depar temen se r t a  

sekolah pascasar jana dan jurusan.

Sekolah bahasa Mor inomiyair yo Gakuen member ikan pendidikan bahasa Jepang 

kepada orang asing dan memil ik i  tu juan memupuk kemampuan komunikasi yang 

diper lukan untuk membangun hubungan personal yang kaya dengan orang-orang 

di seki tar. Selain i tu, melalui pembelajaran budaya dan kebiasaan hidup Jepang, 

kami  be r tu juan un tuk membina SDM yang dapa t  menerapkan ke r ja  sama dan 

harmonisasi dengan orang yang memil ik i latar belakang sosial dan budaya yang 

berbeda.

April 1973　　 Pembukaan Sekolah Kejuruan dan Akupunktur Osaka (Osaka Acupuncture College) 
April 2000　　 Nama badan usaha dari Sekolah Morinomiya Iryo Gakuen (Morinomiya Medical School) diganti dengan nama
　　　　　　   Morinomiya Iryo Gakuen Senmon Gakkou (Morinomiya College of Medical Art & Sciences)
April 2007　　 Membuka Morinomiya Medical University
　　　　　　   (Fakultas Ilmu Kesehatan Departemen Akupuntur, Moxibustion, dan Departemen Terapi Psikologi)
April 2011　　 Membuka Morinomiya Medical University Departemen Keperawatan,
　　　　　　  Morinomiya Medical University Pascasarjana Ilmu Kesehatan (khusus Master/S2) 
April 2016　　 Membuka Morinomiya Medical University 
　　　　　　   Departemen Ilmu Kesehatan, Departemen Terapi Okupasi dan Departemen Laboratorium Klinis, 
　　　　　　   dan membuka Departemen Studi kebidanan

L anguage School  o f  Mor inomi ya ir yo Gakuen
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Kami akan memberikan dukungan penuh bagi anda semua yang ingin belajar disini untuk mewujudkan mimpinya!

〈 P e r k e n a l a n  S e k o l a h 〉

Kepala Sekolah

Koy ama Mas as hi
Keahlian:  Karate
(bentuk,  kuda-kuda dan teori)

Tenaga Pengajar

Mor iok a Ken
Hobi:  Memancing

Tenaga Pengajar

Ot s uk a H iromi
Hobi:  Membaca

Tenaga Pengajar

Kat ay ama Mak i
Hobi:  Berenang

Penanggung Jawab Bimbingan
Kehidupan di Jepang

Hatsusegawa Hatsuo
Hobi:  Maraton

Perkenalan Staff

RUANG BELAJAR

Ruangan yang luas
Membuat anda nyaman dan bi s a
belajar dengan baik .

RUANG PERPUSTAKAAN
Ada berbagai  mac am buku
Di lengkapi  j uga dengan buku panduan
uj ian bahas a J epang, sehingga kamu
dapat menjadikan perpus takaan
sebagai  ruang belajarmu.

Sekolah Bahasa 
Morinomiyairyo Gakuen
Sekolah dikel i l i ngi  oleh pepohonan hi j au yang
menyegarkan mata
Pada mus im semi  s akura bermekaran,
selanjutnya (pada mus im gugur)  daun-daun berubah
warna menjadi  kuning dan merah.

LOBI
Kesempatan berbi c ara dengan s antai  bers ama
guru dan teman
Mari  bias akan berbi c ara dengan bahas a J epang.

Saya ingin belajar di  Jepang untuk
mewujudkan mimpi.

Wilayah Kansai,
seperti: Kyoto, Nara,

Shiga, Hyogo, Wakayama,
merupakan beberapa tempat

wisata ternama di Jepang,
yang dipenuhi tempat

bersejarah dan
peninggalan kuno.
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Kursus

❶Kursus 1 tahun
❷Kursus 1,5 tahun
❸Kursus 2 tahun
❹Kursus jangka pendek
❺Kursus 3 bulan

（Vis a belajar di  Luar Negari
dalam jangka wak tu yang lama）

Pembagian Level Bahan Ajar dan Target yang Ingin Dicapai

Keistimewaan Belajar di Sini

◦Kelas dibagi berdasarkan tingkat
 kemampuan bahasa Jepang dan
 ada sistem belajar tambahan bagi
 siswa yang belum menguasai
 pelajaran sebelumnya.
◦Mempunyai grup diskusi dengan
 teman-teman dari berbagai negara.
◦Dapat merancang karir dan jalan
 yang akan ditempuh setelah wisuda
◦Pelajaran yang diberikan juga
 mencakup perawatan lansia/
 caregiver dan medis

Pembagian Jam Belajar

Pembagian gin Dicapaivel Bahan Ajar dan Target yan Lev g Ing

Mengenai kursus（Jam pelajaran, target pembelajaran, dan isi pelajaran）

Kursus Masuk Sekolah Kapasitas Jam Pelajaran

Kursus 1 tahun 

Kursus 1,5 tahun 

Kursus 2 tahun 

April

Oktober

April

20 orang

20 orang

20 orang

Senin - Jumat, pkl. 08:50 - 12.10
(45 menit pelajaran)

Senin - Jumat, pkl. 13.00 - 16.20
(45 menit pelajaran)

Senin - Jumat, pkl. 08:50 - 12.10
(45 menit pelajaran)

Bahan ajar utama

Basic A
みんなの日本語初級Ⅰ
0～200 jam

・Pola kalimat dasar
・Bisa intonasi yang benar
・Bisa komunikasi percakapan
  bahasa Jepang dasar sehari-hari

Jam belajar

Target
pembelajaran

Bahan ajar utama

Basic ～  Intermediate A
中級へ行こう
中級から学ぶ日本語
新完全マスターN3文法
380～760 jam

・Pola kalimat, kosakata, ungkapan
  yang telah dipelajari di basic bisa
  digunakan dengan tepat
・Bisa menyampaikan pendapat
  sendiri
・Terbiasa dengan kalimat yang
  panjang

