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Keperluan pendaftaran masuk 
 

Jurusan bahasa Jepang, Sekolah Teknologi Informatika Seifu  
 
 

I. Jenis Kursus / Masa masuk sekolah  
 
 

 
【Kursus kejuruan adalah...】 
Kursus yang bisa mendapatkan gelar "kejuruan" waktu lulus. Bisa mengajukan visa kerja 
atau masuk tahun ke3 di universitas 4 tahun.  （ada batasan jenis pekerjaan visa kerja） 
* Murid yang sudah sampai batas kemampuan yang ditentukan oleh sekolah kami, bisa 

lulus lebih cepat (akhir bulan Maret atau akhir bulan September)。 
** Murid bisa mengikuti ujian untuk lanjutkan belajar di "jurusan karir" "jurusan komputer 

keseluruhan" di dalam sekolah kami. Yang lulus ujian ini, bisa lanjutkan belajar di sana. 
 
【Jam-jam pelajaran】 

kelas pagi 09：20～12：50 Bahasa 
Jepang kelas siang 13：20～16：50 

Sistem 5 hari belajar dalam seminggu 
(dari Senin sampai Jumat) 
Memisahkan kelas berdasarkan hasil 
ujian bahasa Jepang 

Kelas tambahan 13：30～16：40 Dari Senin sampai Jumat  
Bahasa Jepang level menengah keatas 

   
 
 
II. Izin untuk permohonan 

 
Memenuhi persyaratan di bawah, umur sekitar 30 tahun ke bawah 
① Sudah menyelesaikan 12 tahun pelajaran sekolah di luar Jepang. 
② Yang ingin belajar bahasa Jepang. Atau yang ingin lanjutkan pelajaran di S2, S1 maupun 

SMK di Jepang. 
③ Sudah belajar bahasa Jepang lebih dari 150 jam atau lulus JLPT N5 ke atas sebelum 

mengajukan izin masuk sekolah. 
 

 

 

III. Prosess memohon izin masuk sekolah 

 

1．Masa permohonan (akan ditutup kalau sudah penuh) 
 

Masa mengajuka 
Masa masuk sekolah 

Kalau perlu permohonan izin tinggal Kalau tidak perlu permohonan izin 
tinggal 

Kursus 2 tahun 
(kursus kejuruan) 

Masuk sekolah pada bulan April 
dari tgl 1 September  

sampai tgl 10 Desember 
dari tgl 1 September  
sampai tgl 20 Maret 

Kursus 1.5 ahun  
(kursus umum) 

Masuk sekolah pada bulan Oktober 
dari tgl 1 Maret  

sampai tgl 10 Juni 
dari tgl 1 Maret  

sampai tgl 20 September 

Kursus Masa masuk 
sekolah 

Masa 
pelajaran Target Kuota 

Kursus 2 tahun  kursus 
kejuruan Bulan April 2 tahun 112 orang 

Kursus 1.5 ahun  kursus 
umum 

Bulan 
Oktober 

1.5 tahun 

Murid yang ingin meningkatkan 
kemampuan berbahasa Jepang atau 
yang ingin melanjutkan belajar di 
Sekolah Teknologi Informatika 
Seifu**, murid yang ingin 
melanjutkan belajar di universitas・
SMK di Jepang. 

112 orang 

2012 AUG. (改) 
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2．Cara mengajukan 
 

① Permohonan langsung di sekolah 
 Perlu membuat janji. Wajib membawa dokumen-dokumen yang diajukan dan paspor. 
 
② Permohonan langsung di sekolah oleh kuasa 
 Perlu membuat janji. Wajib membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Secara 

prinsip, yang bisa menjadi kuasa merupakan yang membayar biaya sekolah. Jika selain 
pembayar biaya menjadi kuasa, perlu surat kuasa oleh calon murid atau pembayar biaya. 

. 
③ Permohonan melalui pos 
 Calon murid tinggal di negara dimana kami tidak punya kantor kerja sama dan calon 

murid tidak punya kuasa di Jepang, kami menerima permohonan melalui pos. Dalam 
kasus ini, perlu menghubungi i-SEIFU melalui e-mail <language@i-seifu.jp> dan lulus 
ujian terlebih dahulu, setelah itu baru mengirim dokumen. Kami hanya menerima calon 
murid yang sudah lulus ujian. 

