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Pinalawak na Sistemang Suportang-Pinansiyal sa Mataas na Edukasyon  

Simula Abril sa taong 2020, ipapatupad ang sistemang suportang-pinansiyal na naglalayong mabigyan ng 
pagkakataon na makapagpatuloy na makapag aral sa mga unibersidad (daigaku),kolehiyo (tanki daigaku),Pang-
teknikal na paaralan at Paaralang bokasyonal anuman ang pang-ekonomiyang sitwasyon 
ng pamilya. 

 
Mga uri ng Paaralan na susuportahan : Unibersidad(daigaku), Kolehiyo (tanki daigaku) 
Pang-teknikal  na kolehiyo(Koutou senmon gakkou),,Bokasyunal na paaralan(senmon 
gakkou). 
Detalye ng Suporta：① Sistemang libre ang bayad sa（Pagpasok・Matrikula）      

              ( Ibinabatay ang halaga depende sa klase ng Paaralan,Pribado at  
Pampubliko ). 
② Mga uri ng pinalawak na pagbabayad ng scholarship. 
・Ang Japan Student Service Organization ( JASSO) ay nagbibigay ng Tulong -pinansiyal.  
・Para sa mga pangangailangan at mga gastusin para sa pamumuhay ng bawat mag 
aaral.(dependeang halagang ibinibigay sa mga maag aaral na nakatira sa sariling tahanan at 
sa mga hindi nakatira.  

Mga mag aaral na naangkop sa suporta： Mga sambahayan na hindi kasama sa buwis at mga mag aaral na nasa 
may kapareho na sitwasyon .(Ito ay naangkop sa mga mag aaral na papasok sa pasukan sa 
taong 2020 ( kasama na ang mga nakapasok na sa kasalukuyan) . 

. Japan Student Services Organization(KIKO)  http//www.jasso.go.jp/ 
                                   

                            TUNGKOL SA MAS MATAAS NA EDUKASYON 
Pagkatapos magtapos ng pag aaral sa hayskul,may mga ibat- ibang mga pamamaraan upang makapagpatuloy sa 

pag aaral kagaya ng 4 na taon na kurso sa mga Unibersidad o kaya sa pang -2 o 3 taon na kolehiyo at sa pang-

bokasyunal na paaralan.Mayroon pambansang (pampubliko),pribadong (pampubliko) at pang-pribadong mga 

paaralan at mga  mapagpipiliang institusyon na para pang dalubhasang edukasyon  bilang karagdagan maari ka rin 

lumipat mula sa 2 taon sa kolehiyo o mula sa pang-bokasyunal na paaralan patungo sa unibersidad at maari ka rin 

pumasok (magpatala) sa dalawang paaralan. 

 

Ang mga kwalipikasyon sa pagpasok sa Unibersidad ay karaniwang: Katumbas ng hayskul sa Japan o nakapagtapos 

sa itinalagang banyagang paaralan na kumpleto sa kabubuang 12 na taong kursong edukasyon na katumbas ng 

hayskul sa Japan.para sa mga karagdagan, mayroong mga sumusunod na mga pamamaraan para sa mga 

nakapagtapos sa banyagang paaralan at para doon sa mga hindi nakumpleto ang kabubuang 12 na taong pag 

aaral,para sa buong detalye,mangyaring suriin lamang ang homepage ng Kagawaran ng Edukasyon,Kultura,Isports 

Agham at Teknolohiya. 

1. Nakapasa ng sertipikasyon para sa pagtapos ng hayskul. ( http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/ ) 

2. Para sa mga nagmula sa ibang bansa na nag aral  ng mahigit sa 12 na taon sa mababang paaralan at panggitnang 

paaralan: na nakapag aral sa dayuhang bansa ng mahigit sa 12 na taon sa mababang paaralan at panggitnang 

paaralan.o nakapasa sa pagsusulit na katumbas ng sa kwalipikasyon pang-akdemiko na sertipikasyon. 

3. Para sa mga nagmula sa isang bansa na may mas mababa sa 12 taon na pangunahing edukasyon:Pagkumpleto 

ng kurso na katumbas sa hayskul sa banyagang bansa,o pagpasa sa akademikong pagsusulit na kwalipikasyon 

katumbas ng hayskul＋Para sa paghahanda sa pamprogramang edukasyon (http://www.mext. go.jp/a_menu/ 

koutou/shikaku/07111314/001.htm ),o pagtapos sa isang pagsasanay na kurso na itinalaga ng Kagarawan ng  

Edukasyon,Kultura,Isports Agham at Teknolohiy (http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/ 

07111314/002.htm). 

★Bilang karagdagan,ang mga taong sumusunod ay hindi na kailangan pang tanungin tungkol sa bilang ng mga taon 

sa pangunahin at sekundaryong edukasyon:Ang kwalipikasyon para sa pang -Internasyonal na Baccalaureate,taong  

kwalipikado para sa kwalipikasyon ng Abitur,Isinasagawa ng bawat unibersidad ang pagsusuri ng kwalipikasyon sa 

pagpasok ＋18 taon gulang at pataas. 

 

Ang bayad sa matrikula para sa mas mataas na edukasyon ay nag iiba depende sa institusyon at larangan ng pag 

aral..gayundin kung mag aaral ka sa malayong lugar dapat momg isipin ang iyong magiging gastusin sa upa ng bahay 

at gastusin sa pamumuhay makabubuting mag likom ng mga impormasyon patungkol sa scholarship upang hindi ka 

mag alinlangan magpatuloy sa pag aaral dahil sa kahirapan sa buhay. 