Jam belajar

Target
pembelajaran

Bahan ajar utama

Intermediate B ～ Advance
中級から学ぶ日本語
上級で学ぶ日本語
新完全マスターN2文法
760～1,340 jam

・Bisa bertukar pendapat denga
  n penutur asli
・Bisa menjelaskan dan menulis
  alasan pemikiran dan pendapat
  sendiri
・Lulus N2

Jam belajar

Target
pembelajaran

Bahan ajar utama

Advance
上級で学ぶ日本語
Webニュース・新聞
1,340～1,520 jam

・Bisa mendapatkan informasi
  penting dari koran dan berita
・Bisa mengeluarkan pendapat
  sendiri mengenai tema
  kemasyarakatan yang menjadi
  bahan pembicaraan di Media 
・Bisa menulis secara teoritis
  pendapat pribadi mengenai
  tema kemasyarakatan yang
  menjadi bahan pembicaraan
  di Media

Jam belajar

Target
pembelajaran

Bahan ajar utama

Basic B
みんなの日本語初級Ⅱ
200～380 jam

・Pola kalimat dasar
・Bisa baca tulis huruf kanjii dasar
・Bisa melanjutkan percakapan
  dalam kehidupan sehari-hari

Jam belajar

Target
pembelajaran

Jam ke-1, pkl. 8：50～9：35

Jam ke-2, pkl. 9：40～10：25

Jam ke-3, pkl. 10：35～11：20

Jam ke-4, pkl. 11：25～12：10

(istirahat 5 menit)

(istirahat 10 menit)

(istirahat 5 menit)

Pembagian Jam kelas Pagi

［ Jam kelas Pagi ］ 8：50～12：10

Jam ke-1, pkl.13：00～13：45

Jam ke-2, pkl.14：50～14：35

Jam ke-3, pkl.14：45～15：30

Jam ke-4, pkl.15：35～16：20

(istirahat 5 menit)

(istirahat 10 menit)

(istirahat 5 menit)

Pembagian Jam kelas Siang

［ Jam kelas Siang］ 13：00～16：20
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Di sekolah ini,setelah lulus sekolah bahasa Jepang, anda bisa melanjutkan belajar  ke sekolah khusus kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu sekolah 
Pendidikan Khusus Perawatan Lansia (caregiver) selama 2 tahun. Beberapa tahun belakangan ini , usia lansia di negara-negara Asia mengalami 
peningkatan. Jadi, setelah mendapatkan ilmu dan keterampilan perawatan lansia/caregiver di Jepang, anda bisa mempraktekkannya di negara anda. 
Agar anda semuanya, bisa terjun langsung ke lapangan untuk menjalankan aktivitas perawatan lansia dan medical, kami akan memberikan dukungan 
dengan sepenuh tenaga!

Selama 4 tahun melalui Sekolah bahasa Jepang dan Sekolah Pendidikan Khusus
Perawatan Lansia/Caregiver, selanjutnya menuju kelulusan ujian negara perawatan lansia！

Bantuan pelajar

Sekolah Pendidikan Khusus Perawatan Lansia/Caregiver

11
 Sistem kelas tambahan untuk

membantu hal-hal yan tidak

dipahami dalam pelajaran

SUPPORT

22
Sistem wali kelas untuk dapat

berkonsultasi tentang kebimbangan

kehidupan sehari-hari

SUPPORT

33
Dukungan pencarian sekolah

tujuan oleh wali kelas atau staf

khusus

SUPPORT

44
Bimbingan kehidupan termasuk

tata krama dan kebiasaan Jepang

SUPPORT

55
Pengenalan kerja sambilan sesuai

kemampuan bahasa Jepang

SUPPORT

l h kh k j ht i l k t it k l h

Sekolah Pendidikan Khusus
usan ujian negara perawatan lansia！

Sekolah Pendidikan Khusus
Perawatan Lansia /Caregiver

◦Rencana pembukaan sekolah: April 2021

◦Jumlah siswa yang akan diterima: 160 orang

◦Permulaan sekolah: bulan April

◦Periode kerja: 2 tahun

Sekolah Bahasa
Jepang

［Selama 2 tahun］

Sekolah Pendidikan
Khusus Perawat
Lansia/Caregiver
［selama 2 tahun］

(Pelajaran Perawatan Lansia) 
Bisa belajar tentang perawatan lansia
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Ruang Bersama
Bisa digunakan untuk 
makan dan
berbincang-bincang
dengan teman

Area Dapur
Dapur, bak mandi, 
toilet, dan wastafel , 
karena disatukan dalam
warna putih,
memberikan suasana
bersih dan sehat.

【FASILITAS】 【Biaya Asrama】
Meja belajar, termasuk  wi -fi , mas ing-mas ing
kamar ada pemanas dan pendingin, kulkas ,
mes in cuc i , penanak  nas i , mic rowave,
oven pemanggang roti , vacuum c leaner

Satu orang satu
kamar
Bisa menghabiskan
waktu dengan santai
di kamar sendiri

Kegiatan Tambahan
Setiap pergantian musim, akan diadakan juga kegiatan di luar kelas seperti: Bunkasai (Festival Kebudayaan Jepang), 
Pertandingan Olahraga, Darmawisata ( jalan-jalan), serta pelajaran untuk menambah pengalaman budaya Kejepangan

anda dan lain-lain sebagainya.