 
④ Permohonan di kantor kerja sama 
 Kalau ada kantor kerja sama di negara calon murid, kami informasikan tempat kantor 

dan hari ujian. Tolong hubungi melalui e-mail <language@i-seifu.jp> atau telepon. 
Mungkin ada wawancara melalui internet di kantor kerja sama.  Kami hanya menerima 
calon murid yang sudah lulus ujian. 

 
IV. Cara memilih murid 

①Pemilihan dilakukan dengan cara mengecek dokumen permohonan dan wawancara 
dengan calon murid dan pembayar biaya sekolah di negara calon murid. 

 
②Wawancara dilakukan di kantor kerja sama atau melalui internet. 
 
③ Sesuai keputusan kami, ada kemungkinan memilih hanya dengan cara mengecek 

dokumen permohonan. 
 
 
V. Mengenai pembayar biaya 

Pembayar biaya merupakan orang yang bertanggung jawab atas hal-hal yang tercantum di 
bawah ini selama murid ada di Jepang. 

 
・membebani biaya sekolah dan biaya hidup murid 
・memimpin murid agar dia mengutamakan pelajaran 
・semua masalah seperti kediaman selama murid ada di sekolah kami, lanjut belajar, 

masalah kehidupan  
 
Pembayar biaya harus seseorang yang mampu membebeni biaya sekolah dan biaya hidup 
murid. Pembayar biaya dimohon mengajukan bukti pendapatan, saldo bank. Pembayaran 
biaya tidak harus tinggal di Jepang. 
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Biaya sekolah 
 

I. Perincian biaya sekolah 
 

Biaya sekolah  
dll 1 tahun pertama Biaya ujian Biaya masuk 

sekolah 
Biaya sekolah 

1 tahun 
Asuransi 
bencana Jumlah 

Kursus 2 
tahun 

kursus 
kejuruan ¥ 20,000 ¥ 80,000 ¥ 660,000 ¥ 14,000 ¥ 774,000 

Kursus 1.5 
tahun 

kursus 
umum ¥ 20,000 ¥ 80,000 ¥ 660,000 ¥ 14,000 ¥ 774,000 

※Tuition fee includes textbooks and incidental fees. 

 
 
II. Beasiswa (mengurangi biaya masuk sekolah) 
 

Nama jenis beasiswa Persyaratan Cara 
membayar 

Jumlah total 
uang 

Beasiswa kursus menuju S2, 
Universitas negara atau umum 

Murid yang munuju S2, 
Universitas negara atau umum 

Beasiswa kursus menuju jurusan 
komputer dalam SEIFU 

Murid yang munuju jurusan 
komputer keseluruhan dalam 
SEIFU 

Mengurangi 
biaya masuk 
sekolah 

¥ 60,000 

 
 
III. Masa dan cara pembayaran biaya sekolah 

 
[Masuk sekolah pada bulan April] 

   Keterangan Jumlah total 
uang 

Masa pembayaran 

1 Biaya ujian ¥20,000 
 Biaya masuk sekolah   ¥80,000 
 Biaya kelas pada tahun pertama (untuk setengah semester) 

Asuransi bencana alam (untuk 1 tahun) 
*¥330,000 

¥14,000 

Awal bulan Maret (sebelum 
masa berakhir di panduan 
biaya sekolah) 

2 Biaya kelas pada tahun pertama (untuk setengah semester) 
(semester kedua) 

 *¥330,000 Pertengahan bulan Juli 
(sebelum masa berakhir di 
panduan biaya sekolah) 

3 Biaya kelas pada tahun kedua (untuk setengah semester) 
Asuransi bencana alam (untuk 1 tahun) 

¥330,000 
¥14,000 

Pertengahan bulan Febuari 
(sebelum masa berakhir di 
panduan biaya sekolah) 

4 Biaya kelas pada tahun kedua (untuk setengah semester) ¥330,000 Pertengahan bulan Juli 
(sebelum masa berakhir di 
panduan biaya sekolah) 

 

 
[Masuk sekolah pada bulan Oktober] 

   Keterangan jumlah total 
uang 

masa pembayaran 

1 Biaya ujian ¥20,000 
 Biaya masuk sekolah   ¥80,000 
 Biaya kelas pada tahun pertama (untuk setengah semester) 

Asuransi bencana alam (untuk 1 tahun) 
*¥330,000 

¥14,000 

Awal bulan September 
(sebelum masa berakhir di 
panduan biaya sekolah) 

