
Khoa Tiếng Nhật trường Chuyên ngành Phúc lợi Quốc tế YMCA Wakayama 

ĐƠN XIN VÀO Ở KÍ TÚC XÁ 

(Khóa học dài hạn) 

 

Họ và tên： 

Ngày sinh： 

Giới tính： 

Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú và Quốc tịch： 

Nguyện vọng: □Ở 1 mình với: giá thuê nhà là 34,000 Yên/tháng 

 □Ở 2 người với: giá thuê nhà là 17,000 Yên/tháng～giá thuê nhà là 20,000 Yên 

Trong trường hợp muốn ở 2 người, họ và tên của người muốn cùng ở là:               

□Ở 3 người với: giá thuê nhà là 18,500 Yên/tháng～giá thuê nhà là 19,000 Yên 

Trong trường hợp muốn ở 3 người, họ và tên của người muốn cùng ở là:               

□Ngày bắt đầu lấp đầy：              

 

※Diện tích phòng ở: khoảng 9 m2, có bao gồm cả phòng bếp, phòng tắm và phòng vệ sinh. 

※Các khoản phí khác: phí xin vào ở kí túc xá: 50,000 yên, phí bảo hiểm trong trường hợp có  

hỏa hoạn xảy ra:6,000 yên/năm, phí điện nước. 

※Sau khi có kết quả điểu chỉnh số lượng sinh viên ở kí túc xá, cũng có trường hợp sinh viên 

không được chấp nhận nguyện vọng. 

 

 Tôi đồng ý với các điều khoản trên và mong muốn được chấp nhận đơn xin vào ở kí túc xá này. 

 

Ngày làm đơn:    年 năm  月 tháng  日 ngày 

                              Người làm đơn:                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Khoa Tiếng Nhật trường Chuyên ngành Phúc lợi quốc tế YMCA Wakayama 

 Nội quy kí túc xá sinh viên 

 

 

 Trong thời gian sinh hoạt ở kí túc xá, các bạn sinh viên hãy cùng hợp tác với nhau, tuân thủ đúng những nội 

quy dưới đây, cùng sinh sống và duy trì mối quan hệ giao lưu tốt đẹp với người dân như một thành viên của 

địa phương. 

 

１. Phòng kí túc xá phải được dọn dẹp ngăn nắp, đảm bảo vệ sinh trong và ngoài. 

２. Ở mỗi phòng kí túc xá, trừ những thiệt hại đã có từ trước, trong trường hợp gây thiệt hại tài sản hay bày 

bẩn kí túc xá thì những sinh viên có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm sửa chữa lại. Thêm vào đó các 

chi phí sửa chữa cũng sẽ do những sinh viên này phụ trách. Những trường hợp đó là: 

   A.  Làm hỏng hay làm bẩn, vẽ bậy lên tường kí túc xá 

   B  Làm hỏng kính cửa sổ hay cửa ra vào 

   C  Làm hỏng bình nước nóng, bếp ga… 

   D  Trường hợp làm hỏng chiếu tatami hay gây ra vết cháy khi hút thuốc 

３. Cấm hút thuốc lá trong phòng kí túc xá. 

４. Vào buổi tối khi xem tivi hay sử dụng các thiết bị phát ra âm thanh khác phải chú ý điều chỉnh âm thanh 

để không gây ồn, ảnh hưởng tới các phòng kí túc xá khác và khu vực người dân sống lân cận. 

５. Giữ vệ sinh chung không chỉ ở kí túc xá mà còn ở các khu vực lân cận, bãi đỗ xe, tầng hầm… 

６. Vứt rác thải đúng ngày, đúng nơi quy định theo thời gian đã quy định. 

７. Nộp tiền nhà, tiền điện, nước, ga…đúng thời hạn. 

８. Việc giao thiệp với người dân địa phương cũng rất quan trọng vì vậy phải chào hỏi một cách lịch sự với 

người dân. 

９. Cấm nuôi các loại thú cưng và động vật nhỏ trong kí túc xá. 

10. Không được cho bạn bè, người quen biết ngủ lại qua đêm ở kí túc xá. 

11．Chỉ chấp nhận các yêu cầu cho chuyển ra ngoài kí túc xá vào tháng 3 và tháng 9. Những trường hợp 

này phải đăng kí trước 1 tháng với người phụ trách. 

12. Sau khi tốt nghiệp tại trường phải chuyển ra khỏi kí túc xá trong vòng 10 ngày. 

 

Đối với các sinh viên không tuân thủ đúng các nội quy kí túc xá đã nêu ở trên ngay lập tức 

sẽ bị xử lí và phải chuyển ra khỏi kí túc xá. 


