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Tutulungan Kita na Mag-aral sa High School na 

Hindi Mabibigatan ang Iyong mga Magulang 

Aichi Pref. 

Board of 

Education 

 

○Puwede mo gamitin ang sistema na "endorsement selection" para sa mga "marunong, nakayanan ang 

kahirapan, seriyosong mag-aral at mabait". Tulong ito para sa mga full time student ng public high school 

sa Aichi. 

 

○ Ang ibig sabihin ng "mahihirap na kalagayan" rito ay makikita sa chart 1 sa ikalawang pahina.  

Puwede ka mag-apply kung ang kalagayan ng iyong magulang o guardian ay (1), (2) o (3) o ang kalagayan 

mo ay (4). Kailangan ng "patunay na dokumento" sa chart. 

 

○ Sabihin mo sa magulang mo at teacher mo kung gusto mong mag-apply, dahil importante ito. Titingnan ng 

mga teacher sa iyong junior high school kung puwede ka mag-apply, tapos kung kuwalipikado ka, 

matatangap ang recommendation mula principal para mag-apply. 

 

 

 

 

○ Tutulungan ka ng Tuition Aid sa Japan para mabawasan ang tuition na babayaran mo.  

 

○ Kung gusto mo, pakisuyong mag-apply sa gumpisa ng school term sa Abril.  

(Ang halaga nga ibinigay noong 2022 ay makikita sa chart 2 sa ikalawang pahina.) 

 

 

 

 

○ Puwedeng mabawasan ang Admission Fee (Nyugaku-kin) kung mahirap ang kalagayan mo . 

 

○ Puwede rin mabawasan ang tuition kung wala ka pa natanggap ang "tuition aid (Shugaku-shien kin)" dahil 

mataas ang suwerdo sa iyong pamiliya sa nakaraang 2 taon pero nagbayo ang kalagayan. Kung pinayag, 

mababawasan ang tuition hanggan matanggap ang "tuition aid (Shugaku-shien kin)". 

 

○ Kung gusto mo, sabihin mo sa inyong high school. Tingnan din ang impormasyon mula sa high school. 

(Ang detaliye noong 2022 ay makikita sa chart 3 sa ikalawang pahina.) 

 

 

 

○ Ito ay monetary aid na hindi kailangan ibalik para sa mga talagang nahihirap, base sa kondisyon na 

itinakda sa Aichi prefecture.  

 

○ Kung gusto mo, mag-apply ka sa loob ng itinakdang panahon ng iyong high school pagkatapos ng 

Entrance ceremony. 

(Ang detaliye noong 2022 ay makikita sa chart 4 sa ikalawang pahina.) 

 

 

 

 

○ Tutulungan ka ng scholarship (loan) na ito na mag-aral sa high school sa Aichi.  

Marami ang gumagamit ito. 

 

○ Kung gusto mo, mag-apply ka sa loob ng itinakdang panahon ng iyong high school (Hunyo) kapag 

pumasok na sa high school . 

(Ang detaliye noong 2022 ay makikita sa chart 5 sa ikalawang pahina.)   

"Endorsement Selection (Suisen)" para sa mga masipag at seriyosong 

nag-aaral kahit na nasa mahihirap na kalagayan 

Reduction ng Admission Fee at Tuition 

"High School Tuition Aid" (Shugaku-shien kin) 

"Scholarship Subsidy" (Shogaku-Kyufu kin) 

"Scholarship (loan)"  (Shogaku kin)  



 - 2 - 

Chart 1: Endorsement selection (Suisen) para sa “nahihirap” at mga patunay na dokumento 
Pamantayan Patunay na Dokumento 

(1) Mga magulang o guardian ay tumatangap ng Livelihood 
Protection (Seikatsu-Hogo) base sa article 6, 
paragraph 1 ng "Livelihood Protection Law" (Act No. 
144 of 1950) 

(1) Certificate mula sa welfare office na nagpapatunay na 
tumatangap ka ng "livelihood protection" o mga 
dokumento na nagpapatunay na tumatanggap ka ng 
"livelihood protection" 

(2) Hindi binabayaran ang "municipal inhabitant tax" (base 
sa Act No. 226 of 1950 ng Local Taxation Law) o 
nababayaran ang "per capita rate" lang ng “municipal 
inhabitant tax” 

(2) "Tax exemption certificate" mula sa municipal office /city 
hall o "Tax certificate" o "Municipal inhabitant tax amount 
collected notice" 

(3) Mga tumatanggap ng child rearing allowance base sa 
"Child Rearing Allowance Law" (Act No. 238 of 1961).  
(Malibang sa ilang.) 