2 Biaya kelas pada tahun kedua (untuk setengah semester)  *¥330,000 Pertengahan bulan Febuari 
(sebelum masa berakhir di 
panduan biaya sekolah) 

3 Biaya kelas pada tahun kedua (untuk setengah semester) 
Asuransi bencana alam  (untuk setengah semester) 

¥330,000 
¥7,000 

Pertengahan bulan Juli 
(sebelum masa berakhir di 
panduan biaya sekolah) 

Biaya kelas yang ada tanda * :  
Dikenakan terhadap murid yang memiliki paspor negara-negara OECD dan Taiwan, Hong Kong. 
Selain mereka, sewaktu membayar no.1 yang tersebut di atas, tolong membayar biaya sekolah 
untuk 1 tahun (660,000 yen). 
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IV. Cara membayar biaya sekolah 
 
1. Cara membayar 

 
Biaya sekolah ditransfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh kami. Ditransfer atas nama 
calon murid. 

 
Nama bank Bank Risona 
Nama cabang Kantor cabang Abenobashi 
Nomor rekening 5115981 (savings account) SWIFT No. DIWAJPJT 
Nama rekening Seifumeiikusya, incorporated educational institution 
Alamat bank 1-5-10-100 Abenosuji, Abeno-ku, Osaka-shi 
 

 
Biaya tansfer semua ditanggung oleh pengirim. Hanya menerima Japanese Yen saja. 

 

2. Hal-hal yang harus diperhatikan 
 
① Uang yang sudah dibayar tidak bisa dikembalikan dengan alasan apapun. Tetapi dalam 

hal imigrasi tidak memberikan sertifikasi izin tinggal, berdasarkan permohonan 
pengembalian uang, akan dikembalikan uang kecuali biaya ujian. Biaya administrasi 
mengenai pengembalian uang, semua ditanggung oleh pemohon. 

 
② Calon murid tidak membayar sebelum hari ditentukan, dianggap pembatalan masuk 

sekolah. Jika membayar dari luar Jepang, sebaiknya melakukan proses pembayaran 
secepatnya. 

 
③ Untuk melakukan prosedur sampai masuk Jepang dengan cepat, siapkan dulu uang 

seperti biaya masuk sekolah, biaya kelas. 

 

 

 

Mengenai bekerja paruh waktu 
  
Secara prinsip, tidak boleh melakukan pekerjaan paruh waktu. Tetapi 
hanya ketika mendapatkan izin dari sekolah kami dan badan imigrasi boleh 
berkerja pada waktu tertentu (28 jam per minggu, selama liburan panjang: 
8 jam per hari). Sekolah kami hanya memberi izin kepada murid yang tidak 
ada masalah dengan absensi, nilai, perilaku sehari hari. Semua murid 
harus memberitahukan di mana akan bekerja ke sekolah kami dan harus 
dapat izin. Murid bekerja di tempat kerja tanpa izin dianggap sudah 
melanggar aturan sekolah dan disanksi pulang ke negaranya. 
Dan kerja paruh waktu lebih lama dari waktu ditentukan atau di tempat 
hiburan orang dewasa dilarang oleh hukum. Murid melanggar hukum 
imigrasi akan disanksi, dikeluarkan sekolah dan pulang ke negaranya. 
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Mengenai asuransi selama di Jepang 
 

Sekolah kami mewajibkan semua murid yang mempunyai izin tinggal "belajar"dan belajar di 
jurusan bahasa Jepang ikuti asuransi bencana  dan asuransi nasional. Mengenai asuransi 
bencana, sekolah kami yang mewakili murid untuk ikut, tetapi kalau asuransi nasional murid harus 
memohon di kantor kota yang murid tinggal dan membayar biaya asuransi. Isi asuransi seperti 
tersebut di bawah. 

 

 

[1] Asuransi bencana 
 
Isi kontrak 
Waktu terkena kerugian 24 jam 
Meninggal karena luka・cacat permanen ¥1,000,000 
Meninggal karena sakit ¥800,000 
Biaya pengobatan luka・penyakit (termasuk biaya transportasi ke rumah 
sakit) 

¥200,000 / 
1 kecelakaan 

Kewajiban kompensasi ¥30,000,000 
Biaya penolong ¥5,000,000 
Asuransi masuk rumah sakit ¥4,000/ Hari 

 

・Digunakan waktu muncul biaya pengobatan mahal seperti masuk rumah sakit atau 
operasi. 

