HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC VAY TIỀN HỌC

Năm Reiwa Thứ 4 (năm 2022)

Phát hành: Phòng quốc tế

ban đời sống người dân Tỉnh Saitama

CHẾ ĐỘ VAY TIỀN ĐỂ HỌC THPT (SHOUGAKUKIN) TỈNH SAITAMA
Học sinh có thể vay tiền để học cấp 3 ～

～

Tại Tỉnh Saitama, có chế độ cho học sinh vay tiền để học cấp 3.
Người được công nhận có tư cách vay tiền sẽ được Ngân Hàng Risona cho vay.
Đây là tiền vay, không phải tiền “được cho”, tốt nghiệp cấp 3 xong thì phải hoàn trả.
●

Những học sinh có thể vay tiền
Học sinh thuộc diện từ ① ~ ③ sau đây.
①

Đi học cấp 3 ( tại Tỉnh Saitama, hay Tỉnh, thành phố khác đều được )

②

Người giám hộ ( như là Cha Mẹ ) sống tại Tỉnh Saitama.

③

Sống đàng hoàng, chăm chỉ, muốn học cấp 3 nhưng do tài chính khó khăn. (Thu nhập của gia đình
phải thấp hơn mức quy định,và phải có Thư tiến cử của trường đang theo học ( giấy tờ ))

●

Số tiền có thể vay
Học sinh chọn số tiền vay như bên dưới.
Loại trường cấp 3

Tiền có thể vay (yên)
Phần 1 tháng

Phần cần cho lúc nhập học

Trường công lập của

① １５，０００

địa

②

２０，０００

② １００，０００

③

２５，０００

―

①

２０，０００

①

１００，０００

②

３０，０００

②

２５０，０００

phương,

Thành

phố, Tỉnh, Quốc gia
Dân lập

①

５０，０００

―

③ ４０，０００
●

Kỳ hạn có thể vay tiền
1 năm ( Cấp 3 năm thứ 1 )。
Khi sang năm thứ 2 hoặc thứ 3, nếu vẫn muốn vay tiếp thì cần phải đăng ký lại.

●

Hoàn trả ( trả tiền )
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 được 4 năm 6 tháng thì bắt đầu phải hoàn trả lại tiền.
Trả lại trong 12 năm sau đó.
Khi vay tiền, học sinh cần lập kế hoạch sẽ hoàn trả lại tiền như thế nào, trường hợp trả đúng theo như kế
hoạch sẽ không bị tính lợi tức.

●

Thời gian đăng ký và vay
Đăng ký
Lúc học trung học cơ

Tháng 11 ( Xin giấy tờ từ trường cấp

sở năm thứ 3

2, đăng ký với Tỉnh Saitama )

Sau khi nhập học cấp 3
※

Tháng 4 ( Xin giấy tờ từ trường cấp
3, đăng ký với Tỉnh Saitama )

Thời gian vay
Từ sau tháng 3 của năm học tiếp theo
Từ sau tháng 6 cùng năm

Những điều ghi ở đây là của năm Reiwa thứ 4 ( năm 2022 ). Có thể thay đổi ở năm tiếp theo.

Nơi liên hệ
Số điện thoại
Trang chủ

： Phòng tài vụ, Sở giáo dục Tỉnh Saitama
:
０４８－８22－5６70
： https://www.pref.saitama.lg.jp/f2204/j-s/

