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１．コース概要(курсын агуулга)  

 進学コース  定員  
授業時間 授業週数 

 入学時期 
 

 

Курсын ангилал Орон тоо 

  Элсэн 

суралцах 

огноо 

 

  

Хичээллэх цаг 

Хичээллэх 

хугацаа долоо 

хоногоор 
 

 

 
  

  
  

      
 

           
 

 2 年コース  60 1600  80  4сар 
 

 2 жилийн курс        
 

           

 1 年 6 か月コース 40 1200  60  10сар 
 

 1 жил 6сарын курс        
 

          
 

２．授業時間割(хичээлийн цагийн хуваарь)     
 

          
 

   09：00～09：45    13：00～13：45   
 

 

第一部 

   

第二部 

    
 

  09：50～10：35   13：50～14：35   
 

 

Өглөөнийанги 
    

Өдрийн анги 
    

 

  

10：45～11：30 
  

14：45～15：30 
  

 

        
 

   11：35～12：20    15：35～16：20   
 

           
  

＊その他、数学、英語、総合科目・理科等、大学進学のための補習クラスがあります。 

Өөр бусад, математик, англи хэл, физик гэх мэт их сургуульд дэвшин суралцахад зориулсан бэлтгэл анги байдаг 
 

 

３．来日までの日程 (Японд ирэх хүртэлх төлөвлөгөө) 

進学コース 

Курс ангилал 

1 出願書類提出 

Хүсэлтээ гаргах 

2 試験日 

Шалгалтын өдөр 

3 試験地 
Туршилтын 

хуудас 

4 合格発表 

Шалгалтын хариу 

2 年コース 

2 жилийн курс 
9 月 1 日～10 月 31 日 

9сарын1～10сарын31 
10 月初旬 

10-р сарын эхэн 

別途連絡 

Тус тус-д нь 

холбоо барина 

10 月中旬 

10-р сарын дунд. 

1 年 6 か月コース 

1 жил 6сарын 

курс 

3 月 10 日～4 月 30 日 

3сарын10～ 4сарын30 

4 月初旬 

4-р сарын эхэн 

別途連絡 

Тус тус-д нь 

холбоо барина 

4 月中旬 

4-р сарын дунд. 

進学コース 

Курс ангилал 

5 入管申請 

Цагаачлалын албанд 

Өргөдөл гаргах 

6 在留資格認定証

明書交付
Зөвшөөрөлийн 

гэрчилгээ 

олгогдоно 

7 ビザ交付 
Виза олгогдоно 

8 来日入学 
Японд ирэх хугацаа 

2 年コース 

2 жилийн курс 
11 月下旬 

11сарын сүүлээр. 

2 月下旬 

2сарын сүүлч. 

３月下旬 

3сарын сүүлч 

４月上旬 

4сарын эхээр 

1 年 6 か月コース 

1 жил 6сарын 

курс 

6 月上旬 

6сарын эхээр 

8 月下旬 

8сарын сүүлч. 

９月下旬 

9сарын сүүлч. 

10 月上旬 

10сарын эхээр 

※定員に達した場合、出願期間中であっても締め切ることがあります。早めの出願を心がけてください。 

また募集状況によっては、書類の締切日以降の提出を受け付ける場合があります。 

詳細はお問い合わせください。 
 

 Хэрвээ орон тоо бүрдсэн тохиолдолд, Хүсэлт хүлээн авах үйл явц зогсоно. Эртхэн хүсэлт гаргаарай.  
Мөн нөхцөл байдалын улмаас бичиг баримтын хугацаа хэтэрч хураалгах тохиолдол байдаг. Дэлгэрэнгүй лавлаж 

асуугаарай.  
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４．諸費用(Зардал)        
 

(1)学費(Сургалтын төлбөр)     単位：円(иэн) 
 

          
 

  進学コース 学 費 Сургалтын төлбөр   合計  
 

Дэвшин суралцах курс 
  

 

 
 

      
 

  選考料 入学金 授業料 計  Бүгд нийлээд  
 

 

Бүртгэлийн            

хураамж 

Элсэлтийн          

хураамж 

Хичээлийн 

төлбөр нийт 

  
 

      
 

2 年コース  1 年目  22,000 33,000  665,500 720,500    
 

2 жилийн  Эхний жил      

1,386,000 

 
 

курс 
         

 2 年目   665,500 665,500   
 

  2дохь жил        
 

          
 

1 年 6 か月  1 年目  22,000 33,000  665,500 720,500    
 

コース  Эхний жил      1,056,000    

1жил 
 

1.6 年目 
  

335,500 335,500 
  

 

      
 

6сарын  Сүүлийн 6сар        
 

курс          
 

          
 

※学費納入上の注意(Сургалтын төлбөрийн талаар анхаарал тавьдаг) 
 
・本校による書類選考および入国管理局による在留資格の審査が終了し在留資格認定証明書が発行された場合、 

その旨を直接または海外事務室を通してご連絡します。それにより、1 週間以内に上表の納付金(1 年目)を払い 

込んでいただき、その払込証明書と引き換えに入学許可書及び在留資格認定証明書をお渡しいたします。 
 

Сургуулийн бичиг баримтыг шалгаж, Цагаачлалын албаны оршин суух статусыг шалгаж, оршин суух зөвшөөрлийн 

үнэмлэх олгогдсон бол энэ тухай шууд мэдэгдэнэ. Үүний үр дүнд та нэг долоо хоногийн дотор дээр дурдсан төлбөрийг 

(эхний жилд) төлбөр төлөх бөгөөд төлбөрийн гэрчилгээ авахын тулд элсэх бичиг болон оршин суух статусын гэрчилгээ 

авах болно. 
 
・学費は 1 年払いです。2 回目の学費は新学期が始まる前に前納してください。具体的な納入時期は、その際通知しま
す。 

 
Сургалтын төлбөрийг эхний 1 жилийг төлнө. 2дохь жилийн төлбөрийг шинэ хичээлийн жил эхлэхийн өмнө төлнө. 
Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг тухайн цаг үед нь мэдэгдэнэ. 

