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01 Program penerimaan siswa
Nama program Target ketika lulus sekolah

Melanjutkan sekolah di Sekolah Kejuruan Kaigofukushi

Melanjutkan sekolah di Sekolah Kejuruan Kaigofukushi

Mencari kerja dengan visa Tokutei Ginou (Kaigo)

Oktober

April

Oktober

20 orang

20 orang

20 orang

Masuk sekolah Kapasitas siswa

Program 6 bulan

Program 1 tahun

Program 1 tahun 6 bulan

02 Kualifikasi penerimaan siswa
①Calon siswa memiliki tujuan dan keinginan yang pasti untuk belajar Bahasa Jepang.
②Calon siswa harus telah menyelesaikan pendidikan selama minimal 12 tahun atau
    sederajat dengan sistem pendidikan di negara sendiri atau internasional
③Sudah atau memiliki kemungkinan diizinkan untuk masuk ke Jepang dengan prosedur yang sah
④Calon siswa memiliki level *kemampuan Bahasa Jepang yang dibutuhkan di setiap program yang dapat dibuktikan dengan 

serifikat ujian umum (akan disebutkan di bawah) 
⑤Calon siswa dapat membuktikan mampu membayar seluruh biaya selama bersekolah

Program 6 bulan

Program 1 tahun

Program 1 tahun 6 bulan

Departemen Bahasa Jepang memiliki program yang bertujuan untuk melanjutkan sekolah ke Departemen 

Kaigofukushi (program 1 tahun atau 6 bulan), dan program yang bertujuan untuk belajar bahasa Jepang dan 

keahlian Kaigo kemudian melanjutkan bekerja dengan visa Tokutei Ginou (pekerja dengan keterampilan khusus).

Pada program yang bertujuan untuk melanjutkan sekolah siswa akan belajar Bahasa Jepang untuk lulus level N2 

dan istilah-istilah dalam kaigo, sehingga akan berguna untuk pembelajaran di sekolah kejuruan nantinya. Dengan 

bekal ilmu komunikasi, siswa akan dapat mengikuti pelajaran di sekolah kejuruan bersama dengan siswa dan guru 

Jepang dengan lancar. Di program mencari kerja siswa akan belajar tentang budaya dan kehidupan Jepang serta 

keahlian Kaigo, sehingga dengan bekal keahlian dan pengetahuan Kaigo siswa diharapkan dapat langsung bekerja 

setelah lulus. Siswa akan mendapatkan konsultasi individu dan penjelasan tentang mencari kerja, dan dukungan 

dalam mencari kerja, sehingga siswa tidak perlu khawatir masa depan setelah lulus sekolah. 

Anda akan dapat belajar banyak istilah khusus Kaigo disini!

Sekolah yang bagus untuk anda yang bercita-cita untuk menjadi Kaigo!!

* Tes Kemampuan Bahasa Jepang (JLPT), NAT-test, J-test dan lain sebagainya

Calon siswa yang memiliki sertifikat tes kemampuan Bahasa Jepang (JLPT) N3 ke atas ketika penerimaan

Calon siswa yang memiliki sertifikat tes kemampuan Bahasa Jepang (JLPT) N4 ke atas ketika penerimaan

Calon siswa yang memiliki sertifikat tes kemampuan Bahasa Jepang (JLPT) N5 ke atas ketika penerimaan

Calon siswa diharuskan untuk memenuhi seluruh
persyaratan di bawah untuk dapat diterima masuk.
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05 Berkas pendaftaran

Formulir khusus dari sekolah ini.
* Formulir pendaftaran harus diisi sendiri oleh pendaftar.
* Tulis dengan bolpen bertinta hitam.

Formulir pendaftaran
 (Nomor ①A dan ①B)

Tulis nama sekolah dan alamat dengan jelas tanpa disingkat.
Tulis dari pendidikan awal, pastikan tidak ada kosong selama 6 bulan lebih.Daftar riwayat hidup (Nomor ②)

Wajib ditulis dan ditanda tangani oleh pendaftar. Mohon ditulis dalam 
Bahasa Jepang.

