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Мужийн газар, Хотын захиргаа нь

сургуультай ойрхон байдаг.
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・Яагаад МАЭБАШИ

・Яагаад ГҮНМА

・Яагаад АОЯАМА

“Aoyama”

Япон хэлний сургууль



Гүнма мужийн Маэбаши хотыг 
сонгох шалтгаан

1. Орон нутгийн захиргааны байгууллагууд нэг газар 

төвлөрсөн тул бүх үйлчилгээг нэг газраас авах 
боломжтой. 

2. Маэбашигаас Токио хүртэл хурдны галт тэргээр 1цаг,

энгийн галт тэргээр 2 цаг, машинаар явбал 1 цаг 30мин 
орчим зарцуулна. 

3. Өртөг, зардал хямд: Японд хамгийн хямд өртөг 

зардалтай газрын тоонд ордог. (※Хавсралт A)
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4. Гүнма муж дахь гадаад иргэдийн тоог тус мужийн нийт 

хүн амын эзлэх хувьтай харьцуулахад Японд эхний №3-т 

ордог. Мөн захиргааны байгууллага тус бүрт гадаад 

иргэдэд зориулсан үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага 

байдаг.         

5. Байгалийн гамшигт үзэгдэл цөөн болдог хотын тоонд 

ордог. Эх газарт байдаг тул далайн салхи, хар салхи 

бараг ирэхгүй, газар хөдлөлт ч багатай. Цаг агаар сайхан, 

цас ч бараг ордоггүй.   

6. Нам гүм, амар тайван хот: зугаацаж цэнгэх газар 

багатай, тайван хичээлээ хийх боломжтой.
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Бүс нутгуудын үнийн түвшний ялгааг харьцуулж харахад “Хэрэглэгчийн үнийн ялгаа индекс” (нэгдсэн)
(улсын дундаж=100) үзүүлэлтийг муж хооронд харьцуулж харвал Токио 104.4 хамгийн өндөр байгаа бол 
хамгийн бага байгаа нь Гүнма муж 96.2 байна. Гүнма мужийг Токиотой харьцуулахад үнийн түвшин нь
8.5%-аар бага байна. Хотуудыг харьцуулахад хамгийн өндөр Кавасаки хотын Канагава муж(105.3)байгаа 
бол хамгийн бага нь Гүнма мужийн Маэбаши хот(96.1) байна.

Эх сурвалж: Дотоодын Харилцаа, холбооны яамны Статистикийн газрын вэб хуудаснаас
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※Хавсралт A



“АОЯАМА” Япон хэлний академийг 
сонгох шалтгаан

1. Байршил сайтай: Тус академи нь Маэбаши вокзалын өмнө байрладаг тул 

дотуур байртайгаа ойрхон, худалдан авалт хийхэд хялбар.

2. Сургалтын төлбөр хямд: 

✓ Бүх төлбөрөө төлсөн тохиолдолд бүртгэлийн хураамж болон элсэлтийн 
хураамжнаас чөлөөлнө. 

✓ 1 жилийн төлбөрөө төлсөн тохиолдолд элсэлтийн хураамжнаас чөлөөлнө.  

✓ 1сараар болон 3 сараар төлөх боломжтой. ※ хавсралт В, C-г харна уу. 

3. Дотуур байр хямд: ※ хавсралт В, D, E-г харна уу. 

✓ Сургуулиас дугуйгаар 15 минут явах 3 дотуур байртай. Дотуур байрны төлбөр 
сарын 16000 иен.

✓ 1жилийн төлбөрөө төлбөл толгой мөнгө 0 иен.
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4. Сургуулийн нэрэмжит тэтгэлэгтэй. ※ хавсралт F- г харна уу.  

5. Цагийн ажилд зуучилж өгдөг.

6. Япон хэл сурахаас гадна, математик, физик, ерөнхий эрдмийн 

хичээл, англи хэл гэх мэт их, дээд сургуульд дэвшин 

суралцахад шаардлагатай хичээлээр хичээллэх боломжтой.
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※Хавсралт B

Сургалтынтөлбөр Дотуур байрны 

төлбөр

Үнэ

1 жил 6 сарын 

сургалт

2 жилийн сургалт

Токиогийн 

сургууль

￥1,099,432

⇒Ойролцоогоор 

1.1 сая иен

￥1,428,910

⇒Ойролцоогоор 1.43 

сая иен

¥ 39,364

⇒ хавсралт. 40,000 

иен(11 сургууль 

дунджаар. 9 сургууль 

дотуур байргүй)