 
・検定試験料等は別料金になります。  

Албан ёсны шалгалт бол нэмэлт төлбөр төлнө.  
・一旦納入された学費は返金しませんのでご了承ください。ただし、在留資格認定証明書が交付されたにもかかわらず 

入学しなかった場合は、以下の手続きを経たうえで選考料と入学金を除く全納入金を返還します。 
 

Нэгэнт сургалтын төлбөр төлсөн бол буцаалт хийхгүй. Оршин суух зөвшөөрөлийн гэрчилгээ гараад сургуульд элссэн 

суралцаагүй тохиолдолд доорх бичиг баримтыг бүрдүүлээд бүртгэлийн хураамж болон элсэлтийн хураамжийг буцаан 

олгоно. 

 

①  在留資格認定証明書は交付されたが入国査証（ビザ）の申請を行わず不来日の場合 
Оршин суух зөвшөөрөлийн гэрчилгээ гарсан ч виза-ний өргөдөлөө гаргаагүй тохиолдолд 

→入学許可書、在留資格認定証明書の返却 

Сургуульд элсэн суралцах бичиг, оршин суух зөвшөөрөлийн гэрчилгээг буцаах.  
 

②入国査証を取得したが、来日以前に入学を辞退した場合 

Япон улсын виза гаргуулаад, сургуульд элссэн суралцахаас татгалзсан тохиолдолд 

→ 入国査証の未使用かつ失効の確認と、入学許可書の返却。 
Виз ашиглааагүй баталгаажуулаад сургуульд орох зөвшөөрөлийн бичгийг буцаах 

 

③在外公館で入国査証の申請をしたが認められず来日できなかった場合 
Хэрэв та гадаадын элчин сайдын яаманд орох виз мэдүүлээд Японд ирж чадаагүй тохиолдолд 
 

※来日し、入学後に中途退学した場合は、納入された学費は返還できません。 
Японд ирээд, сургуульдаа ороод дундаас нь гарсан тохиолдолд сургалтын төлбөрийг буцаан олгох боломжгүй. 
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(2)選考料(Бүртгэлийн хураамж) 
 
・選考料 21,600 円は、本来、申請書類を提出する際に納入するものですが、志願者の負担を軽減するため、入国
管理局の許可が下りた後に納入する事としました。なお、不許可の場合は納入の必要はありません。 

 
Цагаачлалын албаны зөвшөөрлийг авсны дараагаар 21,600 иенийн тэтгэлгийг анх хураан авсныг анх ирүүлсэн 

боловч өргөдөл гаргагчдад дарамтыг багасгахын тулд Цагаачлалын албаны зөвшөөрлийг авсаны дараа шийдвэрлэнэ. 

Татгалзах тохиолдолд хүргэх шаардлагагүй болно.  
 

(3) 寮費(Орон сууцны төлбөр) 
 

・入居する寮の費用は、表のとおりです。寮に入居する場合、半年分の寮費と礼金 1 か月・敷金 1 か月分を学費とと

もに納めてください。1 年分払った場合は礼金だけで敷金はいりません。礼金は返却できません。寮は半年契約（４

月～９月、10 月～3 月）とし、半年間は退去できません。いったん払った寮費は、返却できません。月の途中で入居・

退去した場合や来日が遅れて入居しなかった月も、1 か月分の家賃が必要です。水道代・光熱費等は使用料金を各

自で支払ってください。生活態度が悪い学生については、寮から強制退去を命じることがあります。 
Дотуур байраны төлбөр доорх хүснэгтийн дагуу юм. Дотуур байранд орох тохиолдолд хагас жилийн байрны төлбөр болон 
1сарын толгой мөнгө, барцааг сургалтын төлбөрийн хамт төлнө. 1жилийн төлбөрийг төлсөн тохиолдолд толгой мөнгө төлөөд 
барьцаа мөнгөнөөс чөлөөлнө. Толгой мөнгийг буцаан олгохгүй. Дотуур байрны гэрээ хагас жилээр хийгдэх ба дундаас нь гарах 
боломжгүй. Нэгэнт төлсөн төлбөрийг буцаан олгохгүй. Сарын дундаас байранд орсонч гарсан ч 1сарын байрны төлбөр төлнө. 
Усны мөнгө, тогны мөнгө тус тус-д нь өөрсдөө төлнө. Байрандаа муу аж төрж буй оюутанг хөөж гаргах болно. 
 

 

寮費（1 か月）  дотуур байрны төлбөр(1 сар)      単位：円(иэн) 

 

 

 

 

入寮費(Байранд орох төлбөр)     単位：円(иен)  
                                           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１人部屋 

1хүний өрөө 

２人部屋 

2хүний өрөө 

４人部屋 

4хүний өрөө 

アパート 

Орон сууц 

1K 
1 өрөө 

40,000 20,000  

1DK 
1өрөө гал 

тогоотой 
42,000 21,000 18,000 

アパート Орон сууц 
１人部屋 

1хүний өрөө 

２人部屋 

2хүний өрөө 

1K 
1 өрөө 

半年払い 

Хагас жилийн 

төлбөр 

家賃 

байрны төлбөр 
240,000 120,000 

礼金 

Толгой мөнгө 
40,000 20,000 

敷金 

Барьцаа 
40,000 20,000 

合計 Нийт A:320,000 B:160,000 

1 年払い 

1жилийн төлбөр 

家賃 

байрны төлбөр 
480,000 240,000 

礼金 

Толгой мөнгө 
40,000 20,000 

敷金 

Барьцаа 
0 0 

合計 Нийт C:520,000 D:260,000 



 

※納入方法(Payment Method) 
 
・在留資格認定証明書が出た後、1 週間以内に１年目の学費と選考料、入寮費、敷金を当校指定の銀行口座に振り込
んでください。 

оршин суугчийн зөвшөөрөл гарсаны дараа, Долоо хоногийн дотор 1жилийн сургалтын төлбөр, бүртгэлийн хураамж, 
дотуур байрны төлбөрийн хамт сургуулийн дансруу шилжүүлнэ. 

