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Fitur
Di sebelah sekolah kami ada taman Kitasan kota Takasaki, rumah sakit mata, toko buku terdekat, rumah
sakit umum, Universitas Perth Gunma dan banyak restoran. Taman kitasan ini bahkan pada hari kerja juga
sesak dengan banyak orang tua dan anak-anak. Ini adalah taman besar yang terkenal di kalangan
penduduk setempat dan tempat yang tepat untuk berinteraksi dengan alam.

Dukungan kuat untuk pendidikan tinggi！
Di sekolah kami memiliki sistem untuk memberikan penyuluhan kursus yang rinci dan dukungan untuk
kemajuan siswa. Sambil mempertimbangkan faktor seperti bakat, minat, kemampuan bahasa Jepang,
kemampuan ekonomi dari banyak universitas dan sekolah kejuruan
Kami akan memberikan dukungan kepada seluruh siswa satu persatu untuk mencarikan informasi tempat
Pendidikan yang tepat, mendaftar, mengikuti ujian, lulus ujian sampai masuk sekolah.
Sekolah Bahasa Jepang Takasaki Dream adalah memajukan setiap siswa asing melalui lingkungan yang
sempurna dan berbagai peluang dan kami mendukung untuk mewujudkan impian sampai akhir.

Kursus

kursus

Target

Pendidikan 2 tahun kursus
Pendidikan 1 tahun 6 bulan kursus
Mereka yang ingin belajar bahasa Jepang tingkat lebih tinggi dan melanjutkan belajar di
Jepang
Program studi jangka panjang untuk ujian masuk universitas dan sekolah kejuruan.
Tidak hanya itu mungkin untuk belajar sesuai dengan kemampuan bahasa Jepang siswa

Pendahuluan di tingkat kelas, Pembelajaran yang baik dari para guru-guru kami yang sangat baik. Kami
akan melatih kemampuan bahasa Jepang sesuai dengan riwayat kerja Anda dengan
bimbingan karir.
Hari kelas

Periode

Waktu hadir

Waktu
penerimaan

5 hari dalam 1 minggu
2 tahun
1 tahun 6 bulan
Kelas pagi 9 : 00 ~ 12 : 30
Kelas sore

13 : 00 ~ 16 : 30

April (Diperlukan JLPT Level 5 atau lebih tinggi)
Oktober (Diperlukan JLPT Level 4 atau lebih tinggi)

Kualifikasi masuk sekolah
① Lulusan SMA atau sejajar dengan SMA
② Telah menempuh pendidikan sekolah selama 12 tahun atau sederajat
③ Jujur dan rajin serta mau belajar bahasa Jepang

Formulir aplikasi
◆ Hal yang perlu diperhatikan
① Formulir aplikasi harus diisi oleh pemohon dan tanpa ada kekurangan dalam pengisian
② Dilarang menggunakan cairan pembersih tinta atau mencoret jika ada kesalahan dalam pengisian. Jika
memang ada kesalahan pengisian segera ganti dengan kertas baru
③ Jika ada formulir yang disertakan dan tidak menggunakan bahasa jepang, terjemahan bahasa jepang dari
formulir tersebut wajib disertakan
④ Tergantung dari kewarganegaraan pemohon, syarat aplikasi dibawah bisa berubah setiap saat
⑤ Selain dari itu, ada kemungkinan untuk tambahan formulir yang harus diserahkan

◆ Dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon
Jenis dokumen

Catatan tambahan

①

Formulir masuk sekolah

Formulir dari sekolah kami yang harus
diisi langsung oleh pemohon

②

Riwayat hidup (CV)

Formulir dari sekolah kami yang harus
diisi langsung oleh pemohon

③

Surat kelulusan dari sekolah terakhir yang dihadiri
Atau surat pembuktian ekpektasi kelulusan

Surat asli (bukan fotokopi)

④

Surat nilai rapor dari sekolah terakhir yang dihadiri

Surat asli

⑤

Surat kehadiran sekolah atau surat nilai rapor dari
sekolah yang sedang dihadiri

Surat asli

⑥

Surat yang berhubungan dengan bahasa jepang
yang telah dipelajari oleh pihak pemohon, sesuai
dengan yang tertera dibawah
(1) Surat kelulusan JLPT(Tes kelayakan Bahasa
Jepang)dan nilai rapor dari tes tersebut
(2)Surat kelukusan NAT-TEST (Tes kelayakan
Bahasa Jepang untuk orang asing(setara dengan
JLPT)) dan nilai rapor dari tes tersebut
(3)Surat kelulusan J-TEST (Tes praktik kemampuan
bahasa jepang) dan nilai rapor dari tes tersebut
(4)Surat dari badan pelatihan bahasa jepang yang
telah ditunjuk oleh menteri pendidikan