Токио: 104.4

★ Японы 

хамгийн 

өндөр үнэ

Аояама Япон 

хэлний хүрээлэн

￥1,056,000 ￥1,386,000 ￥18,000～￥42,000 Гунма муж: 

96.2

☆ Японд 

хамгийн хямд 

Харьцуулалт Ойролцоогоор 

４% хямд

Ойролцоогоор ３% 

хямд

Түрээс нь өрөөнөөс 

хамаараад өөр өөр 

байна

Ойролцоогоо

р 6% хямд 
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※Хавсралт C

33,000

22,000

1,001,000

1,331,000

1,353,000 330,000

1,023,000 335,500

33,000

687,500

387,700

335,500

330,000

1,056,000

1,386,000

720,500 332,800
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※Хавсралт D

Дотуур байрны төлбөр (1 сар) Нэгж：円(Yen)

Зөвхөн нэг өрөө
Хоёр хүнтэй нэг 

өрөө

Дөрвөн хүнтэй 

нэг өрөө

プチハイツ
(Puchihaitsu)

１K ¥40,000 ¥20,000

ジュネス紅雲町
(JunesuKounsho) １DK ￥42,000 ￥21,000 ￥18,000

メゾンプルミエ
(Mezonpurumie)

1K ¥40,000 ¥20,000
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Дундын 

байр

1K
one-room type

1DK
one bedroom type

Зөвхөн нэг 

өрөө

Хоёр хүнтэй нэг 

өрөө
Зөвхөн нэг өрөө

Хоёр хүнтэй нэг 

өрөө

Дөрвөн хүнтэй 

нэг өрөө

Хагас 

жилийн

Төлөх

байрны 

мөнгө
240,000 120,000 252,000 126,000 108,000

толгой мөнгө 40,000 20,000 42,000 21,000 18,000

барьцаа 40,000 20,000 42,000 21,000 18,000

нийт A:320,000 B:160,000 E:336,000 F:168,000 G:144,000

Нэг 

жилийн 

төлбөр

байрны 

мөнгө
480,000 240,000 504,000 252,000 216,000

толгой мөнгө 40,000 20,000 42,000 21,000 18,000

барьцаа 0 0 0 0 0

нийт C:520,000 D:260,000 H:546,000 I:273,000 J:234,000

※添付資料D

Байранд орох төлбөр Нэгж ：円(Yen)
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Дотуур байр 2 ⇑
(Сургуулиас унадаг дугуйгаар 10 минут)

дотуур байр 1⇒ (Сургуулиас унадаг 

дугуйгаар 15минут)

⇐Сургууль

дотуур байр 3 ⇒
(Сургуулиас унадаг дугуйгаар 15 

минут)

※Хавсралт E

①
②

③
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※Хавсралт F

Тэтгэлэгийн хэмжээ

1. N2-т тэнцсэн оюутныг сургалтын төлбөрөөс 50% хөнгөлнө.

135,000 иен (Сургалтын төлбөр 45,000иен × 6 сар × 0.5)

Тэтгэлэг өгөх：Тэнцсэн үед 35,000иен、төгсөх үед 100,000 иен олгоно. 

2. N1-т тэнцсэн оюутныг сургалтын төлбөрөөс 80% хөнгөлнө.

216,000 иен (Сургалтын төлбөр 45,000иен × 6 сар × 0.8)

Тэтгэлэг өгөх：Тэнцсэн үед 50,000иен、төгсөх үед166,000 иен олгоно.

※Тэтгэлэг авах нөхцөл, шаардлага

① Сургуулиас тодорхойлолт авсан 1оюутан

② Ирц нь 90%-с дээш

③Дотуур байранд амьдардаг

④ N2-т тэнцсэн бол N1-г заавал өгөх
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4. Ирцээрээ тэргүүлэгч оюутанд 3,000иен олгоно. 

6 сарын турш ирцийн хувь 95%-аас дээш байвал（3удаа 

хоцорвол нэг удаа тасалсанд тооцно）
5. Сурлагаараа тэргүүлэгч оюутанд 5,000 иен олгоно. 

6 сарын турш 2 удаагийн явцын шалгалтанд 2 удаа дараалж

90 онооноос дээш оноо авбал олгоно.

6. Ирц болон сурлагаараа тэргүүлэгч оюутанд 30,000 иен олгоно.