・Upacara masuk
・Orientasi
・Jalan-jalan di kota
  (kegiatan luar kelas)
・Pemeriksaan kesehatan
・Melihat Ningyo Joruri Bunraku
  (pengalaman kebudayaan Jepang)
・Ujian akhir semester

April-Juni

Musim semi

・Kelas berpakaian
  (pengalaman kebudayaan Jepang)
・Berkunjung ke sekolah kejuruan, universitas
  (kegiatan luar kelas)
・Festival pengalaman budaya daerah
  (pengalaman kebudayaan Jepang)
・Ujian akhir semester

Juli-
September

Musim panas

・Upacara masuk
・Orientasi
・Festival budaya（interaksi internasional）
・Kelas kaligrafi(pengalaman kebudayaan Jepang)
・Rekreasi (kegiatan luar kelas)
・Pemeriksaan kesehatan
・Ujian akhir semester

Oktober
-Desember

Musim gugur

・Rekreasi seluruh sekolah
  (USJ, dll.)
  (kegiatan luar kelas)
・Kelas upacara minum teh
  (pengalaman kebudayaan Jepang)
・Upacara kelulusan, pesta
・Ujian akhir semester

Januari
-Maret

Musim dingin

Asrama Siswa
Pengatur an kam ar  2LD K dan 3LD K.

Pem bagiannya 2 -  3 or ang,yai tu 1 or ang 1 kam ar.
d i l engk ap i  dengan l i f t

Area Da
Dapur, bak m
toilet, dan w
karena disat
warna putih,
memberikan
bersih dan s

S】 【Biaya 
ermasuk  wi -fi , mas ing-mas ing

Rumah Bersama Uang Masuk
Biaya

Pemeliharaan
 Asrama

Biaya Asrama
(perbulan) Biaya Asrama ( untuk 3 bulan)

untuk 3 orang
untuk 2 orang

10,000yen
10,000yen

20,000yen
20,000yen

30,000yen
35,000yen

120,000yen
135,000yen

Bagi siswa
yang masuk,

telah disediakan futon
(kasur tidur ala Jepang)

Sebagai hadiah!!

Annual E
ve

nts

Dorm
ito

ry
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Prosedur masuk／Biaya studi❶

〈Studi Jangka Panjang〉
Kualifikasi pendaftaran Orang yang memenuhi salah satu hal berikut

①Telah menyelesaikan pendidikan sekolah 12 tahun dalam program normal di negaranya
②Telah menyelesaikan program kualifikasi studi lanjutan ke institusi pendidikan tinggi di negaranya
*Pada prinsipnya berusia 29 tahun ke bawah untuk kedua syarat tersebut
*Dilakukan ujian sederhana untuk memastikan tingkat dan kemampuan akademik dasar pada waktu pendaftaran

Metode seleksi
Pemeriksaan dokumen yang diserahkan. 
Bila perlu, pemeriksaan dilakukan dengan wawancara dan ujian bagi orang yang bersangkutan serta 
wawancara dengan penjamin keuangan.

Prosedur pengajuan
permohonan

1.Dokumen yang diserahkan pemohon 
　①Permohonan masuk (formulir A yang ditentukan, diisi orang yang bersangkutan) 
　　*Pastikan untuk menuliskan nama dalam alfabet sesuai yang tertera pada paspor 
　②Sertifikat lulus pendidikan terakhir (sertifikat selesai) atau dokumen asli sertifikat kelulusan (sertifikat selesai) 
　　・Sertifikat kelulusan asli akan dikembalikan setelah diperiksa
　　・Bagi pemohon Tiongkok daratan, mohon serahkan juga laporan sertifikasi latar belakang atau laporan
　  　sertifikasi prestasi akademik pendidikan tinggi 
　③Sertifikat prestasi akademik pendidikan terakhir
　④Survei terkait pembelajaran bahasa Jepang (formulir A yang ditentukan)
　⑤Foto (3cm x 4cm) 8 lembar (Tulis nama pemohon di sisi belakang) 
　　*Pas foto tampak depan, setengah badan, tanpa topi yang diambil dalam 3 bulan terakhir
　　・Sertifikat kerja (surat keterangan bekerja dari tempat bekerja saat ini) 
　　・Salinan paspor (Bagi yang memilikinya. Bagi yang pernah datang ke Jepang, pastikan untuk 
　  　memfotokopi halaman visa)
　　・Dokumen yang membuktikan kemampuan bahasa Jepang (Bagi yang memilikinya. Contoh: Pemberitahuan 
　  　hasil ujian dan tabel nilai EJU, JLPT, JPT, dll.)
　　・Sertifikat pembelajaran bahasa Jepang 

 　 
2. Dokumen yang diserahkan penjamin keuangan
　A Bila penjamin keuangan berada di Jepang
　　①Bukti identitas diri (formulir B yang ditentukan) 
　　②Surat jaminan biaya kepada Menteri Kehakiman (formulir C yang ditentukan) 
　　③Surat keterangan bekerja atau sertifikat usaha 
　　④Sertifikat pajak penduduk atau sertifikat pajak 
　　⑤Sertifikat tinggal (seluruh anggota yang tinggal bersama) atau sertifikat pendaftaran orang asing
　　　(bila penjamin keuangan adalah orang asing yang tinggal di Jepang)
　　⑥Sertifikat pendaftaran cap
　　⑦Dokumen publik yang membuktikan hubungan pemohon dan penjamin keuangan 
　　　(contoh: kartu keluarga, dll.) 
　　⑧Surat keterangan saldo tabungan 

　B Bila penjamin keuangan berada di luar Jepang (bila uang dikirimkan dari negara sendiri) 
　　①Bukti identitas diri (formulir B yang ditentukan)
　　②Surat jaminan biaya kepada Menteri Kehakiman (formulir C yang ditentukan)
　　③Surat keterangan bekerja
　　④Dokumen publik yang membuktikan hubungan pemohon dan penjamin keuangan 
　　　(contoh: kartu keluarga, dll.) 
　　⑤Sertifikat usaha dan sertifikat pajak (bagi wiraswasta) 
　　⑥Surat keterangan saldo tabungan atas nama penjamin keuangan (dalam yen Jepang/dolar Amerika) 

　C Bila penjamin keuangan adalah pemohon yang bersangkutan
　　①Bukti identitas diri (formulir B yang ditentukan)
　　②Surat keterangan saldo tabungan atas nama yang bersangkutan (dalam yen Jepang/dolar Amerika)

　　[Catatan]
　　・Dokumen tambahan dapat diminta untuk diserahkan karena ada perbedaan dokumen yang
　　  diperlukan menurut individunya.
　　・Terjemahan bahasa Jepang diperlukan untuk dokumen yang diserahkan. 
　　・Untuk dokumen di atas yang dikeluarkan sekolah dan institusi publik, pada prinsipnya 
　　  menggunakan dokumen yang dikeluarkan 3 bulan sebelum pendaftaran.