Formulir alasan bersekolah di luar negeri
 (Nomor ③) 

Pas photo 4cmx3cm harus diambil dalam waktu 1 tahun terakhir. 
1 lembar ditempel di formulir pendaftaran,  4 lembar lainnya mohon dimasukkan pada amplop yang sama.
Di belakang masing-masing 5 lembar foto tersebut mohon ditulis nama dan kewarganegaraan.

Pas photo 5 lembar

Sekolah menengah atas atau universitas ditulis dalam bahasa negara pendaftar atau Bahasa Inggris
* Bukti sudah menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun di luar Jepang
* Dokumen asli akan dikembalikan setelah pendaftaran.

Ijazah pendidikan terakhir
atau bukti bahwa akan menyelesaikan 
pendidikan (asli)

Transkrip yang menunjukan nilai dan kehadiran
* Jika pendaftar belum menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun, 
maka pendaftar harus menyertakan bukti yang menunjukan bahwa 
pendaftar sedang dalam persiapan untuk melanjutkan pendidikan.

Transkrip pendidikan terakhir

Dokumen yang menunjukan durasi belajar dan jumlah jam belajar (150 
jam lebih) Bahasa JepangSertifikat tes kemampuan Bahasa Jepang

 (Semua yang tertera di sebelah kanan)
Sertifikat tes kemampuan Bahasa Jepang (JLPT) atau tes Bahasa Jepang 
lainnya, atau surat pemberitahuan lulus/gagal

Sumpah tertulis (Nomor ④)

Salinan seluruh halaman paspor

Kartu keluarga yang memuat seluruh anggota keluarga (diterbitkan dalam 6 bulan terakhir)Salinan Kartu Keluarga

Formulir yang telah ditentukan oleh sekolah *Sumpah tertulis wajib diisi langsung oleh pendaftar)

Salinan paspor

Untuk dokumen nomor ⑤ dan yang serupa, mohon diambil dalam 3 bulan terakhir saat pendaftaran. Sertifikat pemeriksaan kesehatan (Nomor ⑤)

Jenis dokumen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Referensi

Penerimaan bulan Oktober

Penerimaan bulan April

❶Berkas penerimaan yang perlu dikumpulkan langsung oleh calon siswa

03 Periode pengumpulan formulir pendfataran

Isi tes penerimaan

04 Metode seleksi masuk
Ditentukan melalui hasil akhir dari pemeriksaan berkas, tes kemampuan Bahasa Jepang, serta wawancara.

1

2

Tahun penerimaan 1 Januari hingga 30 April

Tahun penerimaan 1 Juli hingga 31 Oktober

■Pemeriksaan berkas  ■Tes kemampuan Bahasa Jepang (Menulis, mengarang)  ■Wawancara
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Tanda tangan penanggung biaya sekolah
Jika penanggung biaya bukan pendaftar sendiri atau keluarga (3 anggota 
keluarga inti), maka diperlukan penjelasan alasan kenapa menanggung biaya 
pendaftar.

Dokumen penanggung biaya
sekolah (Nomor ⑥)

Kartu keluarga yang memuat seluruh nama anggota keluarga (diterbitkan 
dalam 6 bulan terakhir)

Dokumen yang menunjukan 
hubungan dengan pendaftar

Untuk karyawan … surat yang menunjukkan bahwa masih bekerja di 
perusahaan tersebut (asli)
* Surat harus memuat nama perusahaan, lokasi perusahaan, lama bekerja, dan 

deskripsi pekerjaan
Untuk wiraswasta…bukti izin usaha, dan SPT terakhir (salinan)
Untuk level manajer atau petinggi perusahaan … salinan daftar perusahaan 
(asli)

Dokumen sertifikasi pekerjaan

* Hanya untuk penanggung biaya sekolah yang berdomisili di luar Jepang 
Harap sertakan sertifikat pendapatan tahunan dan bukti pembayaran pajak 
dalam 3 tahun terakhir.
* Jika diterbitkan oleh perusahaan maka perlu memuat nama perusahaan, 

alamat, nomor telepon, nomor FAX, dan nama penerbit.

