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2022年度 募集要項概要 2022 оны оюутан элсүүлэх журам    

１．募集学科 Оюутан элсүүлэх анги 
学 科 名 

Анги 
⼊ 学 期 

Элсэн орох хугацаа 
修業年限 

Суралцах жил 
募集⼈員 

Элсэлтийн тоо 
出願期間 

Өргөдөл гаргах хугацаа 

⽇本語科 2 年制 
Япон хэлний анги 2жил 

4⽉ 
4сар 

2年 
2жил 

50名 
50хүн 

9⽉1⽇~11⽉10⽇ 
9 сарын 1~11 сарын 10 

２．学費・教材費等 Сургалтын төлбөр ・Бусад зардал 
選考料 Сонгон шалгаруулалтын төлбөр︓20,000JPY 

＜⽇本語科２年制＞ Япон хэлний анги 2жил 

 
⼊ 学 ⾦ 
Элсэлтийн  

төлбөр 

授 業 料 
Сургалтын  

төлбөр 

施 設 費 
Байгууламжийн  

зардал 

教材費等 
Сурах бичиг бусад 

зардал 

学費等合計 
Нийт сургалтын  

төлбөр 

1年次 
1дэх жил 100,000 JPY 480,000 JPY 60,000 JPY 60,000 JPY 700,000 JPY 

2年次 
2дэх жил － 480,000 JPY 60,000 JPY 60,000 JPY 600,000 JPY 

 

３．寮費・スクールバス代(2022) Дотуур 6айрны төлбөр・Сургуулийн автобусны төлбөр 
12 か⽉契約 12 сарын гэрээ байгуулна. （光熱費込み Хэрэглээний төлбөр багтсан） 

※当校は全寮制です。 Манай сургууль оюутны дотуур байртай. 

４．授業⽇・授業時間 Хичээлийн өдөр, Цаг 
授 業 ⽇︓⽉曜⽇ 〜 ⾦曜⽇ （２部制）    受講クラスはレベルチェックの結果等に基づき決定します。 

Даваа 〜 Баасан  (Cуралцах ангийг хэлний түвшин тогтоосны үндсэн дээр шийднэ) 
 授 業 時 間︓午前クラス   Өглөөний анги   9:00〜12:10 
            午後クラス   Өдрийн анги    13:10〜16:20 

５．⼊学資格  Элсэн орох нөхцөл 
（１）外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、または それに準ずる者 

Гадаадад байгаа хүний хувьд 12жилийн боловсролыг эзэмшсэн байх, эсвэл түүнтэй дүйцэх боловсролтой байх 
（２）⽇本語を勉強する意志と学習能⼒を有すること（原則としてＮ5 以上に合格していること） 

Япон хэл суралцах зорилго тодорхой, Япон хэлний мэдлэгтэй байх(Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалтын N5-р 
түвшнээс дээш) 
 
 
 

学費納⼊期限 
Төлбөр төлөх хугацаа 

⼊学前3⽉15⽇迄 
Элсэн орохоос өмнө буюу 

15 Mar.2022 

1 年次 2 ⽉末 
1-дэх жил буюу 
28 Feb.2023

2年次 8⽉末 
2-дох жил буюу 
31 Aug.2023

2年間学費合計 
2 жилийн нийт  

сургалтын төлбөр 
4⽉⼊学（2年） 
4 сарын элсэлт 

700,000 JPY 330,000 JPY 270,000 JPY 1,300,000 JPY 

 12 か⽉分 
(12 сараар) 

その他費⽤ 
Бусад зардал 

合計 
Нийт 

寮費 Дотуур 6айрны төлбөр
２⼈１室 2 хүний 1 өрөө 

360,000 JPY 
(30,000*12) 

⼊寮時:設備等維持費 20,000 円、⼊寮費 10,000 円 
Байгууламж ашиглалтын урсгал зардал 20,000JPY, 

Дотуур байранд орох төлбөр 10,000JPY 

390,000 JPY 

スクールバス代 
Сургуулийн автобусны төлбөр 

50,000 JPY ― 50,000 JPY 
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６．出願の⼿続き  Элсэлтийн нөхцөл 
（１）選考料  Сонгон шалгаруулалтын төлбөр︓20,000JPY 
（２）経費⽀弁者は、留学滞在学費と⽣活費に相当する⾦額の預⾦を有すること（約３万USドル） 

詳細は学校までお問い合わせてください。または、学校ホームページを参照してください。 
各種出願書類もダウンロードにより取得可能です。 
Батлан даагч нь сургалтын зардал болон амьжиргааны зардалтай дүйцэх мөнгөн хадгаламж (ойролцоогоор 30 мянган ам 
доллар)-тай байх бөгөөд энэ талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг сургуулиас лавлана уу. Мөн Иватани цогцолбор сургуулийн 
цахим хуудаснаас үзнэ үү. Элсэлттэй холбоотой бүх төрлийн маягтыг цахим хуудаснаас татаж авах боломжтой. 

（３）出願期間  Өргөдөл гаргах хугацаа 
4⽉⼊学  4 сарын элсэлт  : 9⽉1⽇から11⽉10⽇まで   9 сарын 1ээс 11сарын 10хүртэл 
⼊国管理局への「在留資格認定証明書交付申請」は、全て本校が代理申請します。 
Элсэн орох нь зөвшөөрөгдсөн хүсэлт гаргагчийн “Япон улсад оршин байх зөвшөөрлийн бичгийн хүсэлт”-ийн бичиг 
баримтыг Цагаачлалын албанд Иватани цогцолбор сургууль төлөөлөн хүсэлт гаргана. 

（４）⼊国管理局に在留資格申請を⾏ってから、審査結果の発表まで２か⽉以上かかります。 
審査結果が発表され次第、本⼈または代理⼈に連絡します。（4⽉⽣:3⽉1⽇） 
Цагаачлалын албанд Япон улсад оршин суух эрхийн бичгийн хүсэлт гаргаснаас хойш зөвшөөрлийн хариу гартал 
ойролцоогоор 2 сар зарцуулна. Зөвшөөрлийн хариу гарсаны дараа тухайн хүсэлт гаргагч эсвэл төлөөлсөн хүнд хариуг 
мэдэгдэнэ. (4 сарын элсэгчдийн хариу 3сарын 1 өдөр)  

７．アクセス Холбоо барих  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

学校法人 岩谷学園 岩⾕学園ひがし北海道⽇本語学校 
IWATANI HIGASHI HOKAIDO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL  

〒088-2685 北海道標津郡中標津町字⻄⽵1285-3 
1285-3 aza-Nishitake, Nakashibetsu-cho, Shibetsu-gun, HOKKAIDO JAPAN 0882685 

    URL︓http://icb-nihongo.jp/page/higashihokkaido https://www.facebook.com/IwataniHigashiHokkaido              

   ⼊学問合せ Холбоо барих TEL︓+81(0)153-78-1022  E-mail︓iwatani-nn-jls＠icb.ac.jp 