Jika memungkinkan penuhi syarat no 1
dan syarat no 2
(Lihat poin 1 di bawah untuk kejelasan)

⑦

Fotokopi paspor

Jika ada paspor

⑧

Foto 3x4 8 lembar

Foto yang diambil menggunakan digital
kamera tidak diperbolehkan

⑨

Dokumen penting lainnya

poin 1

Jika memungkinkan pemohon diminta agar memiliki surat kelulusan dan nilai rapor dari JLPT dan
NAT-TEST
Sebagai patokan dasar, JLPT diharapkan lulus N5 dan NAT-TEST level 5.

◆

Dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran pengeluaran
Tergantung dari pemohonnya, ada kemungkinan dokumen yang dibutuhkan bisa berubah

１．Dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran oleh orang tua/pembayar pemohon

(Jika ada di luar negeri)
①

Surat pembayaran pengeluaran

Surat asli

②

Surat bukti saldo rekening milik orang tua/pembayar pemohon

Surat asli

③

Jika bekerja
Sebagai pegawai…Bukti sertifikat pekerjaan
Jika bekerja sebagai orang yang memiliki jabatan…Sertifikat
registrasi perusahaan dll

Surat bukti kelanjutan bekerja

Jika bekerja sebagai wiraswasta…Sertifikat kewiraswastaan
④

Surat bukti pendapatan milik orang tua/pembayar pemohon

Surat asli

⑤

Sertifikat pembayaran pajak (3 tahun terakhir)
(Untuk ketika diminta oleh pihak sekolah)

Surat asli, bukti pendapatan atau pajak pendapatan

⑥

Surat bukti yang menjelaskan hubungan antara pemohon
dan pembayar

Surat Kartu Keluarga, Akte kelahiran, dll

⑦

Surat bukti kepemilikan harta benda

Surat fotokopi deposito dll

⑧

Surat lain yang diminta oleh pihak sekolah

２．Dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran pengeluaran oleh pemohon langsung
①

Surat bukti saldo rekening milik pemohon

Surat asli

②

Bukti sertifikat pekerjaan

Surat asli

③

Surat bukti pendapatan (3 tahun terakhir)

Surat asli

④

Surat bukti kepemilikan harta benda

Surat fotokopi deposito dll

３．Dokumen yang dibutuhkan jika pihak pembayar ada di Jepang
①

Surat pembayaran pengeluaran

Surat asli

②

Surat bukti saldo rekening milik orang tua/pembayar pemohon

Surat asli

③

Jika bekerja sebagai pegawai…bukti sertifikat pekerjaan
Jika bekerja sebagai orang yang memiliki
jabatan…Sertifikat registrasi perusahaan dll

Surat bukti kelanjutan bekerja

Jika bekerja sebagai wiraswasta…Sertifikat kewirasawastaan

④

Sertifikat pembayaran pajak atau Sertifikat deklarasi
Surat bukti pendapatan milik orang tua/pembayar pemohon
pajak

⑤

Surat bukti kependudukan atau surat tanda bukti jati diri

Untuk semua anggota keluargaT

⑥

Surat bukti yang menjelaskan hubungan antara pemohon
dan pembayar

Surat bukti nikah, surat Kartu Keluarga, surat tanda

⑦

Surat bukti kepemilikan harta benda

Surat fotokopi deposito dll

⑧

Surat lain yang diminta oleh pihak sekolah

bukti jati diri

Pergerakan dari mengumpulkan formulir sampai dengan masuk ke Jepang
◆ Jadwal
Jika masuk sekolah pada
bulan April
(1) Batas pengumpulan formulir

25 Oktober

25 April

(2) Penyerahan formulir ke kantor imigrasi

Sekitar 15 November

Sekitar 5 Juni

(3) Sertifikat kelayakan untuk status tinggal

Sekitar 20 Februari

Sekitar 20 Agustus

Sekitar 5 Maret

Sekitar 5 September

(5) Pendaftaran visa

Sekitar 10 Maret

Sekitar 10 September

(6) Visa keluar

Sekitar 20 Maret

Sekitar 20 September

(7) Masuk ke jepang

April

Oktober

aplikasi

(4) Batas pembayaran uang sekolah,
uang asrama

◆

Jika masuk sekolah pada bulan
Oktober

Pergerakan dari pemohon sampai dengan masuk ke sekolah
Langkah 1
Pengumpulan formulir
pendaftaran, pembayaran uang ujian

Semua dokumen yang diperlukan untuk mendaftar harus
diserahkan ke sekolah bahasa Jepang Takasaki Dream
sebelum batas akhir yang ditentukan

Langkah 2 Pemeriksaan dari pihak
sekolah

Setelah pengumpulan dokumen selesai dilakukan, dokumen
tersebut akan diperiksa dan diputuskan kelayakannya, setelah
itu 「Surat ijin masuk sekolah」akan diturunkan, beserta dengan
formulir aplikasi diajukan ke kantor imigrasi.