Slip gaji dan bukti pembayaran 
pajak penghasilan

* Hanya untuk penanggung biaya sekolah yang berdomisili di Jepang
Harap sertakan sertifikat pendapatan tahunan dan bukti pembayaran pajak 
dalam 3 tahun terakhir.

Bukti pembayaran pajak tinggal

Dokumen asli yang diterbitkan oleh lembaga keuangan
Penanggung biaya sekolah memiliki saldo yang setara dengan biaya yang 
dibutuhkan selama masa sekolah. Apabila dalam mata uang Yen atau dolar 
Amerika lebih baik.

Rekening koran

* Hanya untuk penanggung biaya yang berdomisili di Jepang
Dokumen yang memuat nama seluruh anggota keluargaKartu penduduk

Mohon untuk mengirimkan salinan buku tabungan yang memuat seluruh 
transaksi pemasukan dan pengeluaran dan (Salinan seluruh halaman dan sampul) 
atau lampirkan dokumen yang menunjukkan penjualan properti dan lain 
sebagainya yang dapat menunjukan proses pemasukkan dana.

Dokumen yang menjelaskan proses 
pembiayaan 

Jenis dokumen

1

2

3

4

5

6

7

8

Referensi

❷Dokumen untuk penanggung biaya sekolah 

■Hal yang harus diperhatikan ketikan mengumpulkan dokumen
* Apabila terjadi kesalahan penulisan, mohon untuk ditulis ulang dan jangan dicoret atau menggunakan cairan koreksi.
* Seluruh dokumen yang harus diserahkan pada biro imigrasi harus diterbikan dalam waktu 3 bulan terakhir.
* Mohon untuk melampirkan terjemahan Bahasa Jepang pada seluruh dokumen yang tidak berbahasa Jepang. Harap melampirkan 

tanggal, nama penerjemah dan cap.
* Dokumen yang perlu dikirimkan mungkin akan mengalami perubahan sesuai kebijakan biro imigrasi dan kewarganegaraan.
* Materi tambahan mungkin akan dibutuhkan pula sesuai status pemeriksaan berkas.
* Mohon untuk membuat salinan dalam ukuran A4. Mohon untuk tidak membuat salinan bolak balik.
* Kami tidak dapat menerima jika dokumen yang dikumpulkan tidak lengkap (dokumen tidak lengkap, informasi tidak lengkap, 

tidak terdapat cap, dan lain sebagainya)
* Jika terdapat data palsu pada dokumen, makan kelayakan penerimaan calon siswa akan dicabut.
* Penanggung biaya akan bertanggung jawab atas biaya sekolah, hidup, dan lain sebagainya selama masa penerimaan, juga atas 

masalah melanjutkan pendidikan atau masalah pribadi lain.



5

08 Program beasiswa

Rincian biaya Program 6 bulan Program 1 tahun Program 1 tahun 6 bulan

Biaya ujian masuk

Biaya penerimaan 

Biaya kuliah

Biaya penggunaan fasilitas

Biaya materi belajar

Biaya kegiatan ekstrakurikuler

Biaya kesehatan

Total

   20,000 Yen

   50,000 Yen

600,000 Yen

120,000 Yen

   16,000 Yen

     8,000 Yen

     3,500 Yen

817,500 Yen

330,000 Yen

  60,000 Yen

    8,000 Yen

479,500 Yen

    900,000 Yen

    180,000 Yen

     24,000 Yen

1,185,500 Yen

06 Biaya sekolah

07 Biaya sekolah
Berdasarkan peraturan dasar biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Namun, biaya dapat dikembalikan 
berdasarkan peraturan sekolah seperti berikut.

① Seluruh biaya kecuali biaya tes masuk dan biaya penerimaan akan dikembalikan jika visa ditolak setelah penerbitan CoE. 
Namun perlu untuk mengembalikan bukti bahwa penerbitan visa ditolak, CoE dan surat penerimaan masuk sekolah.

② Jika sebelum masuk ke Jepang dengan alasan yang tidak dapat dihindari siswa mengundurkan diri, maka seluruh biaya kecuali 
biaya tes masuk dan biaya penerimaan akan dikembalikan. Namun perlu mengembalikan bukti bahwa masa berlaku visa sudah 
habis, CoE dan surat penerimaan masuk sekolah.