・Biaya pengobatan yang dibebani oleh diri-sendiri untuk sementara, nanti dapat dibebani 
kepada perusahan asuransi. Prosedurnya dilakukan oleh sekolah kami. 

・Biaya penolong merupakan biaya keluarga datang atau pasien dikirim ke negaranya. 
・Hamil, lahir, gugur, prematur dan penyakit terkait itu dan sakit gigi tidak ditanggung oleh 

asuransi. 
 
 

[2] Asuransi nasional 
 
Semua murid sekolah kami harus ikut asuransi ini. Asuransi ini bisa diikuti di kantor kota 
yang murid tinggal. Dengan pengikutan asuransi ini, sewaktu murid diobati karena 
penyakit atau luka, biaya pengobatan yang harus dibayar hanya 30%. Biaya asuransi 1 
bulan berbeda setiap daerah, tapi rata rata dari 1300 - 2400 yen untuk tahun pertama. 
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【Contoh beban biaya pengobatan】 
 
（1）Pengobatan berat（dalam hal biaya pengobatan 100 ribu yen） 
 

Biaya pengobatan yang ditanggung oleh asuransi 
100% (¥100,000) 

 

Biaya pengobatan yang ditanggung oleh asuransi 
nasional 

70% (¥70,000) 

Biaya pengobatan 
yang ditanggung oleh 

murid untuk sementara 
30% (¥30,000) 

 

   

 

Asuransi bencana 
100% dari beban 

diri-sendiri. 
(¥30,000-) 

*Asuransi bencana (biaya 
pengobatan) max. 200 ribu yen. 

*Ada pemeriksaan isi tuntuan. 

 

（2）Pengobatan ringan (dalam hal biaya pengobatan 10 ribu yen) 
 

Biaya pengobatan yang ditanggung oleh asuransi 
100% (¥10,000) 

 

 

Biaya pengobatan yang ditanggung oleh asuransi 
nasional  

70% (¥7,000) 

Biaya pengobatan 
yang ditanggung oleh 

murid 
30% (¥3,000) 

 

 
 
 
 
 

Mengenai tempat tinggal 
 
Selain pemegan paspor negara-negara OECD atau Taiwan, Hongkong, secara prinsip harus tinggal di 
tempat tinggal yang ditunjuk oleh sekolah kami. Pemohon yang ingin tinggal di tempat selain itu, harus 
dapat izin dari sekolah terlebih dahulu. 
 

Biaya pengobatan 
yang ditanggung 
oleh murid "0%" 

Biaya pengobatan 
yang ditanggung 

oleh murid「30％」 
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Dokumen permohonan 
 

Kalau belajar dengan beasiswa dari pemerintah atau perusahan swasta, ada perbedaan dokumen. 
Mohon menghubungi sekolah kami terlebih dahulu. 

I. Dokumen yang disiapkan oleh pemohon 
Dokumen Hal-hal yang harus diperhatikan 

1. 3 lembar Foto （3cm×4cm）. Harus dibuat dalam 3 bulan terakhir. Di belakang foto, 
mohon tulis nama dan kewarganegaraan. 

2. Surat permohonan masuk sekolah Fomular 
3. Surat keterangan Fomular 
4. CV Fomular *Alamat sekolah atau tempat kerja lengkap 
5. Surat yang membuktikan 
kemampuan berbahasa Jepang 

Sertifikasi atau surat pemberitahuan nilai dari ujian 
bahasa Jepang yang umum seperti JLPT, J-TEST (yang 
tidak lulus juga boleh). Murid yang akan ikuti ujian 
tersebut, cukup mengajukan fotokopi kartu tanda pengenal 
ujian.. 

6. Surat hasil cek kesehatan Mengajukan surat hasil yang dilakukan dalam 3 bulan ini. 
7. Surat bukti lulus sekolah atau ijazah 
sekolah asli. 

Setelah prosedur di imigrasi, ijazah sekolah asli 
dikembalikan kepada pemohon.  

8. Surat bukti nilai sekolah yang terakhir Mengajukan surat asli. 
9. Fotokopi paspor Fotokopi semua halaman ada catatan. 

Sesuai keperluan, ada kemungkinan diminta mengajukan dokumen yang lain secara terpisah. 

