Inscrição para bolsas de estudo do Ensino Médio em 2022

SHIMANE‐KEN IKUEIKAI

A fundação Shimane‐ken Ikueikai está com inscrições abertas para estudantes do Ensino Médio que
desejarem uma bolsa de estudos em forma de empréstimo financeiro (sem juros).
QUEM PODE SE CANDIDATAR
Estudantes de Shimane que entrarão no Ensino Médio no ano fiscal de 2022 (ou seja, a partir de abril), ou que
já o estejam cursando, e que possuam forte desejo de estudar mas se encontram em dificuldades financeiras.
Obs.: serão considerado(a)s “de Shimane” o(a)s estudantes em alguma das seguintes situações:
a) Cujo tempo total residindo em Shimane seja de 5 anos ou mais
b) Cujos responsáveis legais residam em Shimane atualmente
c) Em outras situações (consultar)
VALOR QUE SERÁ EMPRESTADO SEM JUROS
CLASSIFICAÇÃO

PÚBLICO
PRIVADO
Jitaku Tsūgaku (mensal)
18.000 ienes 33.000 ienes
= estudantes que morem com seus provedores
BOLSA
Jitaku‐gai Tsūgaku (mensal)
23.000 ienes 38.000 ienes
= estudantes que morem separado(a)s de seus provedores
Ajuda de Custo para Matrícula (única vez)
23.100 ienes
Obs.: A Ajuda de Custo para Matrícula (apenas para o ensino privado) é concedida somente a pessoas que
estiverem matriculadas no 1.º ano e que receberão bolsa de estudos a partir de abril.

COMO FUNCIONA A DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO
Seis meses depois do fim do período do empréstimo, o valor começa a ser debitado de sua conta bancária, de
forma parcelada, no dia 5 de cada mês.
*Exemplo (empréstimo durante os 3 anos do Ensino Médio)
CLASSIFICAÇÃO
Jitaku Tsūgaku
PÚBLICO
Jitaku‐gai Tsūgaku
Jitaku Tsūgaku
PRIVADO
Jitaku‐gai Tsūgaku

TOTAL EMPRESTADO
648.000 ienes
828.000 ienes
1.118.000 ienes
1.368.000 ienes

PRAZO PARA DEVOLVER
9 anos (108 parcelas)
10 anos (119 parcelas)
11 anos (132 parcelas)
12 anos (137 parcelas)

VALOR DAS PARCELAS ÚLTIMA PARCELA
6.000 ienes
7.000 ienes
2.000 ienes
9.000 ienes
10.000 ienes
8.000 ienes

MODALIDADES DE BOLSA
1. Bolsista Previsto(a) = pretende cursar o 1.º ano do Ensino Médio em 2022: entregar pedido à escola ginasial
O(A) estudante se inscreve durante o 3.º ano do ginasial e, após seleção, é decidida sua aprovação ou não.
1) Quantidade de vagas – cerca de 180
2) Período de inscrição – 01/09 a 08/10 de 2021 (data do carimbo postal)
3) Período do empréstimo – via de regra, 3 anos a contar de abril de 2022
4) Resultado – o comitê de seleção avisará o(a) estudante e sua escola ginasial no final de novembro de 2021
2. Bolsista Matriculado(a) = já está cursando Ensino Médio: entregar pedido à escola de Ensino Médio
O(A) estudante se inscreve durante o Ensino Médio e, após seleção, é decidida a concessão da bolsa ou não.
1) Quantidade de vagas – cerca de 180
2) Período de inscrição – 28/04 a 03/06 de 2022 (data do carimbo postal)
3) Período do empréstimo – via de regra, 3 anos a contar de abril de 2022
4) Resultado – o comitê de seleção avisará o(a) estudante e sua escola ginasial em meados de julho de 2022
3. Emergencial (ambas as modalidades acima) = estudante que, devido a mudança repentina na renda familiar,
passou a precisar de bolsa após o prazo de inscrição nas modalidades acima: entregar pedido à escola atual
1) Quantidade de vagas – algumas
SHIMANE-KEN IKUEIKAI
2) Período de inscrição – a qualquer hora
Endereço: 690-0887 8-3 Tonomachi, Matsue, Shimane 690-0887
3) Aviso do resultado – a qualquer hora
(Shimane Shichōson Shinkō Center 3F)
Telefone: 0852-28-1981
Fax: 0852-26-2089
E-mail: info@shimane-ikuei.or.jp Site: http://www.shimane-ikuei.or.jp

