【 Анкет / アンケート 】

□：Тохирох хариултыг✓гэсэн тэмдэгээр бөглөнө үү.
該当するものに✓印をつけてください。

Q１. J.TEST- ийг өгөх болсон зорилго юу вэ?

( Доорх зүйлээс хэд хэдийг сонгох боломжтой. )

J.TEST を受ける目的は何ですか？ （当てはまるものをいくつでも選んでください）

□ １. Японд ажиллах, дадлагажигч, техникийн дадлагажигч зэрэг Японд хөдөлмөр эрхлэхийн тулд 実習生 ・ 技能研修生、 日本での就労のため
□ ２. Монголдоо хөдөлмөр эрхлэх зорилгоор (1.-ээс гадна ажил эрхлэлт) 国内での就職のため （1. 以外の就労のため）
□ ３. Япон хэлний сургуульд суралцах 日本語学校への就学
□ ４. Мэргэжлийн сургууль ба богино хугацааны сургуульд, Японд суралцах 専門学校 ・ 短期大学等への留学
□ ５. Их дээд сургуульд элсэх, гадаадад суралцах зэрэг 大学 ・ 大学院等への留学
□ ６. Тэтгэлэг авахын тулд 奨学金の給付を受けるため
□ ７. Өөрийнхөө Япон хэлний мэдлэгийг мэдэхийн тулд 自分の日本語能力を知るため
□ ８. Япон хэлний түвшинг тодорхойлох хэрэгтэй учраас 日本語能力を証明するものが必要だから
〕
□ ９. Бусад その他 〔Тодруулна уу :
Q２. Өнөөг хүртэл Япон улс руу явж байсан уу?

□ １. Байсан

これまでに、 日本に行ったことがありますか？

ＳＱ．Ямар зорилгоор, ямар хугацаагаар? ( Доорх зүйлээс хэд хэдийг сонгох боломжтой. )

ある

それは、 どのような目的 ・ 滞在期間でしたか？ （複数回答可）

□ １. Аялал жуулчлалаар, гэр бүл, найз нөхдийн уулзалт

□ ２. Байгаагүй

観光旅行、 家族 ・ 友人等との面会

ない

□ ２.

〔
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□ ４. Хөдөлмөрийн дадлагажигч, технологи судлаачаар явсан
労働研修 ・ 技術研修

□
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Тодруулна уу :

Зааврын дагуу наах зүйлээ наана уу!!

〔
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Анхааруулга
Анхааруулга

貼付するのを忘れないでください !!

⇩
Цавуу түрхэх хэсэг

〔

Хугацаа:

重 要

⇩

① Иргэний үнэмлэхний нүүрэн талын хуулбарыг наана уу.

のり付け位置

① 国内身分証カードの表面コピーを貼ってください。

② ① байхгүй бол төрийн автомат машины лавлагаа эх хувийг
хавсарна уу. ①を所持していない場合は、 行政機関が発行した身分証 （実物） を添付して提出してください。

Шалгалтын төлбөр төлсөн баримт
受験料支払証明

③ Анхааруулга: Гадаад паспорт болон сурагчийн ба оюутны
үнэмлэхний хуулбарыг хүлээж авахгүй болно.

Тохирох нэгийг нь сонгоно уу.
以下のいずれか

１．
Банкинд тушаасан тооцооны

注意 ： パスポートや学生証のコピーでは受付けできません。

хуудасны хуулбар

指定銀行振込み控コピーの貼付

Банкны нэр: ХААН БАНК
Дансны дугаар: 5009883739
Дансны нэр: Жэй тест монголиа оффис
※ Гүйлгээний утга хэсэгт овог нэр
регистерийн дугаараа бичнэ үү.
２．
Бэлнээр төлсөн тохиолдолд
хүлээн авсан тамга

Цавуу түрхэх хэсэг
のり付け位置

※ Иргэний үнэмлэхний нүүрэн
талын хуулбарыг наана уу.

受付会場で支払った場合は受領印

тамга

※ Сайтар наана уу! /

はがれ落ちないようにのり付けしてください！

J.TEST Mongolia Office
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〕