6 сарын хугацаанд ирц нь 90%-иас дээш мөн 6 сарын  

хугацаанд 2 шалгалтандаа дараалж 90-ээс дээш оноо авсан  

байвал олгоно.  (3удаа хоцорвол нэг удаа тасалсанд тооцно）

※Хавсралт F



2 жил суралцахад гарах зардал (Ойролцоогоор)

“Aoyama” Японы хэлний академийг төгсөөд, их сургуульд дэвшин орохын тулд ойролцоогоор 700,000 иен 

хэрэгтэй болно.
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群馬県内のアルバイト（青山日本語学院）
Гунма дахь цагийн ажил (Аояама Японы хэлний институт)

ヤマト運輸株式会社 群馬ベース店

勤務地：群馬県前橋市 ⁄前橋大島駅

職種：配達・配送・宅配便、品出し(ピッキング)

給与：時給900円～1,150円

勤務時間：06:00～翌日06:00

・ Yamato Transport Co., Ltd (Гунма баазын дэлгүүр)

・ Ажлын байршил: Гүнма мужийн Мебаши хот (Маебаши Ошима станц)

・ Ажил мэргэжил: Хүргэлт, хүргэлт, шуудан зөөгч, авах

・ Цалин: 900 иен цагт 1150 иен

・ Ажлын цаг: Маргааш өглөө 06: 00-06: 00

株式会社武蔵野

勤務地：群馬県高崎市 ⁄⁄高崎駅（車15分）

職種：仕分け・シール貼り、ライン作業、品出し(ピッキン

グ)

給与：時給900円～1,130円

勤務時間：17:00～23:00、09:00～18:00、14:00～23:00

・ Мусашино ХХК.

・ Ажлын байршил: Гунма мужийн Такасаки хот, ak Такасаки станц (машинаар 15 минут)

・ Мэргэжил: Эрэмбэлэх, наалт наах, шугамын ажил хийх, сонгох

・ Цалин: 900 иен цагт 1130 иен

・ Ажлын цаг: 17: 00-23: 00, 09: 00-18: 00, 14: 00-23: 00

タマムラデリカ株式会社 第二工場

勤務地：玉村町 ⁄前橋駅

職種：食品・飲料系製造スタッフ

時給：900円～

勤務時間：08:00～17:00

・ Тамамура Делика ХХК, Хоёр дахь үйлдвэр

・ Байршил: Тамамура-мачи ⁄ Маебаши өртөө

・ Ажлын төрөл: Хүнс, ундаа үйлдвэрлэх ажилтнууд

・ Цагийн цалин: 900 иен ~

・ Ажлын цаг: 08: 00-17: 00

トオカツフーズ株式会社 足利工場

勤務地：栃木県足利市 ⁄富田駅

職種：食品・飲料系製造、工場・製造その他

時給：880円～ ※22時以降25％UP

勤務時間：①08:00～16:00、②16:00～22:00、③

22:00～05:00

・ Tookatsu Foods корпораци Ашикага үйлдвэр

・ Ажлын газар: Ашикига, Точичи муж ⁄ Тонда өртөө

・ Мэргэжил: Хүнс, ундаа үйлдвэрлэл, үйлдвэр / үйлдвэрлэл гэх мэт.

・Цалингийн цалин: 880 иен ~ * 22.00 цагаас хойш 25% нэмэгдэнэ

・ Ажлын цаг: 08: 00 ～ 16: 00 、 16: 00 ～ 22: 00 、 :22: 00 ～ 05: 00
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串カツ田中 前橋店

勤務地：前橋市 ⁄ 新前橋駅

職種：1）接客/ホール、厨房/キッチン、仕込みスタッフ

時給：1,050円～

勤務時間：11:00～翌0:00 [1日3時間からOK]

・шорлог Танака Maebashi дэлгүүр

・ Ажлын байршил: Маебаши хот ⁄ Шинмебаши станц

・ Мэргэжил: 1) Харилцагчийн үйлчилгээ / танхим, гал тогоо / гал тогоо, сургалтын

ажилтнууд

・ Цагийн хөлс: 1,050 иен

・ Ажлын цаг: Маргааш 11: 00-0: 00 цагийн хооронд [Өдөр бүр 3 цаг хүртэл]

無添くら寿司前橋荒牧店

勤務地：前橋市 ⁄ 群馬総社駅

職種：1）接客/ホール、

2)お寿司・サイドメニュー作り(キッチン)

時給：880円～

勤務時間：9:00～23:30 [1日3時間からOK]

・ Нонзокура суши Маэбаши Арамаки

・ Ажлын байршил: Маебаши хот ⁄ Гүнма Сожа станцAtion

・Мэргэжил: 1) Харилцагчийн үйлчилгээ / танхим, 2) Суши болон хажуугийн цэс хийх

(гал тогоо)

