
Form No.1 (Kaugnay sa Artikulo Blg. 3)
Aplikasyon sa Paghiram ng Pondo sa Pag-aaral

Petsa:     Taon     Buwan     Araw
(Sa mga kinauukulan)

Shiga Prefectural Board of Education
Ako ay naghaharap ng aplikasyon sa paghiram ng pondo sa pag-aaral at nangangakong tutupad sa mga alituntunin 

na nakasaad sa kasunduang alinsunod sa regulasyon ng Paghiram ng Pondo sa Pag-aaral ng Shiga Pref. (Ordinansa 
Blg. 26 ng Shiga Pref., taong 2002) at mga regulasyon sa Pagpapatupad ng mga Ordinansa ng Paghiram ng Pondo sa 
Pag-aaral ng Shiga Pref. (Regulasyon Blg. 5 ng Shiga Prefectural Board of Education, taong 2002). 
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Pangalan sa
Hiragana Telepono 

(Bahay)Pangalan ng 
Tagapag-alaga

Magulang o 
tagapag-alaga ng menor 
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Rehistradong Seal
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(Mobile)
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Pangalan sa
Hiragana Telepono

(Bahay)Pangalan ng 
Cosigner

(Guarantor)
Rehistradong Seal

 (Jitsuin) 
Telepono
(Mobile)

Tirahan
Kaugnayan
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Mayroon bang iba 
pang hiniram na 
pondo para sa 

pag-aaral
(scholarship) o iba 
pang benepisyo?

Mayroon W a l a
Kung mayroon, isulat ang pangalan ng pondo o benepisyong ito:

Pondo para sa 
Pagpasok sa 

Paaralan
(enrollment funds)

Nais ba na 
manghiram ng 
pondo?

Oo H i n d i

Nais ba na
manghiram ng 
karagdagang pondo 
para sa pagpasok sa 
pribadong paaralan?

Nais na manghiram Hindi nais na manghiram 

Halaga ng karagdagang pondo na nais hiramin
(             yen)

Kategorya ng 
Pagpasok sa 

Paaralan
Mula sa sariling bahay Hindi mula sa sariling bahay
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o Napagpasiyahan na ang aplikanteng nakasaad ang pangalan sa itaas na pumapasok sa paaralang ito ay naaangkop na 
tumanggap ng pondong ipinahihiram para sa pag-aaral ng prepektura ng Shiga sa dahilang siya ay may pagnanais na 
makapag-aral subalit magiging mahirap na matustusan niya ito.

Petsa:    Taon    Buwan   Araw
(Pangalan ng paaralan)
(Pangalan ng punong-guro)   Seal

(Inkan)

Petsa ng pagpasok 
ng aplikante sa 
paaralan

Taon      Buwan    
Pumasok Lumipat buhat sa ibang 

paaralan Lumipat ng ibang kurso 

Inaasahang 
petsa ng 
pagtatapos 
ng aplikante

Taon    
Buwan  

Kasalukuyang 
antas ng 
aplikante

Ika-
taon
(year)

Kurso (kurikulum)
ng aplikante (para sa
senior high school 
lamang)

Full-time Part-time Correspondence

Halaga ng
matrikula sa 
pagpasok sa 
paaralan

yen

日本語 タガログ語(仮訳)

この様式は申請には利用できません。 

申請は日本語の様式で行ってください。 
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(Bigyang-pansin) Ang sukat ng papel na gagamitin sa dokumentong ito ay A-4 ayon sa Japanese Industrial Standards. 
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Ako ay nangangako na tutuparin ko ang mga alituntuning nakasaad sa kasunduang alinsunod sa Regulasyon ng Paghiram ng Pondo sa Pag-aaral ng Shiga 
Pref. at mga Regulasyon sa Pagpapatupad ng mga Ordinansa ng Paghiram ng Pondo sa Pag-aaral ng Shiga Pref., gayundin ang sumusunod na mga 
probisyon blg. 1 hanggang 4, at kasabay ng pagsisikap sa pag-aaral, nangangako akong ibalik ang pondong hiniram sa itinakdang petsa nang walang palya.
1. Sumasang-ayon akong hindi tututol sa pagbabayad ng kabuuang halaga ng hiniram na pondo sa oras na hindi ako makapagpasa ng katunayan ng 

pagkilala sa pagkakautang (paghiram ng pondo sa pag-aaral) na tinutukoy sa Artikulo 7, unang talata ng mga Regulasyon sa Pagpapatupad ng mga 
Ordinansa ng Paghiram ng Pondo sa Pag-aaral ng Shiga Pref. 