 

振込先(шилжүүлэх дансны дугаар)  
 
桐生信用金庫 前橋支店  
Kiryu Shinkin Bank Maebashi-Branch 

普通 ０２４３６２０ ユ）サンセイ 
Данс эзэмшигч：SANSEI Co., Ltd.  

Дансны дугаар：０２４３６２０   

アパート Орон сууц 

 

１人部屋 

1хүний өрөө 

２人部屋 

2хүний өрөө 

４人部屋 

4хүний өрөө 

1DK 

1өрөө ＋ гал 

тогоо 

半年払い 

Хагас 

жилийн 

төлбөр 

家賃 

байрны төлбөр 

 

252,000 

 

126,000 

 

108,000 

礼金 

Толгой мөнгө 
42,000 21,000 18,000 

敷金 

Барьцаа 
42,000 21,000 18,000 

合計 Нийт E:336,000 F:168,000 G:144,000 

1 年払い 

1жилийн 

төлбөр 

家賃 

байрны төлбөр 
504,000 252,000 216,000 

礼金 

Толгой мөнгө 
42,000 21,000 18,000 

敷金 

Барьцаа 
0 0 0 

合計 Нийт H:546,000 I:273,000 J:234,000 



 ５．入学までの流れ  2 年コース  1 年 6 か月コース 
 

 (Сургуульд элсэн орох хүртлэх урсгал )  2 жилийн курс  1 жил 6сарын курс 
 

         
 

 ①出願書類(入学願書・履歴書・経費支弁書など)提出  申請者 хүсэлт гаргана⇒学校 Сургууль 
 

 Өргөдлийн маягтыг илгээх  (сургуульд элсэх өргөдөл 
      

 

 

9/1～10/31 
 

3/10～4/30 
 

 Намтар, зардалыг батлан даах бичиг гэх мэт)   
 

       
 

          
 

 ②書類審査    学校 Сургууль  
 

 Бичиг баримтыг шалгана.     
 9/1～10/31   3/10～4/30  

 

    
 

 ③試験    申請者 хүсэлт гаргагч 
 

 

Шалгалт 

       

    10 月初旬 10сарын эхээр  4 月初旬 4сарын эхээр 
 

     
 

 ④試験結果通知、入学許可書送付   学校 Сургууль⇒申請者 Хүсэлт гаргагч  
 

 Шалгалтын үр дүн болон сургуульд элсэх зөвшөөрөлийн хамт 

илгээнэ. 

       
 

   

10 月中旬 10сарын дунд 
  

4 月中旬 4сарын дунд 
 

 

        
 

          
 

 ⑤在留資格認定証明書申請  学校 Сургууль⇒入管 Цагаачлалын алба 
 

 

Оршин суух зөвшөөрөлийн бичигт хүсэлт гаргах 
      

 

  11 月下旬 11сарын сүүл 
 6 月上旬 6сарын эхээр  

      
 

     
 

 ⑥在留資格認定証明書交付   入管 Цагаачлалын алба⇒学校 Сургууль  
 

 

Оршин суух зөвшөөрөлийн бичиг гарна 
       

 

   

2 月下旬 2сарын сүүлч 
  

8 月下旬 8сарын сүүлч 
 

 

        
 

          
 

 ⑦諸費用(学費等)納入    申請者 Хүсэлт гаргагч⇒学校 Сургууль 
 

 

Зардалаа төлнө (сургалт болон байрны төлбөр) 

     

  2 月下旬  2сарын сүүлч  8 月下旬  8сарын сүүлч 
 

     
 

 ⑧在留資格認定証明書送付   学校 Сургууль⇒申請者 Хүсэлт гаргагч руу  
 

 Оршин суух зөвшөөрөлийн бичигийг илгээнэ   3 月上旬 3сарын эхэн  
 9 月上旬 9сарын эхэн   

      
 

          
 

 ⑨ビザ申請 Виза-гаа мэдүүлнэ   申請者 Хүсэлт гаргагч⇒日本大使館 Японы элчин 
 

 

（ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ、入学許可書、在留資格認定証明書を日本大使

館へ持参 

     

  3 月上旬 3сарын эхэн  9 月上旬 
 

     
пассфорт,  сургуульд элсэх 

зөвшөөрөлийн бичиг,     9сарын эхэн 
 

 Оршин суух зөвшөөрөлийн Бичиг хамт авч орно.）       
 

       
 

 ⑩ビザ発給    日本大使館 Японы элчин⇒申請者 Хүсэлт гаргагч  
 

 Виза-гаа олгогдоно    3 月下旬  3сарын сүүлч  
 9 月下旬  9сарын сүүлч   

      
 

          
 

 ⑪来日・入学    申請者 Applicant 
 

 

Японд ирээд сургуульдаа 

орноl 

       

    4 月上旬  4сарын  эхэн  10 月上旬  10сарын эхэн 
 

          
 

 
 

６．出願資格(дараах нөхцөлд хүсэлт гаргах эрхтэй) 
 

(1) １２年以上の学校教育もしくはそれに準ずる課程を修了している者または修了する見込みのある者  
12жилийн боловсрол эзэмшсэн болон түүнтэй дүйцэх хичээлийг дүүргэсэн эсвэл дүүргэхээр зэхэж буй хүмүүс  