③ Jika setelah sampai di Jepang dengan alasan yang tidak dapat dihindari calon siswa harus mengundurkan diri, maka seluruh 
biaya selain biaya tes masuk dan biaya penerimaan akan dikembalikan. Namun perlu mengumpulkan dokumen yang dapat 
membuktikan kepulangan calon siswa ke negaranya.

④ Jika sudah masuk sekolah siswa dengan sukarela mengundurkan diri, maka biaya perkuliahan dan biaya penggunaan yang 
dibayarkan hingga pada hari siswa mengundurkan diri tidak akan dikembalikan. Biaya perkuliahan dan biaya penggunanaan 
fasilitas akan dikembalikan setelah dipotong biaya administrasi( 20% dari total atau 50000 yen sesuai mana jumlah yang lebih 
kecil). Namun perlu menyerahkan dokumen yang dapat membuktikan bahwa siswa pulang ke negaranya.

* Mengenai pengembalian biaya sekolah dapat dilihat di website sekolah.

Program beasiswa merupakan program pembiayaan sekolah siswa dengan sistem “pinjaman” atau “dana bantuan” . Jumlah dan 
isinya dapat berbeda sesuai dengan tempat mendaftar

■Fukujuen, dan tempat lainnya yang dapat menerima siswa sebagai tempat kerja selanjutnya,
■ lainnya

* Seluruh biaya sudah temasuk pajak.
* Biaya transportasi dan praktek kerja lapangan ditanggung pribadi
* Biaya materi belajar, kegiatan ekstrakurikuler bisa berkurang atau bertambah.
* Biaya tes kemampuan Bahasa Jepang dan biasa tes kualifikasi lainnya ditanggung pribadi.
* Premi asuransi kecelakaan diperlukan terpisah.

* Seluruh biaya selama setahun (6 bulan jika mengikuti program 6 bulan) selain biaya tes masuk perlu dibayarkan setelah CoE 
diterbitkan.



Akhir bulan
Agustus
hingga

awal bulan
September

Awal bulan
Juni

Bulan Januari
hingga

akhir bulan Mei

Penerimaan
bulan Oktober

Pertengahan bulan
September

Akhir bulan September
hingga

awal bulan Oktobor

Program 6 bulan dan      (program 1 tahun 6 bulan)

Akhir bulan
Februari
hingga

awal bulan
Maret
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09 Part-time
Siswa internasional mendapat izin masuk ke Jepang dengan tujuan untuk belajar. Jika siswa ingin terlibat dengan kegiatan di luar 
tujuan awal (seperti part-time dan lain sebagainya) maka siswa harus mendapatkan izin dari biro imigrasi terlebih dahulu.
Selain itu ketika melakukan part-time maka siswa harus mematuhi peraturan berikut.
   ①Nilai dan kehadiran tidak bermasalah.
   ② Jam berkerja dalam satu minggu tidak lebih dari 28 jam( ketika libur panjang tidak lebih dari 40 jam)
   ③ Tempat bekerja part-time bukan merupakan tempat hiburan dewasa atau tempat yang memiliki hubungan dengan tempat 

hiburan dewasa.
Sebagai tambahan sekolah kami dapat membantu pengurusan izin untuk part-time bagi siswa internasional.

10 Penanganan informasi pribadi
Sebagai catatan bahwa sekolah kami akan mematuhi peraturan dan hukum dalam menangani informasi pribadi seperti yang 
tertera berikut.
(1) Informasi pribadi seperti nama, alamat, dan lain sebagainya yang didapatkan melalui dokumen yang diserahkan pada saat 

pendaftaran akan digunakan untuk seleksi pendaftaran dan aplikasi CoE untuk diserahkan pada biro imigrasi Jepang.
(2) Mengenai data pribadi pada saat penerimaan akan digunakan untuk ① keperluan akademik (bimbingan belajar, kehadiran 

orang tua, daftar nilai, dan lain sebagainya), ② Dukungan untuk siswa (manajemen kesehatan, persiapan dokumen yang 
berkaitan dengan undang-undang kontrol imigrasi, beasiswa, dan lain sebagainya).

