
ّف عىل أوضاع املعيشة تعر
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٣الفصل

عىل الرغم من توافر مساكن الطالب التي تديرها احلكومات املحلية واجلامعات، فإن حوايل ٧٥% من الطالب األجانب يعيشون يف منازل خاصة أو شقق سكنية. 
بمجرد استالم خطاب القبول اخلاص بك، جيب عليك البدء يف مجع املعلومات حول السكن عىل الفور. بعض الطرق للحصول عىل هذه املعلومات تشمل ١) 

مكتب الطالب األجانب يف كليتك، ٢) اإلنرتنت واملجالت اإلعالمية، و ٣) وكالء العقارات يف املناطق التي ترغب يف العيش فيها.

سكن الطالب
املزايا
نفقات أقل  •

حاجة أقل لرشاء األجهزة الكهربائية، إلخ.  •
العيوب

ا لوجود عدد حمدود من الغرف املتاحة، ال يمكن جلميع الطالب  •  نظرً
اإلقامة يف سكن الطالب.

هناك قواعد مثل منع التجول ووقت االستيقاظ  •
مطبخ ومرحاض ومحام مشرتك  •

الشقة
املزايا

حتظى بنظام خاص بك  •
تنمية الشعور بقيمة املال  •

العيوب
ا  مقدمً مبلغ  دفع  عليك  سيتعني  خاص،  منزل  أو  شقة  استئجار  •  عند 
 rei-kin وأموال  أشهر)،  بضعة  إجيار  تعادل  تأمني  shiki-kin (وديعة 

.(أموال املكافأة) وعمولة الوكيل العقاري، من بني أشياء أخر
اتفاقات تأجري معقدة  •

حتتاج لرشاء مجيع قطع األثاث واألجهزة الكهربائية  •
ضامن مشرتك

يف  اإلجيار  تدفع  مل  فإذا  اليابان.  يف  شقة  استئجار  عند  مشرتك  ضامن  يلزم 
ا دون دفع تكاليف اإلصالح، يمكن للاملك  الوقت املحدد أو إذا سببت رضرً
اإلصالحات.  أو  املتأخر  اإلجيار  ثمن  دفع  املشرتك  الضامن  من  يطلب  أن 
أو  الطالب  (مكتب  الكلية  يف  العاملون  األشخاص  يُمكن  نظام  هناك 
ذوي  األجانب  للطالب  املشرتك  الضامن  بدور  يقوموا  أن  التدريس)  هيئة 
العالقات اليابانية املحدودة. قد ال تكون هناك حاجة إىل ضامن مشرتك إذا 

ا يتطلب دفع رسوم ضامن. أبرمت عقدً
التأمني الشامل للمستأجرين للطالب األجانب الذين يدرسون يف اليابان

التعليمية  والتبادالت  اخلدمات  هيئة  تديره  الذي  هذا،  التأمني  برنامج  تصميم  تم   
وملساعدة  احلريق،  مثل  املتوقعة،  غري  الطوارئ  حاالت  لتغطية   ،(JEES) باليابان 
الطالب األجانب عىل جتنُّب إزعاج الضامن املشرتك دون داع. ملعرفة إذا ما كنت مؤهالً 
أو  حاليًا  هبا  ل  مُسجّ أنت  التي  بالكلية  االتصال  يرجى  هذا،  التأمني  بربنامج  لالستمتاع 

ستقوم بالتسجيل فيها.

١) اإلجيار والتكاليف املبدئية؟
٢) املسافة من الكلية والوقت الالزم للوصول إىل الكلية؟

٣) حجم وأجهزة الغرفة؟
العام  النقل  وسائل  إىل  (املسافة  املحيطة  البيئة  يف  الراحة   ٤)  مد

وسهولة التسوق)؟

نقاط البحث عن سكن

اإلقامة

سكن الطالب: ٢٨٠٠٠ ين ياباين
للخدمات  اليابان  ملؤسسة  التابع  اليابانية  اللغة  لتعليم  طوكيو  ملركز  (بالنسبة 

((JASSO) الطالبية
ا لشهرة أقرب حمطة قطار، واملسافة إىل أقرب حمطة  الشقة: ختتلف بشكل كبري تبعً
ا بالطابع الريفي، قد جتد شقة  قطار، وعمر املبنى، إلخ. ففي املناطق األكثر اتسامً
ا، ولكن يف طوكيو فإن ٦٠٠٠٠  مقابل ما بني ٣٠٠٠٠ و٤٠٠٠٠ ين ياباين شهريً

. ا معقوالً ين ياباين سيكون مبلغً

مبادئ توجيهية لنفقات السكن الشهرية نصيحة 
صغرية

دث الفشل  اليابان لدهيا قواعد صارمة بشأن التخلص من القاممة، ويمكن أن حيُ
يف اتباعها مشكالت مع اجلريان. تأكد من فصل القاممة بشكل صحيح والتخلص 

منها يف املوقع (املواقع) املخصص يف األوقات املحددة.

التخلص من القاممة نصيحة 
صغرية

اإلقامة