・ Цагийн ажлын хөлс: 880 иен

・ Ажлын цаг: 9: 00-23: 30 [Өдөрт 3 цагаас сайн]

マクドナルド新前橋店

勤務地：群馬県前橋市 ⁄ 新前橋駅

職種：マクドナルドクルー

時給：850円～ ※ 土日祝日は時給50円アップ

勤務時間：8:00～22:00

McDonald Shinmaebashi дэлгүүр

・ Ажлын байршил: Maebashi, Гүнма мужийн / Shinmaebashi станц

・ Ажил мэргэжил: McDonald Crew

・ цагийн цалин: 850 иен ~ 

※ амралтын болон баярын цагийн 50 иен цалингийн хүртэл

・ Ажлын цаг: 8: 00-22: 00

セブン-イレブン前橋箱田町店

勤務地：前橋市 その他

職種：接客販売、レジ操作

時給：850 ～ 1,050円

勤務時間：14:00 ～ 18:00、18:00 ～ 22:00、22:00 ～ 1:00、

6:00 ～ 9:00

・ Долоон арван нэгэн Маебаши Хакодачо

・ Ажлын байршил: Маебаши хот болон бусад

・ Ажил мэргэжил: харилцагчийн үйлчилгээ, кассын бүртгэлийн үйл ажиллагаа

・ Цагийн ажлын хөлс: 850-1,050 иен

・ Ажлын цаг: 14: 00-18: 00, 18: 00-22: 00, 22: 00-1: 00, 6:00 - 9:00 цаг
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餃子の王将前橋問屋町店

勤務地：前橋市 ⁄ 新前橋駅

職種：飲食・フード（ホール）

時給：900円

勤務時間：11:00 ～ 23:30(週1日・2時間/日から)

・ Гёоза хаан генерал Маебаши бөөний дэлгүүр

・ Ажлын байршил: Маебаши хот ⁄ Шинмебаши станц

・Ажил мэргэжил: хоол, ундаа, хоол хүнс (танхим)

・ Цагийн ажлын хөлс: 900 иен

・ Ажлын цаг: 11: 00-23: 30 (1 өдөр / 2 цаг / өдөр)

株式会社メッセ 前橋営業所

勤務地：高崎市

職種：食品工場での製造スタッフ(いなり寿司や細

巻、ご飯等の製造)

時給：1,000円～1,250円(残業時1,250円～)

勤務時間：8:00～17:00、15:00～24:00

・ Мессе корпорацийн Maebashi Борлуулалтын алба

・ Байршил: Такасаки хот

・ Мэргэжил: Хүнсний үйлдвэрүүдийн үйлдвэрлэлийн ажилтнууд (инари суши, хосо

булан, будаа гэх мэт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх)

・ Цагийн хөлс: 1,000 иенээс 1250 иен (илүү цагаар 1250 иен)

・ Ажлын цаг: 8: 00-17: 00, 15: 00-24: 00
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アルバイト(Хагас цагийн ажил)

・学業に支障のない範囲で1週２８時間以内のアルバイトをすること
が可能です。アルバイトする場合は、必ず入国管理局から資格外活
動許可を受けなければなりません。

Сургуулийн ажилд саад болохооргүй бол долоо хоногт 28 цагт

хагас цагаар ажиллах боломжтой. Хэрэв та хагас цагаар ажиллахыг

хүсвэл Цагаачлалын алба зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулах

зөвшөөрөл авах ёстой.
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特定技能ビザのご案内
Тодорхой ур чадварын визний тухай мэдээлэл
• 青山日本語学院で日本語を学んだ学生は、日本の大学への進学のほかに、特定技能による日本の会社への就職も可能です。当

校は群馬の業者様と提携を結び、日本語能力試験N4合格者に対して、技能評価試験の指導、就職先の紹介をしていただく予定

です。

Аояама Японы хэлний хүрээлэнд япон хэл сурч байсан оюутнууд Японы их сургуульд суралцаж, тодорхой ур чадвар бүхий Японы 

компанид ажилд орох боломжтой. Тус сургууль нь Гүнма дахь компаниуд хамтран ажиллаж, Японы хэлний түвшин тогтоох 

шалгалтанд хамрагдсан хүмүүст ур чадварыг үнэлэх тест, хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар танилцуулга өгөх болно.