3. Permohonan masuk asrama, surat janji
　Permohonan masuk asrama, surat janji (formulir D yang ditentukan) 
　・Pastikan untuk menuliskan nama alfabet yang sama dengan yang tercantum pada paspor. 
　・Sertakan pas foto 3 bulan terakhir tampak depan, setengah badan, tanpa topi (3cm x 4cm).
　・Pastikan agar penjamin biaya asrama pada formulir permohonan masuk asrama dan penjamin surat 
　  janji mengisi sendiri formulir tersebut.
　・Pada prinsipnya pelajar harus masuk ke asrama pelajar selama 1 tahun, oleh karena itu tuliskan
　  rencana tinggal di asrama pada surat janji minimal 1 tahun.

4. Biaya seleksi
　25.000 yen (sama untuk A, B, dan C)
　Biaya seleksi dibayar bersamaan dengan penyerahan dokumen permohonan.
　Biaya seleksi yang telah dibayar tidak akan dikembalikan terlepas pendaftar diterima atau tidak.
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Prosedur masuk／Biaya studi❷

Persyaratan melamar
Bagi anda yang bisa mengambil visa wisata(visa ijin
tinggal dalam jangka pendek), dan visa kerja liburan
(kegiatan khusus)

〈Studi Jangka Pendek〉
Kursus ini memanfaatkan masa libur yang panjang. Di sini tidak hanya akan
diajarkan bahasa Jepang saja, tetapi juga akan diajarkan tentang budaya dan
kehidupan di Jepang. Pelajaran seperti pengalaman tentang budaya Jepang, 
wisata kota Osaka, dan lain-lain yang tidak ada dalam kurikulum pun juga ada.

Prosedur Pendaftaran A) Pelamar menyerahkan dokumennya sendiri
　①Dokumen masuk sekolah (kertas A dan tulis tangan)
　　*Tolong masukkan nama yang sesuai dalam paspor dengan huruf alfabet.
　②Mengenai siswa yang akan belajar bahasa Jepang (Kertas B)
　③Pas photo (3 x 4) 3 lembar, (tuliskan nama pelamar dibagian belakang pas photo)
　　*Pas photo terbaru minimal masih dalam waktu 3 bulan, separuh badan dan tidak 
　　  menggunakan topi
　④Surat jaminan ( kertas C)
　⑤Fotocopy paspor

Batas penerimaan
pendaftaran

Pemberitahuan kelulusan Bila lulus pemeriksaan kami, kami akan merangkum dokumen dan menyerahkannya kepada kantor imigrasi 
untuk melakukan prosedur permohonan penerbitan “sertifikat kelayakan tinggal”. 
Hasil pemeriksaan di kantor imigrasi akan diberitahukan kepada penjamin keuangan.
Hasil pemeriksaan di kantor imigrasi memerlukan waktu sekitar 2-3 bulan setelah batas waktu pendaftaran.

Biaya studi

Prosedur masuk
dan pemerolehan visa

①Setelah penerbitan “sertifikat kelayakan tinggal” diberitahukan, pengiriman uang dari pemohon akan diperiksa. 
Setelah itu, “surat izin masuk sekolah” dan “sertifikat kelayakan tinggal” akan diberikan. 
②Pemohon menyiapkan hal-hal berikut lalu ikuti prosedur permohonan visa belajar dengan pergi ke kantor 

publik Jepang terdekat. 
　・Sertifikat kelayakan tinggal 
　・Paspor
　・Pas foto 2 lembar
③Mohon agar penjamin keuangan memberitahukan tanggal rencana kedatangan pemohon kepada kami.
　*“Sertifikat kelayakan tinggal” memerlukan waktu sekitar 2-3 bulan untuk diterbitkan setelah pengajuan. 
　　Oleh sebab itu, mohon anggap perlu waktu 4-5 bulan sejak pendaftaran sekolah sampai datang ke Jepang. 

Program Tahun Biaya
seleksi

Uang
pangkal

Biaya
pelajaran

Biaya 
pemeliharaan

fasilitas 
Biaya

kesejahteraan
dan keamanan

Biaya
materi

pendidikan Total

Studi lanjutan
1 tahun

１tahun

１tahun

２tahun

１tahun

２tahun

25,000yen

25,000yen
－

25,000yen
－

55,000yen

55,000yen
－

55,000yen
－

30,000yen

15,000yen
30,000yen
30,000yen
30,000yen

30,000yen

15,000yen
30,000yen
30,000yen
30,000yen

30,000yen

15,000yen
30,000yen
30,000yen
30,000yen

770,000yen

425,000yen
690,000yen
770,000yen
690,000yen

600,000yen

300,000yen
600,000yen
600,000yen
600,000yen

Studi lanjutan
2 tahun

Studi lanjutan
1 tahun
6 bulan

, y

visa ijin
liburan

ya akan
daya dan
Jepang, 
juga ada.

ri
tulis tangan)

, y, y , y , y

t.

s photo)
dan tidak 

Studi Jangka Panjang
(visa pelajar asing)

[Masuk bulan April]
　Pendaftaran di mulai bulan September
　hingga pertengahan November.
[Masuk bulan Oktober] 
　Pendaftaran di mulai bulan Maret
　hingga pertengahan Mei.