(2) 信頼のおける経費保証兼身元保証人を有する者  
Зардалыг батлан даах хүн нь хариуцлагатай байх  

(3) 日本語を１５０時間以上学習し、進学 2 年コースは日本語能力Ｎ５程度以上、進学 1 年 6 か月コースは日本語 
 

能力Ｎ４程度以上の日本語能力がある者  
Япон хэлийг 150 цагаас дээш цагаар хичээллэсэн байх. N5 түвшинтэй бол 2 жилийн курс, N4 түвшинтэй бол 1жил 6сарын курс-т 

явна.  
(4) 本校が行う入学試験（日本語、基礎学力、面接等)に合格した者  

Манай сургуулийн шалгалтанд тэнцсэн байх. (Япон хэл, ярилцлага гэхмэт ).  
(5) 最終学歴の学校を卒業後 5 年以内の者  

Хамгийн сүүлийн сургуулиа төгсөөд 5 жилийн дотор байх  
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７．選考方法(Сонгон шалгаруулалт) 
 
①書類審査、②筆記試験（日本語、母語による作文、数学、英語、理科または一般常識）、③面接（本人および経費支弁
者）、によって選考する。 

 
 Бичиг баримтыг шалгана, ②Бичгийн шалгалт (япон хэл, эх хэл дээрээ бичсэн эссэ, математик, англи хэл, физик гэх мэт), ③ 

ярилцлага (хүсэлт гаргагч болон батлан даагч). 

 

８．出願・提出書類(хүсэлт гаргах өргөдөл / Хураалгах бичиг баримт)   
注意事項 Тэмдэглэгээ  
1.「コピー」と書いてあるもの以外のすべての証明書類は、コピーではなく原本を提出すること。  

「хуулбар」гэж бичигдсэнээс бусад бичиг баримтыг хуулбар хувь биш эх хувиар нь хураалгах. 
 
2.日本語以外で書かれた証明書には、日本語訳を添付すること。  

Япон хэлээс өөр хэлээр бичигдсэн бичиг баримтыг Япон хэлрүү орчуулах. 
 
3.提出書類の発行日付は、1 年 6 か月コース（10 月入学）の場合、3 月 10 日以降、2 年コース（4 月入学）の場合、前年 9 月 

1 日以降のものとする。 
 

Бичиг баримтаа хураалгаж эхлэх хугацаа , 1жил 6сарын курс (10 сарын элсэгч) тохиолдолд 3сарын 10наас хойш, 2 жилийн курс (4сарын 
элсэгч)тохиолдолд өмнөх оны 9 сарын 1нээс хойш  

4.書類はパソコンで作成し、署名・押印すること。  
Бичиг баримтаа компьютер дээр хийх бөгөөд гарын үсэг, тамга дарсан байх.  

5.卒業証書・在職証明書等の住所・氏名・学校名・会社名・電話番号・年月日等と、履歴書等に書いた内容が一致している
かどうか確認すること。自宅・学校・職場の住所は、番地まで記入すること。 

 
сургуулийн тодорхойлолт, одоо ажиллаж буй ажлын тодорхойлолт дээр хаяг, нэр, сургуулийн нэр, компанийн нэр, утасны дугаар, он сар 

өдөр, намтар зэрэг бичигдсэн үгүйг шалгах. Гэрийн хаяг, сургуулийн хаягийг хаалганы дугаар хүртэл бүтэн бичих.  
6.上記の注意書きに反する書類、および年収・日本語学習時間数の計算違い、文字や印のずれ・かすれなど、不備のある
書類は受理しない。 

 
Дээрх бичсэн зүйлс дээржилийн орлогын тооцоо, Япон хэл суралцаж буй цагаа тоогоор алдаа гаргасан, бичиг үсэг, тэмдэглэгээнээс гажсан 

зөрчилтэй баримт бичгийг хүлээн авахгүй. 

 

7.必要に応じてその他の書類の提出を求めることがある。  
Шаардлагатай тохиолдолд өөр, бусад бичиг баримтыг хураалгах тохиолдол гарна..  

8.受理した書類（卒業証書原本を除く）は返還しないので、必要書類はコピーを取っておくこと。卒業証書原本以外でも再発
行ができない書類は返還するので、返還希望書類のリストを作って提出すること。 

   Хүлээн авсан бичиг баримтыг(төгсөлтийн диплом, гэрчилгээ-ээс гадна) буцаахгүй. Шаардлагатай бичиг баримтаа канондаж авч үлдэх.    
9.提出書類に虚偽があった場合は、入学手続き後でも入学許可を取り消すことがある。  

Хэрэв бичиг баримтууд зөрчилтэй байвал элсэлж орсоны дараа ч  элсэлтийн зөвшөөрлийг цуцалж болно.  
 

 

 

Ⅰ．志願者本人が用意する書類 хүсэлт гаргагчийн бүрдүүлэх материал  

※番号に〇がついている書類は、日本語訳を添付 

Номерны ард нь 〇 тэмдэг байгаа япон хэлээр орчуулах 

１．必ず提出する書類 хураалгах шаардлагатай бичиг баримт 

 必要書類(хураалгах 

Шаардлагатай бичиг 

баримт) 

注意点(анхаарах зүйл) 

１ 

 

写真（4cm×3cm のものを

10 枚） 

10 зураг（４cm×３cm） 

・3 ヶ月以内に撮影し、正面、上半身で無帽、無背景で鮮明なもの。裏面に

国籍、氏名を記入。 

3сарын дотор авхуулсан зурагийн ард иргэншил, нэрээ бичих.  

２ 

 

 

入学願書・履歴書（本校所

定用紙に写真添付） 

Сургуульд суралцах 

өргөдөл/намтар(Сургуулийн 

бэлтгэсэн цаасан дээр 

зурагаа наах) 

・志願者が作成し、署名・押印すること。 

Хүсэлт гаргагч өөрөө бичээд гарын үсэг болон тамгаа дарах. 

・履歴書には、なるべく詳しく書くこと。何をしていたか分からない期間が

３ヶ月以上あるのは好ましくない。 

 Намтар дээрээ аль болох дэлгэрэгүй бичих. 



