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ا يف املتوسط. ا أمريكيًا) شهريً حوايل ٧٥% من الطالب األجانب الدارسني عىل نفقتهم اخلاصة يف اليابان يعملون بدوام جزئي. يربحون حوايل ٥٠٠٠٠ ين (٤٣٩ دوالرً
إذا اعتمد الطالب عىل العمل بدوام جزئي فحسب، فسيستحيل تغطية مجيع نفقات الكلية وتكاليف املعيشة. تأكد من وضع خطة مالية مناسبة حتى ال تضطر إىل 

االعتامد بشكل كبري عىل الدخل الناتج عن العمل بدوام جزئي.
عند العمل بدوام جزئي يف اليابان، جيب عليك االلتزام بالرشوط املذكورة أدناه. قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إىل العقاب وحتى إىل الرتحيل.

ا يف أقرب مكتب للهجرة. األشخاص  التقدم بطلب للحصول عىل ترصيح للقيام بأنشطة أخر غري تلك املسموح هبا وفق حالة اإلقامة املمنوحة سابقً  .١
الذين يدخلون اليابان ألول مرة ممن لدهيم حالة اإلقامة "طالب" والذين سيقيمون يف البالد ألكثر من ثالثة أشهر، يمكنهم تقديم طلب للمشاركة يف أنشطة 

ا يف املطار، إلخ. عند إصدار ترصيح الدخول. غري تلك املسموح هبا وفق حالة اإلقامة املمنوحة سابقً
ال يؤثر العمل بدوام جزئي عىل دراستك.  .٢

اهلدف من الدخل املكتسب هو استكامل النفقات األكاديمية والنفقات الرضورية وليس من أجل التوفري أو التحويل إىل اخلارج.  .٣
ال يكون العمل بنظام الدوام اجلزئي يف جمال أعامل الرتفيه للبالغني. مالحظة: حيظره القانون  .٤

العمل حوايل ٢٨ ساعة يف األسبوع (ما يصل إىل ثامين ساعات يف اليوم خالل العطالت املدرسية الطويلة).  .٥
يتم إنجاز العمل بدوام جزئي بينام حتتفظ بحالة "طالب" يف مؤسسة تعليمية.  .٦

النقاط األساسية التي جيب مراعاهتا عند اختاذ قرار العمل بدوام جزئي:
يف  يتسبب  بام  الالزم  من  أكثر  تعمل  أو  اليابان -  يف  الدراسة  وهو  أال  هدفك -  عن  انتباهك  تشتت  ال 

رضر لصحتك.
هل ستعوق هذه الوظيفة دراستك؟  ◎

هل ستتأثر يف اليوم التايل بالعمل لساعات طويلة أو يف وقت متأخر من الليل؟  
األجور وطريقة الدفع  ◎

ا    هل تدفع رضائبك؟ هل حتصل عىل أجرك يوميًا أم أسبوعيًا أم شهريًا؟ هل حتصل عىل أجرك نقدً
أم عن طريق التحويل املرصيف؟

هل العمل آمن؟  ◎
هل بيئة عملك آمنة؟ هل هناك تأمني ضد حوادث العمل؟  

اطلب من الكلية التي تلتحق هبا تزويدك بمعلومات عن فرص العمل اجلزئي املحتملة واجليدة لك.
أنواع وظائف الدوام اجلزئي التي يعمل فيها الطالب األجانب (يمكن احلصول 

عىل إجابات متعددة)
النسبةالفئة

٤٥٫٧%األغذية واملرشوبات١
٢٤٫٧%املبيعات والتسويق٢
٦٫٩%التدريس / املساعدة يف إجراء األبحاث٣
٦٫٨%الرتمجة / الرتمجة الفورية٤
٦٫٥%معلم لغة٥
٥٫١%التنظيف٦
٥٫٠%موظف استقبال / موظف خدمة يف فندق٧
٤٫٦%معلم منزيل٨

األجر بالساعة للعمل بدوام جزئي
النسبةاألجر بالساعة

٩٫٣%أقل من ٨٠٠ ين ياباين
٥٠٫١%٨٠٠ ين ياباين إىل أقل من ١٠٠٠ ياباين
٣٠٫٧%١٠٠٠ ين ياباين إىل أقل من ١٢٠٠ ياباين
٤٫٤%١٢٠٠ ين ياباين إىل أقل من ١٤٠٠ ياباين

٤٫٥%١٤٠٠ ين ياباين أو أكثر
١٫٠%غري معروف

احذر من عمليات االحتيال واحليل الواعدة بوظائف ذات رواتب عالية أثناء الدراسة يف 
اليابان

ا من وكالء "الدراسة يف اليابان" الذين يعطونك معلومات خاطئة أو مضللة مثل: كن حذرً
ا أمريكيًا) يف الساعة عند العمل بدوام جزئي". "يمكنك كسب ٣٠٠٠ ين ياباين (حوايل ٢٦ دوالرً  

← يبلغ متوسط األجر بالساعة حوايل ٩٠٠ ين ياباين (حوايل ٨ دوالرات أمريكية).
"ستتمكن من كسب ٢٠٠٠٠٠ إىل ٣٠٠٠٠٠ ين ياباين يف الشهر عند العمل يف وظيفة بدوام جزئي أثناء الدراسة يف اليابان؛ ستتمكن   

من تغطية نفقات الكلية واملعيشة اخلاصة بك وإرسال األموال إىل وطنك."
ا أمريكيًا].) ← هذا غري ممكن. (املتوسط حوايل ٥٠٠٠٠ ين ياباين [٤٣٩ دوالرً

！

((JASSO) مؤسسة اليابان للخدمات الطالبية) املصدر: استبيان عن أسلوب حياة الطالب األجانب الدارسني عىل نفقتهم اخلاصة ٢٠١٥

ا عىل أساس ١ دوالر أمريكي = ١١٤ ين ياباين حمسوبً

عمل بدوام جزئي

عىل  ربون  جيُ أجانب  ا  طالبً ا  سنويً  نر
يستطيعون  ال  ألهنم  اليابان  مغادرة 
البالد  يف  هبا  ح  املُرصَّ إقامتهم  فرتة  متديد 
بسبب انخفاض نسبة احلضور يف الكلية 
وهيملون  جزئي  بدوام  يعملون  ألهنم 
هلذا  تتعرض  ال  حتى  ا  جدً ا  حذرً تكون  أن  عليك  دراستهم. 

املوقف.
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