Awal bulan Desember
pada tahun sebelumnya

Sekolah kami akan mengajukan permohonan CoE pada biro imigrasi Jepang bagi calon siswa yang lolos 
seleksi

11 Alur penerimaan

Penyerahan dokumen seperti formulir pendaftaran, dan pembayaran biaya tes masuk

Ujian penerimaan masuk sekolah (pemeriksaan berkas, wawancara, tes kemampuan bahasa Jepang)

Pengumuman kelulusan seleksi

Penerimaan
bulan April

Biro imigrasi Jepang akan mengirimkan penerbitan CoE atau surat pemberitahuan tidak dapat 
diterbitkannya CoE ke alamat sekolah kami.

■Apabila CoE sudah terbit (atau surat pemberitahuan bahwa permohonan CoE diterima, kami akan 
menginformasikan pada siswa mengenai biaya sekolah yang harus dibayarkan pada tahun pertama (biaya 
penerimaan, biaya perkuliahan, biaya materi belajar dan lain sebagainya, mohon untuk dibayarkan 
sekaligus. Setelah pembayaran dikonfirmasi kami akan segera mengirimkan CoE, surat penerimaan masuk 
sekolah, serta informasi lengkap mengenai jadwal upacara penerimaan siswa baru dan lain sebagainya.

■Apabila CoE tidak dapat diterbitkan, maka kami akan mengirimkan surat pemberitahuaan ditolaknya 
CoE beserta dengan dokumen-dokumen yang dapat dikembalikan.

Aplikasi visa belajar di luar negeri
Calon siswa harus mengajukan permohonan visa belajar di luar negeri segera setelah menerima CoE.

Pertengahan bulan
Maret

Penerbitan visa
* Jika visa anda tidak bisa diterbitkan, maka secepatnya hubungi sekolah.

Akhir bulan Maret
hingga

awal bulan April

Sampai di Jepang dan Upacara Penerimaan
* Jika anda tidak dapat masuk ke Jepang hingga sebelum upacara penerimaan, maka secepatnya hubungi sekolah.

(Program 1 tahun)

Bulan Juli hingga
akhir bulan November
pada tahun sebelumnya



MUFG Bank, LTD.

TAHARA BRANCH

467-3153348

（＋81）531-23-3223

BOTKJPJT

TAHARA　GLOBAL　COLLEGE　OF　WELFARE

11-1, NAKAKOJI, TAHARA-CHO, TAHARA-SHI, AICHI, JAPAN

（＋81）531-22-3939

7

12 Pengiriman dari luar negeri
Untuk pembayaran uang sekolah dan lain sebagainya dari luar negeri dapat melalui “Transfer Dana ke Luar Negeri” di lembaga 
keuangan terdekat.

■Bank penerima pembayar di Jepang
Sekolah kami menerima pembayaran melalui rekening bank yang tertera dibawah.
Pastikan detail rekening tidak salah sebelum melakukan transaksi.

* Nama pengirim harus menggunakan nama pendaftar
* Biaya admin untuk pengiriman dari luar negeri ditanggung pribadi.
* Pastikan untuk mengirimkan jumlah dalam yen dengan menambahkan biaya admin saat pengiriman
* Untuk biaya admin silahkan untuk memastikan di lembaga keuangan terdekat.

Nama bank

Nama cabang

Nomor rekening

Nomor telepon bank

Kode tukar

Nama penerima

Alamat penerima

Nomor telepon penerima

TAHARA GLOBAL COLLEGE OF WELFARE
11-1, Nakakoji, Tahara-cho, Tahara-shi, Aichi, Jepang   TEL.0531-22-3939
https://www.tgcw.jp   E-mail : jpn@tgcw.jp

13 Contact person
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Nomor ①A



様式①B
Nomor ①B



様式②
Nomor ②



様式③
Nomor ③



様式④
Nomor ④



様式⑤
Form ⑤



様式⑥
Form ⑥