③ 

 

留学理由書 

Гадаадад суралцах болсон 

шалтгаан 

・「留学理由」には、以下の事項を書くこと。 

Гадаадад сурах болсон шалтгаанаа доор зүйлсийг харгалзан үзээд бичнэ үү. 

①日本語を学ぶ理由（日本語を学ぼうと思ったきっかけ、など） 

япон хэл сурах болсон учир шалтгаан (япон хэлийг сурья гэж бодсон шалтгаан) 

②日本留学の目的（日本で日本語を勉強してから何を学びたいのか。なぜ

それを日本で学ぶ必要があるのか。それは今までの経歴と関係があるの

か。なければなぜ新しい事を始めるのか、など詳しく書くこと）。 

Япон улсад суралцах зорилго (Япон улсад Япон хэлээр хичээллээд юу сурмаар 

байгаагаа. Яагаад тэр зүйлээ Япон улсад сурах шаардлагатай байгаа.одоог хүртэлх 

өөрийн чинь намтартай холбоотой хийхгүй бол болохгүй гэсэн шинэ зүйл эхлүүлсэн  гэх 

мэт дэлгэрэнгүй бичих). 

③現在、日本留学のために努力していること（日本語の学習、日本語関係

の試験の受験など）。 

Одоо Япон улсад суралцахын тулд ямар хүчин чармайлт гаргаж буй талаар (япон 

хэлийн сургалтанд суугаад, япон хэлтэй хамааралтай шалгалт гэх мэт). 

④なぜ、本校で日本語を学ぼうとするのか（ほかにも日本語学校はたくさ

んあるのに、どうして青山日本語学院を選んだのか）。 

Яагаад манай сургуульд Япон хэл сурах болсон  бэ (өөр зөндөө Япон хэлийн сургууль 

байхад Яагаад АОЯАМА НИХОНГО ГАКҮИН сонгосон бэ)? 

⑤本校を卒業後、どんな学校に進学するつもりか（大学か専門学校か。そ

こで何を学ぶのか、など）。 

Манай сургуулийг төгссөний дараа ямар сургуульд элссэн суралцах төлөвлөгөөтэй 

байгаа вэ   (Их сургууль? , Мэргэжлийн сургууль? Тэнд юу сурмаар байгаа) 

⑦将来の夢（大学、専門学校を卒業後、学んだことを生かしてどんな仕事

をしたいのか、日本で仕事するのか帰国するのか、など）。 

Ирээдүйн мөрөөдөл (их сургууль, мэргэжлийн сургууль төгссөний дараа, сурсан 

мэдсэнээ ашиглан ямар ажил хиймээр байгаа болон Японд ажиллахуу эх оронруугаа 

буцахуу гэх мэт). 

④ 

 

 

最終学歴の卒業証書（原

本）または卒業証明書 

Сургууль төгссөн дипломны эх 

хувь 

・入国管理局の手続き上、中国・ミャンマー・バングラデシュ・モンゴル、

ベトナム、ネパール、スリランカからの志願者は「卒業証書原本」を提出

すること（入国管理局の審査終了後、返却します）。 

Цагаачлалын албаны бичиг баримтаас гадна хятад, мямар, банглодеш, монгол, вьетнам, 

непал, шри-ланк –аас хүсэлт гаргаж буй хүмүүс「дипломны эх хувь」хураалгана. 

(цагаачлалын албанаас хариу гарсаны дараа бид буцаан өгөх болно). 

 

・高校に在学中の人は「卒業見込証明書」と「在学証明書」を提出するこ

と。 

  Ахлах сургуулийн сурагч бол 「төгсөх ангийн сурагч мөн гэсэн бичиг」болон

「одоо сургуулийн сурагч мөн 」гэсэн бичгийн хамт хураалгана. 

 

・大学等に在学中の人は、高校の「卒業証書原本」または「卒業証明書」

と、大学等の「卒業見込証明書」または「在学証明書」を提出すること。 

Их сургуулийн оюутан бол  ахлах сургуулиа төссөн гэрчилгээ болон их 

сургуулийноюутан гэсэн бичиг болон төгсөх ангийн оюутан гэсэн бичгийг хамт илгээнэ. 

⑤ 

 

 

最終学歴の成績証明書（原

本） 

Сүүлийн сургуулийн сурлагийн 

дүн 

・大学等に在学中の場合は、大学と高校の成績証明書。 

Их сургуулийн оюутан бол их сургууль болон ахлах ангийн дүнгийн хуулга. 



⑥ 

 

 

日本語能力を証明する書類 

Япон хэлний түвшингийн бичиг 

・教育機関で 150 時間以上日本語を学習した証明書（日本語学習機関が発行

したもので、コース名、学習期間、学習科目名、学習時間数、出席率、コ

ース修了時の目標レベル、使用教材名が記載されているもの。当該日本語

教育機関の便箋を使用し、学校名・所在地を明記のうえ、署名・捺印する

こと）。 

150 цаг япон хэлээр хичээллэсэн гэрчилгээ. （ хичээллэсэн цаг, сургуулийн нэр, байршил, 

гарыг үсэг, тамга дарсан байх ）. 

７ パスポートのコピー 

Пассфортны хуулбар 

・全てのページをコピー。所持していない場合は、申請して取得すること。 

Бүх хуудасыг нь канондох.Хэрэв байхгүй бол шинээр авах 

８ 健康診断書 

Эрүүл мэндийн гэрчилгээ 

・出願時より３ヵ月以内に検診したもの。 

Хүсэлт гаргах хугацаанаас хамаараад 3сарын дотор эрүүл мэндийн үзлэгт орох. 