 

 

 

 

 

 

 

II. 経費支弁者が準備する書類 Documents to be prepared by the Financial Sponsor 

 
II. Dokumen yang disiapkan oleh pembayar biaya  

~kalau transfer dari luar Jepang~ 
Jika calon murid sendiri yang membayar biaya, tidak perlu dokumen nomor 2 

Dokumen Hal-hal yang harus diperhatikan 
1. Surat pembayaran biaya Fomulir 
2. Surat membuktikan hubungan dengan 
pemohon 

Surat yang bisa membuktikan hubunga keluarga seperti 
surat penduduk 

3. Surat membuktikan saldo rekening Diharapkan melampiri fotokopi buku rekening bank. 
4, Surat membuktikan pembayaran pajak 
atau surat membuktikan pendapatan 

Surat dikeluarkan oleh organisasi perpajakan, yang bisa 
membuktikan pendapatan tahunan. 
Atau surat dikeluarkan dari perusahan yang bisa 
membuktikan pendapatan tahunan. 

5. Surat membuktikan pekerjaan  
6. Surat keterangan Fomulir 

* Pembayar biaya yang ada di dalam Jepang atau pembayar biaya yang bukan keluarga pemohon, 
mohon tanyakan kami dulu. 
  

【Tips untuk menulis "alasan belajar di Jepang" di CV】 

1.  "Alasan belajar di Jepang" merupakan bagian yang penting. Menulis perasaan anda 
terhadap keinginan belajar di Jepang dengan jujur dan teliti sebisa mungkin. Agar 
dapat menulis sesuai yang dibutuhkan, sebaiknya menulis dengan mengikutsertakan 
pertanyaan di bawah. 

2. Pertama-tama, memperkenalkan diri secara singkat. Jurusan di sekolah, pekerjaan 
yang dulu maupun sekarang, keadaan sekarang dan lain lain. 

3. Menulis tujuan belajar di Jepang. Mau belajar apa, mengapa harus di Jepang. Ditulis 
secara teliti. Apakah ada hubungannya dengan sejarah pendidikan anda? Jika tidak 
ada, kenapa anda ingin mulai hal yang baru? Dijelaskan secara teliti. 

4. Setelah balik ke negara anda, bagaimana mengunakan hal hal dipelajari di Jepang? 
Menulis cita-cita masa depan. Kalau anda sudah ada persiapan seperti belajar bahasa 
Jepang untuk masuk sekolah anda inginkan, tolong ditulis juga.  
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Prosedur dari mengajukan permohonan sampai 
masuk sekolah 

(Pemohon yang memerlukan visa pelajar) 
 
Mendapat visa pelajar melalui prosedur berikutnya dan masuk sekolah. Dari ajukan permohonan 
sampai mendapat visa kira-kira memerukan 3 - 4 bulan. 
 

Masa prosedur 

Isi prosedur Masuk sekolah 
pada bulan April 

Masuk sekolah 
pada bulan 

Oktober 
① Permohonan terhadap sekolah 

-Memberitahu niat permohonan 
-Dengar penjelasan tentang dokumen permohonan dan 
mengirim draft  

-Berdasarkan nasihat dari petugas kami, 
menyelesaikan dokumen dan mengirim lewat pos. 

Dari tgl 1 
September sampai 
tgl 10 December 

Dari tgl 1 Maret 
sampai tgl 10 Juni 

② Permohonan terhadap imigrasi 
-Sekolah kami menjadi kuasa dan memohon izin 
tinggal 

Pertengahan bulan 
December 

Pertengahan bulan 
Juni 

③ Hasil prosedur di imigrasi  
-Sekolah kami menerima hasil dan memberitahu 
kepada pemohon  

Hari terakhir bulan 
Febuari 

Hari terakhir bulan 
Agustus 

④ Pembayaran biaya sekolah dan lain lain 
-Mengajukan permohonan tempat tinggal (jika perlu) 
-Membayar biaya sekolah dan sewa kamar 
-Setelah mengecek pembayaran, sekolah kami akan 
mengirim "Surat bukti izin tinggal" dll lewat pos. 

Awal bulan Maret Awal bulan 
September 

⑤ Permohonan Visa 
-Memohon Visa di Kedbes / Konjen Jepang di negara 
pemohon. 

Pertengahan bulan 
Maret 

Pertengahan bulan 
September 

⑥ Kedatangan ke Jepang・Masuk sekolah 
-Sediakan penerbangan ke Jepang, dll dan 
memberitahu ke sekolah kami. 