• 特定技能ビザで海外から直接、来日しようとしても就職先を探すのは難しいのが現実です。日本にいる留学生のほうが日本の

生活に慣れているし、会社との面接もすぐにできるし、就職に有利です。当校で日本語を学びアルバイトで実務の知識を身に

付けながら、日本語能力試験N4と技能評価試験の合格を目指します。

Бодит байдал нь тодорхой ур чадварын визээр гадаадаас шууд Япон руу аялах гэж байгаа ч гэсэн ажиллах газар олоход хэцүү байдаг. 

Япон дахь олон улсын оюутнууд Японд амьдрахад илүү их дассан, тэр компанитай шууд ярилцлага хийх боломжтой бөгөөд ажилд 

ороход илүү давуу талтай байдаг. Манай сургуульд япон хэл сурч, цагийн ажил эрхлэх замаар практик мэдлэг олж авахын тулд 

Японы хэлний түвшин тогтоох шалгалт N4, чадварын үнэлгээний шалгалтыг өгөхийг зорьж байна.

• 特定技能とは、次のとおりです。

Тодорхой ур чадвар дараах байдалтай байна.
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1-р тусгай ур чадварын виз авахын тулд танд (1) 

Японы хэлний түвшин тогтоох шалгалт N4, (2) 

салбар бүрийн ур чадварын үнэлгээ, хэмжилтийн

шалгалтыг өгөх, (3) ажлын байр (корпораци)

олох шаардлагатай. Ур чадварын үнэлгээ, 

хэмжилтийн туршилтыг одоогоор Японд хоёр

салбарт явуулж байгаа боловч туршилт хийх

талбайн тоог нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна.

１．Тодорхой ур чадвар (цалин ахлах сургуульд ижил. Япон нь аль Ажлын байр юм. OK)

 №1 (14 салбар) 

Оршин суух хугацаа  1 жил, 6 сар, 4 сар тутамд шинэчилнэ.Нийтдээ 5 

жил хүртэл. 

Ур чадварын түвшин  Шалгалтаар батлагдсан (тухайн салбарын 

тодорхой мэдлэг, туршлага шаарддаг мэдлэг). 

Япон хэлний түвшин  Шалгалтаар баталгаажсан (Японы хэлний 

түвшин тогтоох шалгалтыг N4 дамжуулсан) 

Гэр бүлийн харилцаа  Үндсэндээ зөвшөөрөхгүй. 

Хүлээн авагч байгууллага эсвэл бүртгэлийн 

дэмжлэг үзүүлэх байгууллагын дэмжлэг 

Хүлээн авах. 
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2．14 Үйлдвэрлэлийн талбар, дотоодын туршилтын газар (чадварын үнэлгээний шалгалт)

 

Талбар сарын цалин  Дотоодын 

шалгалтын хугацаа  
Сувилахуйн үйлчилгээ   2020 оны 7, 8-р сар 

(төлөвлөсөн)  

Барилгын цэвэрлэгээ 

бизнес  

Тухай 160,000 иен - 270,000 

иен  

2020 оны 8 эсвэл 9 -р 

сар (төлөвлөсөн)  

Материалын үйлдвэрлэл   Шийдэгдээгүй  

Аж үйлдвэрийн машин 

механизм үйлдвэрлэл  

 

Цахилгаан・ электрон 

мэдээлэлтэй холбоотой 

үйлдвэрлэл  

 

Барилгын үйлдвэрлэл * 2   Шийдэгдээгүй  

Усан онгоц ба далайн аж 

үйлдвэр * 2  

Тухай 180,000 иен - 260,000 

иен  
Шийдэгдээгүй  

Талбар сарын цалин  Дотоодын 

шалгалтын хугацаа  
Авто засвар үйлчилгээ   Шийдэгдээгүй  

Нисэх (Нисэх онгоцны 

засвар үйлчилгээ гэх мэт)  

150,000 иенээс 300,000 иен  2020 оны 8-р сард 

хуваарьтай  

Байр орон сууц  Ойролцоогоор 160,000 иен -

250,000 иен  

2020 оны 7-р сарын 

хуваарь  

Хөдөө аж ахуй  150,000 иен-180,000 иен  2020 оны 6-р сараас 

2021 оны 3-р сар 

хүртэлх хуваарь  

Загасны аж ахуй  130,000 иенээс 300,000 иен  Шийдэгдээгүй  

Хүнс, ундаа 

үйлдвэрлэлийн салбар  

150,000 иен-250,000 иен  2020 оны 9, 10-р сар, 

2021 оны 1-р сард 

хуваарьтай  

Рестораны бизнес  Ойролцоогоор  170,000 иен-

200,000 иен  

0 оны 9-р сар  

төлөвлөгөө  

 