 

２．該当者のみ提出の書類 Зөвхөн танилцуулах баримт бичиг 

 必要書類

(Шаардлагатай баримт 

бичиг) 

対象者 

(Зорилтот хүн) 
注意点(Анхаарах цэг) 

⑨ 

戸籍（戸口簿）のコピ

ーまたは出生証明書な

ど 

Гэр бүлийн бүртгэлийн 

хуулбар (хаалганы 

данстай ном) эсвэл 

төрсний гэрчилгээ 

中国・ミャンマー・バン

グラデシュ・モンゴル、

ベトナム、ネパール、ス

リランカからの志願者 

Хятад, Мьянмар, 

Бангладеш, Монгол, 

Вьетнам, Балба, Шри 

Ланка зэрэг орноос ирсэн 

өргөдөл 

・学歴および職業の記載されたもの。最新の内容に

更新したものの全てのページをコピーすること。 

Академийн мэргэжил, ажил мэргэжлийн 

тодорхойлолт. Шинэчилсэн агууламжийн бүх хуудсыг 

хамгийн сүүлийн үеийн агуулга руу хуулах. 

⑩ 
中退証明書(原本) 

Буцаах гэрчилгээ (эх 

хувь) 

大学を中退した者 

Коллежоос гарсан хүмүүс 

・当該大学の学長名で発行したもので、当該大学の

便箋を使用し、学校名・所在地を明記。在学期間

を明記し、その間の成績証明書を添付。 

Их сургуулийн ерөнхийлөгчийн нэрээр их сургуулийн 

бичгийн цаас ашиглан сургуулийн нэр, байршлыг 

тодорхой бичсэн. Оршин байх хугацаааа тодорхойлж, 

тэр хугацаанд тухайн транскрипцийн хуулбарыг 

хавсаргана уу. 

11 
卒業合同写真 

Төгсөлтийн хослол зураг 

所持している者 

Эзэмшсэн хүн 

・後日返却します。 

Би дараа нь эргэж ирэх болно. 

12 

日本語能力に関する試

験の成績通知書(原本) 

Япон хэлний түвшин 

тогтоох шалгалт (эх) 

日本語能力試験受験者 

Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд тэнцсэн 
合否は問わない。 

Таныг дамжуулж, 

амжилтгүй болох эсэх нь 

хамаагүй. Таныг 

дамжуулж, амжилтгүй 

болох эсэх нь хамаагүй. 

J.TEST 受験者 

J. ШУДАРГА сорил шалгах 

NAT-TEST 受験者 

NAT-TEST Шалгалт 

⑬ 
在職証明書(原本) 

Ажил эрхлэх гэрчилгээ 

(эх хувь) 

在職経験がある者 

Ажлын туршлагатай хүн 

・当該勤務先の社長名で発行したもので、当該勤務先

の便箋を使用し、会社名・所在地・在職期間・職務

内容などを明記のこと。 

  Ажлын байрны ерөнхийлөгчийн нэрийг бичиж, ажлын 

байрны бичиг цаасны хамт ашиглана. Компаний нэр, 

байршил, ажлын хугацаа, ажлын тодорхойлолт гэх 

мэт.  

※10月期申請者で書類申請後に高校または大学を 7月に卒業した者は、卒業証書および成績証明書が発行され次

第、追加書類として提出すること。 

※ Аравдугаар сар. Доктор, докторантурын их, дээд сургуулийг төгссөн өргөдөл гаргагч нар нь дипломын болон дипломын 

ажил олголтын дараа бичиг баримтыг хавсаргах ёстой. 



Ⅱ．経費支弁者が用意する書類 Зар сурталчилгааны спонсороор бэлтгэсэн баримтууд 

※番号に〇がついている書類は、日本語訳を添付   

тоо 〇 тэмдэглэгдсэн баримт бичиг, Японы орчуулгыг хавсаргана 

１．必ず提出する書類 Бүх аргаар ирүүлэх бичиг баримт 

 必要書類(Шаардлагатай баримт бичиг) 注意点(Анхаарах цэг)  

⑭ 経費支弁書（本校所定用紙） 

Зардлын дэмжлэгийн бичиг (сургуулийн заасан маягт) 

・経費支弁者が作成し、署名・押印すること。 

Зардлын ивээн тэтгэгч нь гарын үсэг зурж, 

тамга тэмдэг хийнэ. 

 

⑮ 経費支弁者の家族一覧表（本

校所定用紙） 

Зардлын дэмжигчдийн гэр 

бүлийн жагсаалт (сургуулиас 

ирүүлсэн маягт) 

・家族全員について、国籍、氏名、性別、生年月日、年齢、職業、住

所、同居・別居の別を書くこと。 

Бүхэл бүтэн гэр бүлийн хувьд иргэншил, нэр, хүйс, төрсөн он сар өдөр, 

нас, ажил мэргэжил, хаягийг бичиж, амьдарч, амьдарч байгаа хүмүүсийн 

хоорондын ялгааг бич. 

 

⑯ 両親 

Эцэг 

эхчүүд 

親族関係公証書(原本) 

 Хамаатан садны тодорхойлолт (эх) 

・申請人と経費支弁者の関係がわかるもの 

Өргөдөл гаргагч болон санхүүгийн дэмжигч хоёрын 

харилцааг бид ойлгодог 

 

戸籍謄本(原本)   

 Гэр бүлийн бүртгэл (эх) 

・支弁者の家族全員 

 Гэр бүлийн бүх гишүүд 

 

出生証明書など(原本)  

Төрсний гэрчилгээ гэх мэт (эх) 

・申請人と経費支弁者 

 Өргөдөл гаргагч ба санхүүгийн дэмжигч 

 

ID カードなど   

ID карт гэх мэт 

・申請人と経費支弁者 

 Өргөдөл гаргагч ба санхүүгийн дэмжигч 

 

両親以外 

Эцэг 

эхээс өөр 

説明書   Зааварчилгаа 

※説明内容の証明として、両親の①在職証明書、②収

入証明書、③納税証明書、④預金残高証明書、⑤預金

通帳のコピーを提出する。 

※ Тайлбарын агуулгыг нотлохын тулд эцэг эхийн 

хөдөлмөр эрхлэлтийн гэрчилгээ, 2 орлогын гэрчилгээ, 3 

татварын төлбөрийн гэрчилгээ, 4 хадгаламжийн 

үлдэгдэл, 5 хадгаламжийн дэвтэр зэргийг бич. 