2. Sa pagkakataong hindi ako makabayad sa itinakdang petsa ng pagbabayad sa hiniram na pondo, babayaran ko ang interes na katumbas sa halagang 
10.75% na taunang interes para sa halaga ng dapat kong bayaran batay sa bilang ng araw ng pagkaantala, mula sa sumunod na araw ng takdang petsa ng 
pagbabayad, hanggang sa araw na ako ay makapagbayad. 

3. Sa pagkakataong hindi ako makabayad sa itinakdang petsa ng pagbabayad sa hiniram na pondo, hindi ako tututol kung hingin nang madalian ang
kabayaran ng kabuuang halaga ng hiniram kong pondo.

4. Ang cosigner (guarantor) at ang aplikante ay magkasamang may pananagutan sa pagbabayad ng kabuuang halaga ng hiniram na pondo.
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1. Para sa hanay na may markang , bilugan ang sagot na nararapat.
2. Ang cosigner ang gagawing tagapag-alaga ng aplikante. Kahit na ang tagapag-alaga (magulang o tagapag-alaga ng menor de edad) at ang cosigner ay iisa,

kailangang siya ay lumagda at maglagay ng seal (inkan)sa parehong hanay ng tagapag-alaga at cosigner.
3. Ilakip ang katunayan ng pagpaparehistro ng sariling seal (inkan toroku shomeisho) ng tagapag-alaga at cosigner.
4. Ang pagpapahiram ng pondo para sa pagpasok sa paaralan (enrollment funds) ay maaari lamang ipagkaloob para sa mga aplikasyon sa buwan ng Abril ng 

mga aplikante sa unang antas (1st year). Kung nais na humiram ng pondo para sa pagpasok sa paaralan, bilugan ang “Oo” sa hanay ng sagot. Hindi na
maaaring tanggapin ang aplikasyon sa paghiram ng pondo para sa pagpasok sa paaralan para sa mga estudyante sa unang antas pagkalipas ng Abril.   .

5. Ang batayang halaga ng pondo para sa pagpasok sa paaralan (enrollment funds) ay 50,000 yen. Ang halaga ay magkatulad para sa mga pampublikong 
paaralan at pribadong paaralan.

6. Ang hanay para sa paghiram ng karagdagang pondo para sa pagpasok sa pribadong paaralan ay susulatan lamang ng mga estudyante sa pribadong senior 
high school. Isulat ang halaga ng nais na hiraming karagdagang pondo, na hindi dapat humigit sa halaga ng bayad sa pagpasok sa paaralang pinapasukan 
(ang limit ay hanggang 150,000 yen lamang, lumampas man ang halaga dito). 

7. Isulat ang halaga ng nais na hiraming karagdagang pondo para sa pagpasok sa pribadong paaralan na hindi hihigit sa itinakdang halaga ng bayad sa
pagpasok sa paaralang pinapasukan. 
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Ang sumusunod ay ang buod ng sistema. (Ang mga nilalaman nito ay maaaring baguhin ayon sa rebisyong gagawin sa mga Regulasyon ng 
Paghiram ng Pondo sa Pag-aaral ng Shiga Pref. at mga Regulasyon sa Pagpapatupad ng mga Ordinansa ng Paghiram ng Pondo sa Pag-aaral ng 
Shiga Pref.) 

Halaga ng Ipinahihiram na Pondo sa Pag-aaral 
Kategorya Mula sa sariling bahay Hindi mula sa sariling bahay
Halaga ng pondo
(Buwanan)

Pampublikong paaralan 18,000 yen 23,000 yen
Pribadong paaralan 30,000 yen 35,000 yen

Pondo para sa pagpasok sa paaralan
(enrollment funds)
(para lamang sa mga aplikasyon sa 
buwan ng Abril ng taon ng pagpasok 
sa paaralan) 

Batayang halaga 50,000 yen (magkatulad para sa pampublikong paaralan at 
pribadong paaralan)

Karagdagang pondo sa 
pagpasok sa pribadong 
paaralan

Halagang katumbas ng bayad sa pagpasok sa paaralan o
enrollment fee. (Hindi maaaring humigit sa 150,000 yen)

Panahong sinasaklaw ng pagpapahiram ng pondo
Maaaring matanggap ang hiniram na pondo pagkaraang makumpleto ang aplikasyon para sa kasalukuyang taon, simula sa susunod na buwan 

(o sa kasalukuyang buwan kung ang aplikasyon ay ginawa sa buwan ng Abril). Maaaring matanggap ang hiniram na pondo hanggang sa matapos 
ang pag-aaral sa senior high school, atbp., subalit kinakailangan ang pagpapasa ng aplikasyon sa bawat taon. Ang pagpapahiram ng pondo para sa 
pagpasok sa paaralan (enrollment funds) ay para lamang sa aplikasyong isinagawa sa buwan ng Abril sa taon nang pagpasok sa senior high 
school, atbp.