 



 

Tungkol sa Sistemang Tulong-Pinansiyal para sa Mas Mataas na 

EdukasyonTulong-pinansiyal (Scholarship) 
Ang sistemang tulong-pinansiyal(Iskolar) para sa pag aaral ay malawakang nahahati sa (1) Scholarship mula 

sa Japan Student Services Organization(JASSO), (2) Scholarship na itinatag ng bawat Unibersidad (3) 
Scholarship mula sa mga pribadong kompanya at mga foundation (4)Scholarship mula sa mga lokal na 
pamahalaan mayroong iba’t ibang mga kondisyon para sa pangangalap at kondisyon para sa pagtanggap,ngunit 
ang kakayahan sa pag aaral at ang pang-ekonomiyang sitwasyon ng sambahayan ang magiging pamantayan 
para sa pagsusuri..may 2 uri ng scholarship,hindi na kailangan bayaran at ang isa ay pautang na kinakailangan 
bayaran.karamihan bilang karagdagan,maaring may mga kaso kung saan hindi posibling makatangap dahil sa 
pagdoble .Mangyari po lamang mangolekta tayo ng impormasyon mula sa departamento ng paaralan na 
namamahala ng homepage nito.                *Maaring may mga paghihigpit sa katayuan ng paninirahan 

Pangalan ng 

Scholarship 
Naangkop na makatanggap Makipag-ugnay・Sanggunian 

 Nihon 
Gakusei 
Shien Kiko
（JASSO） 
 

Mas mataas na edukasyon(Graduate 
school),  Unibersidad,Kolehiyo,Pang-
teknikal na kolehiyo ,bokasyonal na 
paaralan at mga mag aaral sa pang-
dalubahasang kurso 

https://www.jasso.go.jp/about/shogakukin 
 
                * Benepisyo . Pautang 

 Jichitai no 
Shougakukin 

Ang bawat target ay naiiba Tanggapan ng Munisipyo(Yakuba) 
Walang ipinapatupad na scholarship ang ibang 
mga munisipalidad       * Benepisyo . Pautang 

 Shimbun 
Shougakukin 

Mga mag aaral na nagtratrabaho sa isang 
pahayagan 

Bawat kompanya ng Pahayagan 
                   * Benepisyo .Pautang   

 Koutsu Iji 
Ikuekai  

Mga mag aaral na naulila dahil sa trapiko 
at mag aaral na may magulang na mayron 
kapansanan 

http://www.kotsuiji.com/howto/ 
                    * Benepisyo .Pautang 

 Nihon 
Kyouiku 
Koumuin 
Kousaikai 

 Mataas na edukasyon (Graduate 
school),Unibersidad,Pang-teknikal 
bokasyonal na paaralan at mga mag aaral  
sa pang dalubhasang kurso 

Sangay ng Shiga TEL : 077-526-1356 
                   * Benepisyo .Pautang 

Tsuboi 
Ichiro Jinko 
Gakusei 
Shien 
Program 

Mga mag aaral sa Unibersidad(nasa pang 
3 taon o mas mataas pa). mga nagtapos sa 
unibersidad na(posibleng pumasok) 
Refugees,mga anak/apo na may dugong 
hapon (permanenting visa at ang mga 
nagbabalik na mga tsino 

(Tanggapan ng kapakanan panglipunan) 
(Shafuku) Support 21 
http://support21.or.jp  
TEL：03-5449-1331 
                        

*Benepisyo 

  PP 
Shougakukin 

Nasyonalidad ay hapon, permanenteng 
residente, espesyal na permanenteng 
residente 

  Biwako 
Shougakukin 

Mga Internasyonal na dayuhang mag 
aaral sa Lalawigan ng Shiga,mga 
dayuhang mag aaral na nasa Unibersidad 
at Junior College 

Shiga Intercultural Association for Globalization  
TEL : 077-526-0931      http://www.s-i-a.or.jp/ 
index.php/projects/ multicultural     *Benepisyo 

                                            
 
Sistemang Pautang( Pundo sa Edukasyon) Pautang para sa edukasyon *Maaring may mga 
paghihigpit sa katayuan ng paninirahan Kumpirmahin mabuti ang babayarang interes at kung hanggang 
kailan dapat mabayaran,bago manghiram 

Suportang-Pinasiyal 

tanggapan ng Welfare 

(Fukushi Shikin Kyouiku 

Kashitsuki (Kyouiku Shien Kin)) 

Mababa  ang kita na 

Sambahayan 

Shiga Prefectural Social Welfare Council,(Konseho 

para sa kapakan ng lipunan,lalawigan ng Shiga)  

TEL :  077- 567 - 390            

      * Walang interes 

Solong magulang na 
sambahayan suportang 

pinansiyal para sa mga mag 

aaral ng mga nabiyudo/biyuda 
ngmagulang. paghahanda sa 

pagpasok ng paaralan 

Solong magulang na 

sambahayan (Ama) 

Solong magulang na 

samabahayan (Ina) 

Kagawaran sa Pangangalaga Ng Kalusugan at 

Serbisyong Medikal, Kawani ng para sa mga bata 

at kabataan,Lalawigan ng Shiga   

TEL :  077 - 528 - 3554 

Sangay ng Tahanang Pangkabataan ng Otsu,mga 

residente ng Otsu at ang Sangay ng Tahanang 

Pangkabataan ng Otsu,  Lunsod ng Otsu  

TEL :  077 - 528 - 2686      * Walang interes 

Scholarship( pampubliko 

Na pondo ng Pamahalaan) 

(Kyouiku loan Kashitsuke) 

 Japan Finance Corporation          * May interes 

https://www.jfc.go.jp/finance/search/ippan.html 

Call center pang-edukasyon    TEL: 0570- 008656   

Scholarship(Pautang) ng 

Banko(Ginko no Kyouiku Loan) 

 bawat bangko ay (nag iiba ang mga halaga ng 

interes depende sa banko            * May interes 
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