・志願者の両親が経費を支弁でき

ない事情と、両親に代わって経費

支弁を引き受けた事情を説明す

る。 

Өргөдөл гаргагчийн эцэг эх нь эцэг 

эхийн өмнөөс зардлаа төлж, зардлыг 

нь төлж чадахгүй байгаа нөхцөл 

байдлыг тайлбарлана уу. 

 

⑰ 銀行預金残高証明書（原本） 

Банкны үлдэгдэл гэрчилгээ (эх хувь) 

・修業期間の授業料＋生活費をまかなえる金額 

Суралцах хугацааны сургалтын төлбөр + 

Амьжиргааны зардлыг санхүүжүүлэх мөнгөний 

хэмжээ 

 

⑱ 職業 

証明書 

Ажил 

гэрчилгээ 

在職証明書(原本) 

Ажил эрхлэх гэрчилгээ (эх хувь) 

※農業などの場合は、公的機関か

ら発行された証明書(原本) 

※ Хөдөө аж ахуйн хувьд улсын 

байгууллагаас гаргасан гэрчилгээ 

(эх хувь) 

・当該勤務先の社長名で発行したもので、当該勤務先

の便箋を使用し、会社名・所在地・電話番号・FAX

番号・在職期間・職務内容・役職などを明記する。 

Ажлын байрны ерөнхийлөгчийн нэрээр олгосон ажлын 

байрны бичиг баримтыг ашиглан компаний нэр, 

байршил, утасны дугаар, факсны дугаар, эзэмшлийн 

байдал, ажлын байрны агуулга, албан тушаал зэргийг 

зааж өгнө.  

 

会社の登記簿謄本(原本)または

営業許可証・確定申告書のコ

ピーなど 

Компанийн бүртгэлийн хуулбар 

(эх хувь) эсвэл бизнесийн 

лицензийн хуулбар, сүүлчийн 

орлогын татварын өгөгдөл гэх 

мэт. 

・会社を経営している場合、または自営業、個人経営者の

場合 

Хэрэв та компанийг ажиллуулбал, эсвэл хувиараа хөдөлмөр 

эрхэлдэг эсвэл хувийн эзэмшигч бол 

※ネパール人の経費支弁者が自営業者の場合、永久会計番

号がある税務登録証明書コピーを提出。 

※ Балбын төсвийн эзэмшигч нь хувиараа хөдөлмөр 

эрхэлдэг хүн бол татварын бүртгэлийн гэрчилгээний 

 



хуулбарыг байнгын нягтлан бодох бүртгэлийн дугаараар 

ирүүлнэ. 

⑲ 納税証明書(原本) 

Татварын төлбөрийн гэрчилгээ (эх хувь) 

・年収の記載のあるもの（過去 3 年間）で、総収入額と

税金控除後の実収入額が記載されたもの 

Өнгөрсөн жилийн орлого (сүүлийн гурван жилд) нийт 

татварын орлого болон бодит орлогын дүнг жагсаасан 

болно 

 

 

２－１．在外支弁者が提出する書類(Гадаад хандивлагчдын ирүүлсэн баримт бичиг) 

 必要書類 

(Шаардлагатай баримт 

бичиг) 

注意点(Анхаарах цэг) 

 

⑳ 銀行預金通帳のコピー（過去 3

年間） 

Банкны дэвтэрийн хуулбар 

(сүүлийн 3 жил) 

・カラーコピーまたはカラー写真。預金残高の形成の経緯が明らかに

なるもの。大金を入金した場合は、そのお金をどのように形成したの

かについて説明書を提出し、それについての証明書類を添付するこ

と。 

Өнгөний хуулбар эсвэл өнгөт зураг. Хадгаламжийн үлдэгдэл үүсэх 

нөхцөл тодорхой байна. Хэрэв та маш их мөнгө хүлээн авсан бол мөнгөө 

хэрхэн бүрдүүлсэн тухай мэдэгдэл өгөөд үүнтэй холбоотой гэрчилгээг 

хавсаргана уу. 

 

㉑ 年間収入証明書(原本) 

Жилийн орлогын гэрчилгээ (эх 

хувь) 

・勤務先が発行したもの（過去 3 年間）で経費支弁能力が証明できるも

の。 

Ажлын байрны зардлыг төлөх чадварыг батлахад ашиглаж болно (сүүлийн 3 

жилд). 

・会社を経営している場合は、経営者の年収が明らかにされている納税証

明書などが必要。 

Хэрэв та компанийг ажиллуулбал, та төлбөрийн сертификаттай байх ёстой. 

Энэ нь менежерийн жилийн орлогыг тодруулна. 

・預金以外の資産を有する場合は、それを証明する書類も添付すること。 

Хэрэв та хадгаламжаас өөр хөрөнгөтэй бол түүнийг нотлох баримтыг 

хавсаргана уу. 