Studi Jangka Pendek
(visa jangka pendek/visa liburan kerja)

Batas pendaftaran 1 bulan sebelum
masuk sekolah.
*Begitu pendaftarnya penuh, pendaftaran
  akan kami tutup
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Akses di Seputaran Sekolah

Kantor Imigrasi
Osaka Cosmos Square

Station

Morinomiya Medical 
University

ATC(Asian and Pacific Trade Center)

Merupakan Mal l  Shopping dan
Ivent Pelabuhan Selatan Os aka

Kantor Imigrasi Osaka

Mau mengurus  surat i z in apapun
dekat dan prak ti s

Sekolah Bahasa
Morinomiyairyo Gakuen

Laut ke l ihatan dar i  seko lah Dekat dar i  Mal l  seh ingga

bisa makan dan berbe lan ja kapan sa ja .  

Letak kantor imigras i  juga berada d i  depan seko lah,

seh ingga memudahkan anda  untuk mengurus 

pembaruan dan perpan jangan surat  iz in menetap.

京橋

十三

尼崎今津

神戸三宮

神戸三宮

三ノ宮 尼崎

西宮北口

関西国際空港

出町柳
河原町

京都

至千里中央至宝塚 至宝塚至宝塚

淀屋橋

鶴橋

奈良

近鉄
奈良

至木津

至河内長野

至高野山至和歌山市至和歌山

大和
西大寺

大和八木

生駒

布施

JR環状線

JR学研都市線

阪神本線

JR京都線

JR東海道新幹線

JR山陽新幹線

JR神戸線

阪急神戸線

近鉄大阪線

近鉄奈良線

阪神なんば線

阪急京都線

阪
急
宝
塚
線

阪
急
今
津
線

Ｊ
Ｒ
宝
塚
線

京阪本線

JR関西本線

近鉄南大阪線

住之江
公園

天王寺

なかもず

三国ヶ丘

堺

森ノ宮九条
西九条

西梅田

大阪メトロ中央線

コスモスクエア

大
阪
メ
ト
ロ
御
堂
筋
線

南
海
本
線

南海空港線

ＪＲ関西空港線

ＪＲ阪和線

南
海
高
野
線

長田

本町弁天町

Sekolah Bahasa
Morinomiyairyo Gakuen

新大阪

大 阪
（梅田）

なんば

大阪メトロ
四つ橋線

ニュートラム

南海ポートタウン線

J　R　線
新   幹   線
大阪メトロ
私　　   鉄

Kampus dekat dengan stasiun, hanya 5 menit 
ber jalan kaki ke stasiun terdekat dar i kampus, 
dan kurang dar i 30 menit ke Stasiun  terminal 
utama di pusat kota Osaka.
Menuju Kobe, Kyoto, dan Nara pun bisa diakses 
dengan mudah

Osaka Metro Central Line
Dari cosmos square station pintu keluar nomor 2, 
jalan kaki hanya 5 menit. 

Access Map
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Penggunaan Fasilitas Kampus
Bi sa m enggunakan r uang per pustakaan dan m edi cafe di  dal am  kam pus.

Medi Cafe
Di sini disediakan menu-menu yang 
menunjang kesehatan tubuh. 
Selain bisa nyaman dengan kehidupan di 
Jepang, sekolah juga menunjang dengan 
makanan yang sehat.

Jam buka Medi Cafe

Hari biasa: 11.00-14.45
(jam pemesanan terakhir pukul 14.15)
*Setelah Medi Cafe tutup, ruangan tetap bisa 
 digunakan untuk belajar.

Mahasiswa: 280 yen
Umum: 450 yen

Kare

Mahasiswa: 220 yen
Umum: 330 yen

Udon

Mahasiswa: 280 yen
Umum: 440 yen

Kara Age Don

Menu Makan Siang 
Sehat
(Menu set harian)

Mahasiswa: 350 yen
Umum: 600 yen
*Sup dijual terpisah
(Mahasiswa: 50 yen
Umum: 80 yen)

Menu Makan Siang 
Medicafe
(Menu set harian)

Mahasiswa: 350 yen
Umum: 600 yen
*Sup dijual terpisah
(Mahasiswa: 50 yen
Umum: 80 yen)

20 yen
en

Mahasi
Umum: 

Kara A

nnnnn swa: 280 yen
440 yen

Age Don

Umum: 80 yen)

s

A

siswa: 280 yen
m: 450 yen

e

Menu Standar

Lunch menu
Lunch menu

MenuMedi cafe

PERPUSTAKAAN
J am buka

Hari biasa: 08.00-20.30
Sabtu: 11.00-17.00
(Pada hari Sabtu hanya 
diperuntukan untuk orang kampus)
*Terkadang ada juga diliburkan

Tersedia tempat yang 
tenang dan nyaman 

untuk blajar

Ada juga tempat yang disediakan untuk berbagi informasi dengan mahasiswa Jepang.
Misalnya, untuk berkomunikasi  dalam bahasa Jepang bersama teman mahasiswa Jepang. 
Dengan demikian bisa saling memahami dan mengenal budaya masing-masing. 
Nah, untuk menjalin hubungan baik tersebut, gunakanlah fasilitas yang sudah disediakan!