Langkah 3 Pemeriksaan dokumen oleh
Imigrasi

Setelah melalui pemeriksaan imigrasi 「Sertifikat kelayakan
untuk status tinggal」akan diturunkan.

Langkah 4 Pembayaran uang sekolah

Pihak sekolah akan memberitahu ketika「Sertifikat kelayakan
untuk status tinggal」tersebut turun.Setelah itu pihak pemohon
diharapkan untuk melunasi semua pembayaran. Setelah
pelunasan dapat terkonfirmasi dari pihak sekolah, pada saat itu
semua dokumen untuk pemohon akan dikirim ke pihak
pemohon.

Langkah 5 Pendaftaran visa

Jika pihak pemohon menginginkan pihak sekolah untuk
mengantar jemput, pihak pemohon diharapkan untuk mengisi
angket yang disediakan dan segera mengirimkannya ke pihak
sekolah melalui fax,dll.Visa akan diserahkan ke kedutaan besar
asing, setelah visa tersebut turun, sebisa mungkin tanggal dari
tiket tersebut disesuaikan dengan permintaan dari pihak
sekolah.

Langkah

６

Masuk ke Jepang

Langkah 7 Masuk ke sekolah bahasa
Jepang Takasaki Dream

Orientasi, kelas dimulai!

Biaya sekolah
Biaya kuliah 1 tahun
Biaya kuliah

Tahun pertama

Termasuk pajak konsumsi
Kursus 1 tahun 6 bulan
Total kursus 2 tahun
（masuk bulan 10）
（masuk bulan 4）

Biaya ujian

22,000 yen

22,000 yen

22,000 yen

Baya masuk

55,000 yen

55,000 yen

55,000 yen

Biaya kuliah

660,000 yen

990,000 yen

1,320,000 yen

biaya bahan ajar

22,000 yen

33,000 yen

44,000 yen

Biaya aktivitas

39,600 yen

59,400 yen

79,200 yen

Biaya fasilitas

39,600 yen

59,400 yen

79,200 yen

jumlah

838,200 yen

1,218,800 yen

1,599,400 yen

◆ Hal yang perlu diperhatikan
※ Ketika melunasi pembayaran, pajak konsumsi akan ditambahkan ke dalam biaya di atas
※ Biaya pemeriksaan 20,000yen tersebut harus dilunasi terlebih dahulu ketika pendaftaran formulir aplikasi
※ Biaya untuk menterjemahkan dokumen juga akan dikenakan terpisah
※ Selain biaya yang tertera di atas, akan ada tambahan biaya untuk even tertentu
※ Setelah masuk sekolah, jika siswa memutuskan untuk berhenti dalam kurun 6 bulan pertama, maka uang
sekolah tidak kembali
※ Biaya yang tertulis di atas adalah biaya untuk siswa yang masuk pada bulan Oktober tahun 2023 dan bulan
April tahun 2024. Untuk bulan April tahun 2024 ke atas kemungkinan perubahan biaya itu ada, dan jika
perubahan tersebut ada, maka perubahan biaya juga akan dikenakan pada murid yang sedang mengikuti
sekolah

Ketentuan mengenai pengembalian uang sekolah (Berdasarkan ketentuan oleh Asosiasi Promosi Pendidikan Bahasa Jepang)
①

Jika sertifikat untuk kelayakan status tinggal turun, tapi pengurusan visa tidak dilakukan dan tidak datang ke Jepang
Syarat:Surat ijin masuk sekolah, dan sertifikat untuk kelayakan status tinggal dikembalikan
Pengembalian biaya:Tidak termasuk biaya sekolah, semua biaya pembayaran lain akan dikembalikan

②

Jika visa telah diajukan ke badan diplomat asing, tapi ditolak sehingga tidak dapat datang ke Jepang
Syarat:Surat ijin masuk sekolah dikembalikan dan surat bukti bahwa pihak kedutaan besar asing tidak mengeluarkan visa
tersebut
Pengembalian biaya:Tidak termasuk biaya sekolah, semua biaya pembayaran lain akan dikembalikan