Pagputol sa pagpapahiram ng pondo
Ang pagpapahiram ng pondo ay puputulin mula sa susunod na buwan sa mga sumusunod na kaso:

Kung hindi na matugunan ang mga iniaatas na nakalagay sa Artikulo blg. 2 ng ordinansa ukol sa paghiram ng pondo sa pag-aaral ng 
prepektura ng Shiga. 
Kapag tinanggihan ang pagtanggap ng ipinahihiram na pondo. 
Iba pang sitwasyon na maituturing na hindi naaangkop ang pagtanggap ng ipinapahiram na pondo. 

Pagpapasa ng katunayan ng pagkilala sa pagkakautang (paghiram ng pondo sa pag-aaral)
Sa pagtatapos sa senior high school o sa oras na maputol ang pagtanggap sa ipinahihiram na pondo, kinakailangang magpasa sa Board of 

Education ng katunayan ng pagkilala sa pagkakautang (paghiram ng pondo sa pag-aaral) na may kasamang lagda ng cosigner na tumutukoy sa 
buong halaga ng hiniram na pondo. Kapag hindi nakapagpasa nito ay maaaring hilingin ang pagbabayad ng buong halaga ng hiniram na pondo. 

Panahon ng pagbabayad
Ang hiniram na pondo, ayon sa ipinasang katunayan ng pagkilala sa pagkakautang (paghiram ng pondo sa pag-aaral), ay kailangang bayaran 

sa panahon na hindi hihigit sa 10 taon, simula sa susunod na buwan makalipas ang 6 na buwan, mula sa araw ng pagtatapos sa senior high school 
o mula sa araw na putulin ang pagpapahiram ng pondo, at pipili sa paraan ng paghuhulog nito sa buwanan, tuwing ika-6 na buwan, o taunan. Ang
nakatakdang panahon ng pagbabayad para sa buwanang paghuhulog ay sa huling araw ng bawat buwan, para sa tuwing ika-6 na buwan ay tuwing 
sa huling araw ng Hulyo at Nobyembre, at para sa taunang paghuhulog ay sa huling araw ng Nobyembre ng bawat taon. Ang pagbabayad ay 
maaaring gawin sa mga pinansiyal na institusyon sa pamamagitan ng pag-awas mula sa account ng magbabayad, o direktang pagbabayad sa 
pamamagitan ng abiso (notification bill). Kung gagamit ng account transfer, ito ay dapat na gawin sa ika-25 ng buwan kung kailan nakatakda ang 
pagbabayad. 

Ang pagkalkula ng halaga ng babayaran 
Ang halaga ng babayaran ay ibabatay sa “batayang halaga” (halagang dapat bayaran sa bawat paghuhulog, maliban sa huling hulog) at sa 

halaga ng huling hulog na kukuwentahin sa sumusunod na pamamaraan (blg. 1 o 2)
1. “Batayang halaga”: Ito ang halagang makukuha sa pamamagitan ng paghahati ng kabuuang halaga ng hiniram sa bilang ng paghuhulog o
installments (ira-round off ang halagang mas mababa sa 100 yen). 
2. Halaga ng huling hulog (final installment): Ito ang halaga ng babayaran na kinuwenta sa pamamagitan ng nakasulat na formula sa ibaba nito.
(Subalit kung ang bilang ng naihulog ay 1 beses lamang, ang halagang babayaran sa huling hulog ay katumbas ng kabuuang halaga ng hiniram).

[Hiniram na halaga] - ( [batayang halaga] x ([bilang ng naihulog] - 1) )
Interes
Walang interes ang hiniram na pondo
Kapag naantala sa pagbabayad
Kung hindi makabayad sa takdang petsa para sa pondong hiniram sa pag-aaral, kailangang bayaran ang katumbas na 10.75% na interes sa loob 

ng isang taon para sa halagang dapat na bayaran batay sa bilang ng araw ng pagkaantala ng pagbabayad, mula sa sumunod na araw pagkatapos ng 
takdang petsa hanggang sa araw na makabayad. Hihilingin rin ang madaliang pagbabayad sa natitira pang balanse sa hiniram na pondo.

この様式は申請には利用できません。

申請は日本語の様式で行ってください。 
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