(3) "Child rearing allowance certificate" mula sa prefecture 
o city hall o welfare office. 

(4) Mga bata na kumpirmadong hindi nakaka-tanggap ng 
pag-alaga ayon sa article 27, paragraph 1, item 3 ng 
"Child Welfare Law" (Act No. 164 of 1947) 

 

(4) Certificate o patunay na documento mula sa "child 
guidance director" o "child welfare office" 

(Paalala) Magagamit din ang mga certificate ng (2) at (3) para mag-apply sa admission fee exemption,  

kung hindi naman nagbago ang suwerdo ng magulang compara sa nakaraang taon. 
Para sa Nagoya Public high school, magagamit din ang mga certificate ng (1) (2) (3) para mag-apply sa admission fee 
exemption, kung hindi naman nagbago ang suwerdo ng magulang compara sa nakaraang taon. 

 
Chart 2: Halaga at mga patunay na mga dokumento para sa "Tuition Aid"(Shugaku-shien kin) 

Halaga (Full-time 
schooling/ bawat taon) 

Total of "municipal inhabitant tax"×0.06- 
"prefectural inhabitant tax per income levy". 

(Total number ng magulang o guardian) 

Mga patunay na dokumento ng "municipal inhabitant tax 
per income levy" at "prefectural inhabitant tax per income 

levy". 
 

118,800 Yen 
 

Hindi aa bot sa 304,200 Yen 
・Personal number card o domument na may personal 

number 
・Tax certificate 

※Sa Nagoya City, "prefectural inhabitant tax per income levy" multiplied by 0.75 ang gamitin sa culculation. 
(Paalala) Hindi kailangan ibalik ito. 

 
Chart 3: Kondisyon at documento para sa "Reduction ng Admission and Tuition" (prefectural high school) 

Kondisyon Halaga na 
mababawas 

Patunay na dokumento 

(1) Mga "municipal inhabitant tax exempti" o mga taong 
"per capita rate" lamang ang binabayaran.  

※Kagaya ng (2) sa table 1. 

 
Admission at ang 
buong tuition 

(1) "Tax exemption certificate" mula sa 
citiy hall o "Tax certification" o 
"Special tax levy amount notice". 

(2) Mga tumatanggap ng child rearing allowance. (Hindi 
kasali ang ilang) 

※Pareho sa (3) sa chart 1. 

(2) Child rearing allowance certificate 

(3) Hindi mas mataas sa ¥336,000 ang total taxable 
income kapag nabawasan ang ¥120,000 sa anak na 
16-19 year-old at ¥330,000 sa anak na under 16. 

 
Kalahati ng tuition  

(3) "Tax certificate" na ibinibigay ng 
municipal mayor o di kaya "Special 
tax levy amount notice". 

(Paalala) Ang admission fee lamang ang mababawasan o hindi na bayaran ng mga makaka-tanggap ng "High school 
entrance monetary aid". 

 

Chart 4: Mga Kondisyon para mag-apply sa Scholarship Subsidy (Shogaku-kyufu kin) 
Kuwalipikasyon para sa estudyante Kuwalipikasyon para sa magulang o guardian 

Mga estudyante na nakapasok na sa 1st year ng high 
school (kasali dito mga labas ng Aichi prefecture) mula 
2014 at kuwalipikadong tumanggap ng "High school tuition 
aid" (tuition aid ng bansa) bago mag Hulyo. 

 

Tumatanggap ng livelihood protection (Seikatsu-Hogo) 
mula Hulyo 1 sa taon ng pag-apply, o ang magulang o 
guardian ay tax exempt (0 Yen) ng "prefectural inhabitant 
tax per income levy" o "municipal inhabitant tax per income 
levy" 

(Paalala) 
1 Hindi kailangan ibalik ang tulong na ito. 
2 Malalaman lang kung matatangap ang scholarship subsidy depende sa kondisyon ng taong iyon. 
(Mula 2020, nagpalawak ang support na ito sa mga pamiliya na naging tax exempt ang kanilang yearly income prospect 

sa taong ng application dahil sa covid-19 pandemic.) 
3 Kung ang adress ng magulang o guardian ay labas sa Aichi, mag-apply ka sa scholarship subsidy sa prefecture na 

iyong tumira. 
 

Chart 5: Mga kondisyon para maag-apply sa Scholarship loan (Shogaku-kin) 
Kondisyon 

Ang magulang o guardian ng estudiyante sa high school sa Japan ay nakatira sa Aichi.   
Ang income ng magulang o guardian pagkatapos nabawasan ang tax ay hindi mas mataas sa 2,300,000 Yen. 

(Paalala) kailangang ibalik ang loan na ito pagkatapos ng graduation. 