③

Jika visa sudah dikeluarkan, tapi sebelum datang ke Jepang, pemohon mengundurkan diri
Syarat:Surat ijin masuk sekolah dikembalikan dan visanya dapat dikonfirmasi dalam keadaan tidak terpakai dan
kadaluwarsa
Pengembalian biaya:Tidak termasuk biaya sekolah, semua biaya pembayaran lain akan dikembalikan

④

Jika visa sudah dikeluarkan, siswa sudah datang ke Jepang dan masuk ke sekolah, tapi tanpa alasan yang jelas
mengundurkan diri
Pengembalian biaya:Sesuai dengan peraturan maka tidak ada pengembalian biaya

⑤ Setelah datang ke Jepang, tidak masuk ke sekolah
Pengembalian biaya:Tidak ada pengembalian biaya
※

Untuk biaya pemeriksaan, dengan alasan apapun tidak ada pengembalian

※

Semua biaya administrasi pada saat pengiriman uang akan menjadi beban pemohon

Biaya asrama
◆ Biaya asrama (untuk 6 bulan)
Ada kamar tipe 1 dan tipe 2, keduanya 1 kamar akan di gunakan oleh dua orang
Biaya sewa 20.000 yen per bulan. dalam 1 tahun (12 bulan) 240.000 yen, biaya masuk asrama dan biaya
selimut di kombinasikan selama satu tahun adalah 270.800 yen.
Dapur, toilet, kamar mandi bersama, penggunaan air biaya di tanggung sendiri.

Pertama

Hanya saat memasuki asrama

Biaya masuk asrama

￥22,000

Biaya sewa apartment

￥120,000
￥8,800

－

Kedua

－

－

Biaya kasur
jumlah

Untuk 6 bulan

－

－
￥150,800

Untuk 6 bulan

Biaya sewa apartment

－

￥120,000

jumlah

－

￥120,000

Bayarkan jumlah di atas bersama dengan biaya kuliah.
Ada juga kamar lain yang tersedia.

(1) Total tersebut adalah untuk perorang.
(2) Jumlah ini adalah harga referensi. Biaya bervariasi tergantung pada waktu.
(3) Asrama adalah apartemen yang dikelola oleh sekolah bahasa Jepang.
(4) Asrama di lengkapi dengan lemari es, mesin cuci, penanak nasi dan tempat tidur 2 tingkat.
(5) Pada prinsipnya, periode kontrak asrama minimal enam bulan. (akan diperpanjang 6 bulan)
(6) Jika Anda ingin menggunakan apartment di luar, kami akan memperkenalkan apartemen terdekat.
Tetapi, karena tidak tersedia lemari es dan mesin cuci, Anda harus mendapatkannya sendiri.

Jadwal tahunan

Bulan

Acara sekolah
Siswa datang bulan april

April

Orientasi, ujian klasifikasi
Upacara masuk sekolah musim semi

Mei
Juni

Simulasi ujian masuk perguruan tinggi jepang.
Ujian masuk perguruan tinggi jepang（EJU）
Simulasi ujian kemampuan Bahasa jepang

Juli

Ujian kemampuan Bahasa jepang (JLPT)

Agustus

Liburan musim panas (sekitar 2 minggu)

September

Liburan musim gugur (sekitar 1 minggu)

aktivitas
Tradisi melihat bunga sakura
(ohanami)
Tamasya musim semi
Kelas kaligrafi jepang
Aktivitas luar（BBQ）
Festival musim panas
Festival kembang api
Turnamen olahraga

Siswa datang bulan oktober
Oktober

Orientasi, ujian klasifikasi

Tamasya musim gugur

Upacara masuk sekolah musim gugur
November

Desember

Ujian masuk perguruan tinggi jepang (EJU)

Aktivitas relawan

Simulasi ujian kemampuan Bahasa jepang

(kebersihan kota)

Ujian kemampuan bahasa jepang (JLPT)
Liburan musim dingin (sekitar 2 minggu)

Festival sekolah

Januari

Pelajaran di musim dingin dimulai

Perayaan tahun baru

Februari

Aplikasi untuk perubahan status visa

Perayaan akhir musim dingin

April

Ujian tahun akhir, upacara kelulusan
Liburan musim semi (sekitar 2 minggu)

Festival hari anak perem-

Sesi pengarahan untuk pendidikan tinggi, wawancara

puan

pribadi
※Perihal di atas bisa berubah tergantung tahun.

Dreams Come True!

Kantor Penerimaan Takasaki Dream
Japanese Language School
〒370-0073

Midoricho, Kota Takasaki, Prefektur Gunma１-８-４
Tlp:027-388-0580 FAX:027-388-0583
E-mail : info@takasakidream.jp
Facebook：www.facebook.com/takasakidream/
Beranda：https://www.takasakidream.jp/