Sekitar 47.000 jenis 
buku dan majalah  
disediakan untuk 

masing-masing jurusan

( y
Umum: 80 yen)

iswa: 22
: 330 ye

Mahas
Umum

Udon

s
m:

n
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学校法人　森ノ宮医療学園

森ノ宮医療学園ランゲージスクール
Language School of Morinomiyairyo Gakuen

〒559‒0034 1-28-9 Nanko-Kita, Suminoe-ku, Osaka
［TEL］ +81-6-4703-3615
［URL］ http://jls.morinomiya.ac.jp



 

 

Language School of Morinomiyairyo Gakuen	

Sekolah	Bahasa	Morinomiyairyo	Gakuen:	Panduan	Aplikasi	Pelajar		

	

[Karakteristik	sekolah]	

1.	Mengenai	Morinomiyairyo	Gakuen	

Morinomiyairyo	Gakuen	membuka	sekolah	kejuruan	akupuntur	Osaka	pada	tahun	1973	di	Osaka-shi	

berdasarkan	semangat	pembangunan	yaitu	“membina	orang	medis	yang	didukung	keunggulan	klinis	dan	

kekayaan	manusiawi”	dan	berubah	nama	menjadi	sekolah	kejuruan	Morinomiyairyo	Gakuen	pada	tahun	2000.	

Pada	tahun	2007	kami	membuka	Universitas	Morinomiyairyo	dan	saat	ini	telah	menjadi	universitas	

kedokteran	terbesar	di	Kansai	yang	memiliki	6	departemen	serta	sekolah	pascasarjana	dan	jurusan.	

Sekolah	bahasa	Morinomiyairyo	Gakuen	memberikan	pendidikan	bahasa	Jepang	kepada	orang	asing	dan	

memiliki	tujuan	memupuk	kemampuan	komunikasi	yang	diperlukan	untuk	membangun	hubungan	personal	yang	

kaya	dengan	orang-orang	di	sekitar.	Selain	itu,	melalui	pembelajaran	budaya	dan	kebiasaan	hidup	Jepang,	

kami	bertujuan	untuk	membina	SDM	yang	dapat	menerapkan	kerja	sama	dan	harmonisasi	dengan	orang	yang	

memiliki	latar	belakang	sosial	dan	budaya	yang	berbeda.		

	

2.	Tujuan	pendidikan	

①	Menguasai	kemampuan	komunikasi	komprehensif	berdasarkan	pengetahuan	umum	dan	tata	krama	masyarakat	

Jepang	dan	tidak	hanya	4	keterampilan	seperti	“membaca,	menulis,	mendengar,	dan	berbicara”	saja.		

②	Menjaga	baik-baik	hubungan	aktif	dengan	masyarakat	setempat	dan	kegiatan	sesama	mahasiswa	

internasional	serta	memupuk	perasaan	pemahaman	kebudayaan	berbeda	dan	kontribusi	sosial	

③	Menguasai	sikap	hidup	yang	mematuhi	aturan	sosial	dan	daerah	serta	bertindak	dengan	tulus	dan	sopan.		

④	Berusaha	belajar	secara	mandiri	dengan	memperjelas	makna	studi	di	luar	negeri	dan	belajar	bahasa	

Jepang	bagi	diri	sendiri	berdasarkan	rencana	karier.		

	

3.	Bantuan	pelajar	

①Sistem	kelas	tambahan	untuk	membantu	hal-hal	yang	tidak	dipahami	dalam	pelajaran		

②Sistem	wali	kelas	untuk	dapat	berkonsultasi	tentang	kebimbangan	kehidupan	sehari-hari	

③Dukungan	pencarian	sekolah	tujuan	oleh	wali	kelas	atau	staf	khusus	

④Bimbingan	kehidupan	termasuk	tata	krama	dan	kebiasaan	Jepang		

⑤Pengenalan	kerja	sambilan	sesuai	kemampuan	bahasa	Jepang	

	

4.	Kegiatan	sekolah	

	 Melakukan	pelajaran	luar	kelas	seperti	pengalaman	budaya	Jepang	sesuai	musim,	rekreasi,	pertandingan	

olahraga,	festival	budaya,	dll.		

	

5.	Fasilitas	sekolah	

Memiliki	perpustakaan	di	gedung	sekolah	bergaya	rumah	Jepang,	ruang	kesehatan,	ruang	interaksi	pelajar,	

dek	kayu,	Wi-Fi	gratis	yang	dapat	digunakan	dengan	bebas	sesuai	tujuan	seperti	belajar	mandiri,	makan,	

kerja	kelompok	bersama	teman,	dll.	Selain	itu,	pelajar	juga	dapat	menggunakan	fasilitas	perpustakaan,	

toko,	dan	kantin	universitas	yang	bersebelahan.		

	

	



 

 

6.	Asrama	pelajar	

	 	 Terdapat	asrama	pelajar	di	tempat	berjarak	15	menit	jalan	kaki	dari	sekolah.	Berbentuk	share	house	

untuk	2-3	orang	dengan	1	kamar	untuk	tiap	orang.	Semua	kamar	memiliki	furnitur,	peralatan	elektronik,	

dan	WiFi.	Pada	prinsipnya,	1	tahun	kehidupan	asrama	perlu	dijalani	setelah	masuk.		

	

[Panduan	program]	

Program	 Masuk	 Kapasitas		 Jam	pelajaran	

Program	studi	lanjutan	1	tahun		 April	 20	orang	 Senin-Jumat,	8.50-12.10	

(45	menit	pelajaran)		

Program	studi	lanjutan	1	tahun	6	bulan	 Oktober	 20	orang	 Senin-Jumat,	13.00-16.20	

(45	menit	pelajaran)		

Program	studi	lanjutan	2	tahun	 April	 20	orang	 Senin-Jumat,	8.50-12.10	

(45	menit	pelajaran)		

	

[Kualifikasi	pendaftaran]	

Orang	yang	memenuhi	salah	satu	hal	berikut	

①Telah	menyelesaikan	pendidikan	sekolah	12	tahun	dalam	program	normal	di	negaranya	

②Telah	menyelesaikan	program	kualifikasi	studi	lanjutan	ke	institusi	pendidikan	tinggi	di	negaranya	