-Sekolah kami akan memberitahu jadwal hari pertama 
di Jepang. 

Awal bulan April Awal bulan Oktober 

 

 

 

 

Surat bukti izin tinggal merupakan, 
surat bukti yang dikeluarkan oleh imigrasi Jepang. Diperlukan untuk memohon Visa "belajar". 
Pemohon mengajukan surat ini dengan surat perizinan masuk sekolah kepada Kedbes (Konjen) 
Jepang di negara pemohon dan menerima Visa "belajar" 
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Hal-hal yang harus diperhatikan atas pengajuan dokumen 
 

Kalau ada masalah seperti kekurangan dokumen, walaupun sudah mempersiapkan banyak documen, 
kami tidak bisa memberi izin untuk masuk sekolah. Siapkan dokumen permohonan dengan pasti, 
harus mengikuti hal-hal yang disebutkan di bawah. Ini untuk mendapat "Surat bukti izin tinggal" juga. 

1. Siapkan versi terjemahan :  
 Kalau dokumen tertulis dalam bahasa selain bahasa Jepang, harus memberikan versi 

terjemah dalam bahasa Jepang atau Inggris. Catat dengan jelas nama dan cara kontak 
(perusahan, nomor telepon, dll) penerjemah. 

2. Wajib menulis sendiri :  
 Semua bagian CV harus ditulis pemohon sendiri. Sama dengan surat pembayaran biaya, juga 

harus ditulis pembayar biaya. Tidak boleh ditulis dengan orang lain. Wajib pakai cap 
terdaftar.  

3. Tidak boleh menggunakan penghapus tinta (tip-ex) :  
 Untuk membenarkan hal-hal yang sudah ditulis, tidak boleh pakai penghapus tinta (tip-ex). 

Membenarkan dengan tanda revisi. 
4. Konsisten :  
 Isi dokumen-dokumen harus merata dan sama. Misalnya apakah tidak ada perbedaan antara 

tanggal lulus sekolah di CV dan tanggal di ijazah, apakah tidak ada perbedaan antara alasan 
belajar di Jepang oleh pemohon dan isi "surat pembayaran biaya" dari pembayar biaya? 
Konfirmasi dengan teliti. 

5. Simpan fotokopi :  
 Dokumen permohonan setelah dicek di sekolah kami, akan diajukan ke imigrasi. Maka 

dokumen ini tidak akan dikembalikan. Pemohon harus memiliki fotokopi sebelum 
mengajukan dokumen ke sekolah kami. 

6. Siapkan cukup waktu :  
 Bisa juga sekolah kami atau imigrasi meminta mengajukan dokumen tambahan. Dokumen 

harus diajukan dalam jangka waktu yang aman. Terutama yang kirim lewat pos, paling 
lambat tolong hubungi i-SEIFU 1 bulan sebelum tanggal masa akhir. 

7. Permohonan yang benar :  
 Atas pengisian dokumen permohonan, harus perhatikan hal-hal disebut di bawah. 

- Surat Permohonan "alamat di negara pemohon" :  
 Harus sesuai surat bukti umum (Tionghoa). 
- Surat Permohonan "Keluarga, sanak saudara yang tinggal di Jepang" :  
 Secara prinsip semua sanak saudara dalam 4 degree of kinship. 
- CV  "Alamat sekarang" :  
 Alamat yang pemohon tinggal waktu memohon. Menulis secara lengkap sampai nama 
asrama sekolah, nama gedung. 

- CV "riwayat belajar" "jenis sekolah" :  
 Menulis sesuai jenis sekolah yaitu SD, SMP, SMA, Universitas(S1), S2, sekolah swasta 
bimbingan belajar. Kalau sekolah tesebut merupakan kursus koresponden atau sekolah 
malam, harap di tulis ini juga. 

- Surat penjelasan kenalan di Jepang :  
 Mencatat semua sanak saudara, sesama orang yang beralamat sama, selain yang sudah 
dicatat di surat permohonan masuk sekolah. Dan juga mencatat kenalan, teman yang 
dapat dihubungi dalam kemungkinan gawat darurat atau pembantu biaya. Secara prinsip 
kami tidak bisa mengizinkan tinggal bersama seseorang yang tidak dicatat di sini. 

 
Hal-hal yang kuran jelas, tolong hubungi <language@i-seifu.jp>. 
















