
［Qualificação para a Matrícula］

［Cursos］

［Horário das Aulas］

　・4 aulas por dia (classes da manhã ou classes da tarde)、5 dias por semana (segunda à sexta)

《manhã》 1ªaula：   9:10 ～   9:55 《tarde》 5ªaula： 13：10 ～ 13：55

2ªaula： 10:00 ～ 10:45  6ªaula： 14：00 ～ 14：45

3ªaula： 10:55 ～ 11:40 7ªaula： 14：55 ～ 15：40

4ªaula： 11:45 ～ 12:30 8ªaula： 15：45 ～ 16：30

＊As classes da manhã e da tarde serão divididas após a checagem do nível.

［Taxa Escolar］

［Acomodações］

　・Caso necessite, podemos apresentar acomodações por 34,320円 mensais (1 apartamento).

［Como fazer a matrícula］

（１）Documentos necessários

① Formulário de Matrícula (Formulário oficial da escola), ② Relatório de Auxílio de Despesas Financeiras (Formulário oficial da escola), 

③ Foto 8 fotos[comp 4cm× larg 3cm](incluindo a foto do Formulário de Matrícula),

④ Cópia do Passaporte,  ⑤ Cópia do Histórico Escolar ou Diploma, 

⑥ Cópia da apólice do seguro de viagens ao exterior (caderneta do seguro de saúde). 

⑦Cópia do Zairyu Card (para quem tem status de residente)、

⑧ Para quem trabalha, cópia do atestado de trabalho (deve portar o visto que permita trabalhar), 

⑨ Cópia da caderneta do banco.　　　＊Pode ocorrer de pedirmos documentos não descritos acima.

(２) A Taxa da Prova de Admissão deve ser paga na escola, no momento da entrega do Formulário de Matrícula, 

　　ou ser depositada na conta bancária da escola.

(３) Os documentos necessários para a matrícula serão explicados após a aprovação da prova e da entrevista.

(４) Após o pagamento dos valores necessários, receberá a Carteira de Identificação do Aluno (do período que foi pago).

　＊Caso frequente mais de 90％ das aulas durante o curso, emitiremos o Diploma de Conclusão do Curso.

　＊A Carteira de Identificação do Aluno poderá ser utilizada para obter desconto na compra da Carteira de Transporte

　　 (o atestado será somente do período que a escola está paga).

　＊Os candidatos à Bolsa de Estudo devem ter pelo menos um ano de inscrição, status de residente e outras condições. 

　　Por favor, verifique após a inscrição.

　＊O valor é dividido por curso (6 meses de curso) por isso, não dividiremos os valores por mês ou por dias.

　＊O matriculado, deverá obedecer as regras da escola e cumprir os costumes da cultura japonês tais como limpar a classe. 

Deve portar o visto de「Estadia Familiar」, que seja possível permanecer no país por mais de 6 meses e
frequente todas as aulas.

「Para quem reside no exterior」 que não necessite do Visto Estudantil e que seja possível permanecer no paí
s temporáriamente (90 dias).

　　＊O período do curso de auditoria tem duração de mais de 6 meses.

・Taxa da prova de admissão：15.000円・Taxa de admissão：15.000円・Valor das aulas：300.000円 por 6 meses.

・Livros didáticos：32.000円 (mais de 6 meses)

・Período da Matrícula：Caso tenha alguma classe relativa ao seu nível, poderá ingressar a
qualquer momento (início dos cursos Abril e Outubro)

　　＊Para quem tem histórico escolar, após a checagem do nível, poderá ingressar na classe de curso em
andamento.

　＊Há possibilidade de dividir o valor (pagamento a cada 3 meses)

　※Valor a ser pago na ocasião da matrícula  Total：362.000円

　　＊Somente para mais de 6 meses de estadia. Na ocasião da entrada, será necessário pagar 25.000円 para despesas de limpeza.
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