*Pada	prinsipnya	berusia	29	tahun	ke	bawah	untuk	kedua	syarat	tersebut	

*Dilakukan	ujian	sederhana	untuk	memastikan	tingkat	dan	kemampuan	akademik	dasar	pada	waktu	

pendaftaran	

	

[Prosedur	pengajuan	permohonan]	

A)	Dokumen	yang	diserahkan	pemohon		

①Permohonan	masuk	(formulir	A	yang	ditentukan,	diisi	orang	yang	bersangkutan)		

*Pastikan	untuk	menuliskan	nama	dalam	alfabet	sesuai	yang	tertera	pada	paspor		

②Sertifikat	lulus	pendidikan	terakhir	(sertifikat	selesai)	atau	dokumen	asli	sertifikat	kelulusan	

(sertifikat	selesai)		

	 ・Sertifikat	kelulusan	asli	akan	dikembalikan	setelah	diperiksa	

	 ・Bagi	pemohon	Tiongkok	daratan,	mohon	serahkan	juga	laporan	sertifikasi	latar	belakang	atau	laporan	

sertifikasi	prestasi	akademik	pendidikan	tinggi		

③Sertifikat	prestasi	akademik	pendidikan	terakhir	

④Survei	terkait	pembelajaran	bahasa	Jepang	(formulir	A	yang	ditentukan)	

⑤Foto	(3cm	x	4cm)	8	lembar	(Tulis	nama	pemohon	di	sisi	belakang)		

	 *Pas	foto	tampak	depan,	setengah	badan,	tanpa	topi	yang	diambil	dalam	3	bulan	terakhir	

・Sertifikat	kerja	(surat	keterangan	bekerja	dari	tempat	bekerja	saat	ini)		

・Salinan	 paspor	 (Bagi	 yang	 memilikinya.	 Bagi	 yang	 pernah	datang	 ke	 Jepang,	 pastikan	 untuk	

memfotokopi	halaman	visa)	

	 	 	 ・Dokumen	yang	membuktikan	kemampuan	bahasa	Jepang	(Bagi	yang	memilikinya.	Contoh:	Pemberitahuan	

hasil	ujian	dan	tabel	nilai	EJU,	JLPT,	JPT,	dll.)	

・Sertifikat	pembelajaran	bahasa	Jepang		

	

	

	



 

 

B)	Dokumen	yang	diserahkan	penjamin	keuangan	

A	Bila	penjamin	keuangan	berada	di	Jepang	

①Bukti	identitas	diri	(formulir	B	yang	ditentukan)		

②Surat	jaminan	biaya	kepada	Menteri	Kehakiman	(formulir	C	yang	ditentukan)		

③Surat	keterangan	bekerja	atau	sertifikat	usaha		

④Sertifikat	pajak	penduduk	atau	sertifikat	pajak		

⑤Sertifikat	tinggal	(seluruh	anggota	yang	tinggal	bersama)	atau	sertifikat	pendaftaran	orang	asing	

(bila	penjamin	keuangan	adalah	orang	asing	yang	tinggal	di	Jepang)	

⑥Sertifikat	pendaftaran	cap	

⑦Dokumen	publik	yang	membuktikan	hubungan	pemohon	dan	penjamin	keuangan	(contoh:	kartu	keluarga,	

dll.)		

⑧Surat	keterangan	saldo	tabungan		

	

B	Bila	penjamin	keuangan	berada	di	luar	Jepang	(bila	uang	dikirimkan	dari	negara	sendiri)		

①Bukti	identitas	diri	(formulir	B	yang	ditentukan)	

②Surat	jaminan	biaya	kepada	Menteri	Kehakiman	(formulir	C	yang	ditentukan)	

③Surat	keterangan	bekerja	

④Dokumen	publik	yang	membuktikan	hubungan	pemohon	dan	penjamin	keuangan	(contoh:	kartu	keluarga,	

dll.)		

⑤Sertifikat	usaha	dan	sertifikat	pajak	(bagi	wiraswasta)		

⑥Surat	keterangan	saldo	tabungan	atas	nama	penjamin	keuangan	(dalam	yen	Jepang/dolar	Amerika)		

	

C	Bila	penjamin	keuangan	adalah	pemohon	yang	bersangkutan	

①Bukti	identitas	diri	(formulir	B	yang	ditentukan)	

②Surat	keterangan	saldo	tabungan	atas	nama	yang	bersangkutan	(dalam	yen	Jepang/dolar	Amerika)	

	

C)	Permohonan	masuk	asrama,	surat	janji	

Permohonan	masuk	asrama,	surat	janji	(formulir	D	yang	ditentukan)		

・Pastikan	untuk	menuliskan	nama	alfabet	yang	sama	dengan	yang	tercantum	pada	paspor.		

	 ・Sertakan	pas	foto	3	bulan	terakhir	tampak	depan,	setengah	badan,	tanpa	topi	(3cm	x	4cm).	

	 ・Pastikan	agar	penjamin	biaya	asrama	pada	formulir	permohonan	masuk	asrama	dan	penjamin	surat	

janji	mengisi	sendiri	formulir	tersebut.	

	 ・Pada	prinsipnya	pelajar	harus	masuk	ke	asrama	pelajar	selama	1	tahun,	oleh	karena	itu	tuliskan	

rencana	tinggal	di	asrama	pada	surat	janji	minimal	1	tahun.		

	

	

	

[Catatan]	

・Dokumen	tambahan	dapat	diminta	untuk	diserahkan	karena	ada	perbedaan	dokumen	yang	diperlukan	

menurut	individunya.	

・Terjemahan	bahasa	Jepang	diperlukan	untuk	dokumen	yang	diserahkan.		

・Untuk	dokumen	di	atas	yang	dikeluarkan	sekolah	dan	institusi	publik,	pada	prinsipnya	

menggunakan	dokumen	yang	dikeluarkan	3	bulan	sebelum	pendaftaran. 



