Application for Admission and Agreement
【For Everyday Course and Summer Course】

Date of Application:
Course
Please choose:
□ Everyday Course
Starting Date:

day

□
month

month

year

Summer Course (□A □B □C □D)
Ending Date:

year

day

day

month

year

Applicant
Family Name:
Given Name:
Gender: □Male
Date of Birth:

□Female
day

Nationality:

month

Age:

year

Passport Number:

Passport Expiration Date:

day

month

year

Occupation:
School Name / Company Name :
Present Address:
Phone:
e-mail:

Fax:

Type of visa you have obtained or will obtain:
□ Temporary Visitor Visa
□ Working Holiday Visa
□ Working Visa

□
□
□

Spouse Visa
Dependent Visa
Other （

）

Emergency Contact (family member, Japanese friend, etc)
Name:
Relationship:
Phone:
Fax:
e-mail:
Accommodation
□Arranged by Applicant
□Request Arrangement
Please choose: □Apartment

□Student Dormitory

Learning Experience
Have you studied Japanese?
□ Yes
If yes, please answer the following:
Name of Educational Institution:
Period of Study:
Year(s)
Month(s)
Frequency of Study: About
hours per week
Materials you have used or have been using :
Japanese Language Proficiency Test

□
□

□Homestay

□ No

Have never taken
Have passed
(Level :

Year:

)

กระผม/ดิฉนั

เข้ าใจและยอมรับกฎระเบียบเบื ้องต้ น รวมถึงรายละเอียดทีร่ ะบุในแผ่นพับคอร์ ส
วันที่ :

วัน

เดือน

ปี

ใบยอมรับกฎระเบียบของสถาบันสาหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ

ข้ าพเจ้ า
เป็ นผู้ปกครองของนักเรี ยน
ยินยอมให้ นกั เรียนเข้ าร่วม
คอร์ สเรียนภาษาญี่ปนซึ
ุ่ ่งจัดโดยสถาบันสอนภาษาญี่ปนเซนดากายะ
ุ่
รวมไปถึงข้ าพเจ้ าขอสัญญาว่าจะให้ ความร่วมมือ
ในการช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าใจและปฏิบตั ติ ามกฎทีก่ ล่าวมาด้ านบน
สาหรับผู้ปกครอง

วันที่ :

วัน

เดือน

Sendagaya Japanese Institute Group
Email: info@jp-sji.org

URL: www.jp-sjs.ac.jp/eng/

ปี

Sendagaya Japanese Institute Group

กฎระเบียบในการเข้ าพักอพาร์ ทเมนท์ และหอพักนักเรี ยน
1) ผู้เข้ าพักจะต้ องใช้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์อานวยความสะดวก แลเครื่ องเรื อนต่างๆ ของที่พกั ด้ วยความระมัดระวัง
ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ ้น ผู้เข้ าพักจะต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายเหล่านัน้
2) ห้ ามผู้มาเยือน เพื่อน ญาติ รวมถึงบุคคลในครอบครัว เข้ าไปพักในห้ องพักโดยเด็ดขาด
3) ห้ ามก่อความราคาญให้ กบั เพื่อนข้ างห้ อง กรุณาระมัดระวังไม่ให้ มเี สียงดัง โดยเฉพาะในเวลากลางดึกและเช้ าตรู่ หากผู้เข้ าพักก่อความ
ราคาญให้ กบั เพื่อนข้ างห้ อง ทางสถาบันอาจพิจารณาให้ ผ้ เู ข้ าพักย้ ายออกจากที่พกั ในทันที
4) ใช้ เตาแก๊ ส เครื่ องทาความอุน่ ต่างๆ อย่างระมัดระวัง และตรวจดูวา่ ได้ ปิดอุปกรณ์ ดงั กล่าวแล้ วก่อนออกจากห้ องพักทุกครัง้
5) ผู้เข้ าพักจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎของหอพัก และแยกขยะเผาได้ ขยะเผาไม่ได้ ก่อนนาไปทิ ้งไว้ ในสถานที่ที่กาหนดไว้
6) หากผู้เข้ าพักไม่เคารพกฎระเบียบของที่พกั ทางสถาบันอาจพิจารณาให้ ผ้ เู ข้ าพักย้ ายออกจากที่พกั ในทันที
7) ห้ ามดืม่ แอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ภายในหอพักอย่างเด็ดขาด
8) หากผู้เข้ าพักต้ องการยืดหรื อลดระยะเวลาเข้ าพัก กรุณาติดต่อทางสถาบันล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 สัปดาห์
10) หากยกเลิกหลังจากที่ทาการชาระเงินแล้ ว ทางสถาบันจะหักค่าธรรมเนียมในการยกเลิกตามที่ระบุดงั ต่อไปนี ้
วันที่ยกเลิก

ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกที่พกั

มากกว่า 60 วัน ก่อนวันเปิ ดคอร์ ส
31-60 วัน ก่อนวันเปิ ดคอร์ ส

10,000 Yen
30% ของค่าที่พกั

16-30 วัน ก่อนวันเปิ ดคอร์ ส

60% ของค่าที่พกั

1-15 วัน ก่อนวันเปิ ดคอร์ ส
ในวันที่เริ่มคอร์ ส หรือหลังจากนัน้

80% ของค่าที่พกั
100% ของค่าที่พกั

กฎระเบียบในการเข้ าพักอพาร์ ทเมนท์ และหอพักนักเรี ยน
ข้ าพเจ้ า
ยอมรับกฎระเบียบในการเข้ าพักอพาร์ ทเมนต์ และหอพักนักเรียน และเข้ าใจว่ า
การฝ่ าฝื นกฎระเบียบดังกล่ าวจะนาไปสู่การยกเลิกการเข้ าพักในที่พกั ของข้ าพเจ้ าได้
ลงชื่อผู้เข้ าพัก：
วันที่：
＜กรุ ณาให้ ผ้ ปู กครองเซ็นด้ านล่ างนี ้ หากผู้เข้ าพักมีอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ ＞
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ปกครองของผู้เข้ าพักตามที่ระบุไว้ ด้านบน เข้ าใจและยอมรับถึงกฎระเบียบใบการเข้ าพักอพาร์ ทเมนท์ และหอพัก
นักเรียน และจะให้ นักเรียนปฎิบัตติ ามกฎดังกล่ าว
ลงชื่อผู้ปกครอง：
วันที่：