 

 

２－２．在日支弁者が提出する書類 (Японы хандивлагчдын ирүүлсэн баримт бичиг) 

 必要書類 

(Шаардлагатай баримт бичиг) 
注意点(Анхаарах цэг) 

 

22 印鑑登録証明書(原本) 

Лацдах бүртгэлийн гэрчилгээ (эх) 

・経費支弁書に押印した印鑑登録証明書 

  Зардлын төлбөрийн мэдэгдлийг битүүмжлэх тамга тэмдгийн 

гэрчилгээ 

 

23 経費支弁者の住民票または外国人

登録済証明書(原本) 

Зардлын ивээн тэтгэгч эсвэл 

гадаадын иргэний үнэмлэхний 

үнэмлэх (эх) 

・世帯全員が記載されたもの 

Бүх өрхүүдийг жагсаасан 

 

 

２－３．本人が支弁する場合、提出する書類(Үндсэн төлбөр төлөх үед ирүүлэх материал) 

 必要書類(Шаардлагатай баримт бичиг) 注意点(Анхаарах цэг)  

24 奨学金の給付に関する証明書(原本) 

Тэтгэлгийн төлбөрийн гэрчилгээ (эх хувь) 

・奨学金受給者 

Тэтгэлэг хүлээн авагч 

 



㉕ 年間収入証明書(原本) 

Жилийн орлогын гэрчилгээ (эх хувь) 

・勤務先が発行したもの（過去 3 年間）で経費支弁能力

が証明できるもの。 

Ажлын байрны зардлыг төлөх чадварыг батлахад 

ашиглаж болно (сүүлийн 3 жилд). 

 

 

９．経費支弁者の義務と責任について (Зардлын ивээн тэтгэгчийн үүрэг хариуцлагын талаар) 

 経費支弁者には、当該留学生について下記の義務と責任があります。 
Зардлын ивээн тэтгэгч нь олон улсын холбогдох оюутанд дараах үүрэг, хариуцлага хүлээнэ. 

1 留学生の学費・生活費を負担する。 
Гадаад оюутны сургалтын төлбөр, амьжиргааны зардлыг төлөх. 

2 留学生の学業・生活・金銭上の諸問題と、その他の全ての行動について最終的な責任を負う。 
Бид олон улсын оюутны эрдэм шинжилгээний, амьдралын, санхүүгийн болон бусад бүх үйл ажиллагааг хариуцдаг. 

3 万一、上記の義務と責任を果たせない時は、当該留学生に帰国を命ずる場合がある。 
Хэрэв дээрх үүрэг, хариуцлагыг биелүүлж чадахгүй бол суралцагсад холбогдох олон улсын оюутанд буцаж очих 

шаардлагатай байж болно. 

 

10．出願方法(Програмын арга) 

 ・出願書類(入学願書・履歴書・経費支弁書、年間収入証明書)を本校に持参、あるいは送付してください。その後、試験合

格者はその他の必要書類を本校に持参、あるいは郵送してください。 

Өргөдлийн өргөдлийн маягт (элсэлтийн өргөдлийн маягт, анкет, зардлын мэдүүлэг, жилийн орлогын гэрчилгээ) 

авчирч өгнө үү. Үүний дараа шалгалтанд тэнцсэн хүмүүс бусад сургуульдаа шаардлагатай бичиг баримтыг авчрах 

буюу илгээнэ. 

 

＜出願先および問合せ先 Өргөдөл ба лавлагаа＞ 

青山日本語学院 Aoyama Japanese Language Academy 

〒371―0805 群馬県前橋市南町 3-24-1 

Postal code 371-0805    3-24-1 Minamicho, Maebashi City, Gunma Prefecture  

TEL ＋81－27－288-0613 FAX ＋81－27－288-0614    E-mail aoyama-jls@tbz.t-com.ne.jp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11．その他(Бусад) 

  １．住居費(Орон сууцны зардал) 
   ・学校には寮がありますが、もし自分でアパート等に入居しようとするなら、家賃（1か月分）礼金・ 

敷金・仲介料等で入居時に最低 15万円は必要です。 
Сургуулийн дотуур байр байдаг боловч хэрэв та орон сууцанд шилжин орох гэж байгаа бол түрээслэх (нэг 

сарын турш) үндсэн мөнгө, үнэт цаасны брокер, брокерийн хураамж гэх мэтчилэн хамгийн багадаа 150,000 

иен шаардлагатай болно. 

２．生活費（Амьдралын зардал） 

・学費以外に生活費として、1 ヶ月 80,000～100,000円程度が必要です。 

アルバイトの収入で生活費をすべて賄おうとすると、学業との両立が困難になります。また、日本 

語が話せなければアルバイトもできません。アルバイトができる程度の日本語が話せるようになる 

までには、約 5 ヵ月かかりますので、あらかじめ十分な資金準備をしておいてください。 
Сургалтын төлбөрөөс гадна сард 80,000-100,000 иэн төгрөгний зарлага шаардагдана.Хэрэв та хагас цагийн 

орлоготой өртгөөр амьдрахыг хичээдэг бол эрдэмтэдтэй ажиллахад хэцүү байх болно. Мөн хэрэв та япон 

хэлээр ярьдаггүй бол хагас цагаар ажиллах боломжгүй.Хэрвээ та Япон хэлээр ярьдаг болох хүртэл 5 сарын 

хугацаа шаардагдах юм бол хангалттай хэмжээний мөнгө бэлтгэх хэрэгтэй. 

３．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. 

４．健康保険(Эрүүл мэндийн даатгал) 

・万が一の病気やケガに備えて、国民健康保険に加入します。加入すると、病院で診療を受けた際に、70％の医療

費控除が受けられます（本人負担 30％）。毎月の保険料は、学生が来日後支払うことになります。 
Бид өвчний болон гэмтлийн тохиолдолд Үндэсний эрүүл мэндийн даатгалыг гаргана. Эмнэлэгт эмчлүүлбэл та 

эмнэлгээс эмнэлгийн тусламж авахад 70% -ийн хөнгөлөлт авна (30% -ийн хувийн дарамт). Сар бүрийн 

хураамжийг Японд ирсний дараа оюутнууд тус тусад нь төлнө. 

 

12.注意(Анхааруулга)  

  ・学費・寮費等を滞納した場合は、ビザの手続き等が出来ない場合があり、その時は帰国しなければなら 

なくなります。 
Хэрэв та сургалтын төлбөр эсвэл орон сууцны төлбөрийн хоцролттой бол виз мэдүүлж чадахгүй байж магадгүй 

бөгөөд тэр үед та гэртээ буцаж ирэх болно.  

 