 

 

D)	Biaya	seleksi	

25.000	yen	(sama	untuk	A,	B,	dan	C)	

Biaya	seleksi	dibayar	bersamaan	dengan	penyerahan	dokumen	permohonan.	

Biaya	seleksi	yang	telah	dibayar	tidak	akan	dikembalikan	terlepas	pendaftar	diterima	atau	tidak.	

	

[Metode	seleksi]	

Pemeriksaan	dokumen	yang	diserahkan.		

Bila	perlu,	pemeriksaan	dilakukan	dengan	wawancara	dan	ujian	bagi	orang	yang	bersangkutan	serta	

wawancara	dengan	penjamin	keuangan.		

	

[Pemberitahuan	kelulusan]	

Bila	lulus	pemeriksaan	kami,	kami	akan	merangkum	dokumen	dan	menyerahkannya	kepada	kantor	imigrasi	untuk	

melakukan	prosedur	permohonan	penerbitan	“sertifikat	kelayakan	tinggal”.		

Hasil	pemeriksaan	di	kantor	imigrasi	akan	diberitahukan	kepada	penjamin	keuangan.	

Hasil	pemeriksaan	di	kantor	imigrasi	memerlukan	waktu	sekitar	2-3	bulan	setelah	batas	waktu	pendaftaran.		

	

[Prosedur	masuk	dan	pemerolehan	visa]		

①Setelah	penerbitan	“sertifikat	kelayakan	tinggal”	diberitahukan,	pengiriman	uang	dari	pemohon	akan	

diperiksa.	Setelah	itu,	“surat	izin	masuk	sekolah”	dan	“sertifikat	kelayakan	tinggal”	akan	

diberikan.		

②Pemohon	menyiapkan	hal-hal	berikut	lalu	ikuti	prosedur	permohonan	visa	belajar	dengan	pergi	ke	kantor	

publik	Jepang	terdekat.		

・Sertifikat	kelayakan	tinggal		

・Paspor	

・Pas	foto	2	lembar	

③Mohon	agar	penjamin	keuangan	memberitahukan	tanggal	rencana	kedatangan	pemohon	kepada	kami.	

*“Sertifikat	kelayakan	tinggal”	memerlukan	waktu	sekitar	2-3	bulan	untuk	diterbitkan	setelah	

pengajuan.	Oleh	sebab	itu,	mohon	anggap	perlu	waktu	4-5	bulan	sejak	pendaftaran	sekolah	sampai	datang	

ke	Jepang.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

[Biaya	studi]	

Program	 Tahun	
Biaya	

seleksi	

Uang	

pangkal	

Biaya	

pelajaran	

Biaya	

pemeliharaan	

fasilitas		

Biaya	

kesejahteraan	

dan	keamanan	

Biaya	

materi	

pendidikan		

Total	

Studi	

lanjutan	

1	tahun		

1	

tahun	

25.000	

tahun	

55.000	

yen	

600.000	

yen	
30.000	yen	 30.000	yen	 30.000	yen	

770.000	

yen	

Studi	

lanjutan	

1	tahun	6	

bulan	

1	

tahun	

25.000	

tahun	

55.000	

yen	

300.000	

yen	
15.000	yen	 15.000	yen	 15.000	yen	

425.000	

yen	

2	

tahun	
－	 －	

600.000	

yen	
30.000	yen	 30.000	yen	 30.000	yen	

690.000	

yen	

Studi	

lanjutan	

2	tahun	

1	

tahun	

25.000	

tahun	

55.000	

yen	

600.000	

yen	
30.000	yen	 30.000	yen	 30.000	yen	

770.000	

yen	

2	

tahun	
－	 －	

600.000	

yen	
30.000	yen	 30.000	yen	 30.000	yen	

690.000	

yen	

	 	 *Mohon	transfer	dalam	yen	agar	jumlah	totalnya	sesuai.	

	

[Biaya	asrama	pelajar]	

Jenis	share	house	 Biaya	masuk	 Biaya	perawatan	

asrama	

Biaya	asrama	

(bulanan)	

Saat	masuk	asrama	

(biaya	asrama	3	bulan)	

Untuk	3	orang	 10.000	yen	 20.000	yen	 30.000	yen	 120.000	yen	

Untuk	2	orang	 10.000	yen	 20.000	yen	 35.000	yen	 135.000	yen	

*Perlu	membayar	biaya	masuk	+	biaya	perawatan	asrama	+	biaya	asrama	3	bulan	saat	masuk.		

*Biaya	asrama	dibayar	tiap	bulan	setelah	April.		

	 	 *Biaya	air,	listrik,	gas	selain	biaya	di	atas	ditanggung	sesuai	pemakaian.	

	 	 *Mohon	transfer	dalam	yen	agar	jumlah	totalnya	sesuai.	

	

	[Rekening	transfer]	

Nama	bank	 	 MUFG	BANK,LTD.	(Nomor	bank	0005)	

Nama	cabang	 	 IMAZATOKITA	BRANCH	

Alamat	bank	 	 15-18,	Ooimazato	3-chome,	Higashinari-ku,	Osaka	537-0012	Jepang	

Nomor	telepon		 +81-6-6971-3251	

Kode	SWIFT	 	 (Untuk	8	digit)	BOTKJPJT/	(Untuk	11	digit)	BOTKJPJTXXX	

Nomor	rekening		 551-0077530	

Nama	rekening		 GAKKOHOUJIN	MORINOMIYAIRYOGAKUEN	

	

	[Periode	penerimaan	permohonan]	

・Masuk	April:	September	–	pertengahan	November	tahun	sebelumnya		

・Masuk	Oktober:	Maret	–	pertengahan	Mei	tahun	berjalan		

*Dapat	berubah	mengikuti	pertemuan	dengan	kantor	imigrasi.	Harap	maklum.	


	パンフレット(インドネシア語版)
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