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HƯỚNG DẪN KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN 

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ. TRƯỜNG CHUYÊN MÔN 

YMCA OSAKA

HỌC VIỆN YMCA OSAKA (Trang 2～5) 

KHOA TIẾNG NHẬT

①Shato Imazato,② Shato Imazato 2,③ Shato Bishoen

④TSURUMIBASHI Noie (Share house)

⑤Shato Daikoku 2 ⑥Toyamaso

⑦Cityhomes HarinakanoPT1 ⑧ Abitasion 23,

⑨ Dai 5 Hikari haitsu ⑩ Fantana Uehonmachi ,

⑪Este maru Tsuruhashi 2,⑫M Yamasaka ⑬FC Teizukayama

⑭ R Momodani Mansion, ⑮ Teradacho Haitsu

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN QUỐC TẾ YMCA OSAKA   

（Trang 6～9）

KHOA TIẾNG NHẬT／ KHOA NHÀ HÀNG QUỐC TẾ／ KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ

⑯ Chateau Daikoku , ⑰ Chateau Daikoku 2

⑱ Chateau Kujo , ⑲ Chateau Kujo 2

⑳ Corpo Inn Nagai , ㉑ Corpo Tensho

㉒～㉖ LeaLea Kujo （số 51／ số 52 ／ số 53 ／ số 55 / số 56 ）

㉗～㉚ LeaLea Midoribashi （số 23／ số 25 ／ số 26 ／ số 30 ）

㉛ R-NAMBA WEST, ㉜NA Kujo,  ㉝V Shinosaka ,  ㉞MD Shinosaka

KÍ TÚC XÁ CHUNG CHO 2 TRƯỜNG（Trang 10～11）

㉟ Minato Haitsu

㊱～㊳Shato Hanazono (Số 3, số 4, số 7)

＊ Phí giao thông. Thời gian đi học. Ga gần nhất trong tài liệu sẽ được tính tương ứng

tùy theo trường.

＊Thông tin có thể thay đổi tùy theo trường hợp.



①Shato Imazato 1  ②Shato Imazato 2  ③Chateau Bishoen
Nam.  Nữ／　（1người ở）

 Vị trí

  Địa chỉ Osaka Quận Ikuno Shin Imazato 3-2-16 Osaka Quận Ikuno Shin Imazato 3-2-7 Osaka Quận Higashi Sumiyoshi Kita Tanabe 1-8-20

 Ga gần nhất Tuyến Kanwa JR［Bishoen］

Khoảng 13 phút

Đi bộ　→　Tuyến Kanwa JR　→　Đi bộ

 Phí giao thông Vé định kỳ thông thường(3tháng)：11,300Yên

Vé định kỳ cho học viên(3tháng)：  6,590Yên

Xe đạp Khoảng 11 phút

 Chi phí

Tiền cọc 40,000Yên（Không hoàn trả）

Lúc vào ở：Phí vệ sinh 　20,000Yên

46,000Yên/tháng

(Bao gồm：Tiền quản lý、tiền nước)

 Chi phí khác

Tiền điện ： xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Tiền ga： xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Bảo hiểm hỏa hoạn　500Yên／tháng

Lúc vào ở

 Chi phí ban đầu

Tiền cọc　40,000Yên

Tiền ở tháng đó （tính theo số ngày ở）＋tiền ở

tháng sau

Bảo hiểm hỏa hoạn 500Yên （không tính theo số ngày

ở）

　Phí vệ sinh　20,000Yên

 Phòng. Thiết bị  Phòng. Thiết bị

Phòng 22.91～23.36㎡

 Nhà vệ sinh Phòng tắm và Toilet chung

 Bếp nhỏ ○

 Internet

Miễn phí

Tất cả phòng đều có lắp đặt Wi-Fi

 （Có thể sử dụng từ ngày vào ở）

có thể sử dụng Internet có dây

 Thiết bị khác

Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, đèn, bếp từ IH, bàn, ghế,

giường, tủ,quần áo （nệm ngủ: có thể nhờ mua trước

khi vào ở…7,000Yên)（có thể chọn thêm lò vi sóng,

nồi cơm điện：10,000Yên）

Đăng kí để xe：1000Yên（chỉ lần đầu tiên）

Thiết bị dùng chung

Người quản lý ở lại ký túc xá
 Thang máy

Người quản lý ở lại ký túc xá

Thang máy

(Máy giặt, máy sấy có tính phí)

Cửa tự động Bãi xe đạp

　　Người quản lý ở lại ký túc xá

Chateau Imazato 1  Chateau Imazato 2 Chateau Bishoen

Không có

←Thuê đồ gia dụng

（thời gian dài 1 bộ gồm 2 món 1,0000 Yên) 

（Thời gian ngắn thì có sẵn miền phí) 

Tiền nhà

Tiền đặt cọc v.v...   Lúc vào ở: Tiền vệ sinh phòng 20,000 Yên

  29,000～41,000Yên／tháng

 (Gồm: tiền quản lí và tiền nước)

HỌC VIỆN YMCA OSAKA

 Nam. Nữ

Thời gian đi học

KHÔNG CÓ

ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG TRỌ NGẮN HẠN

Tiền điện: xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

 Tiền ga: xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

 Tiền ở tháng đó （tính theo số ngày ở）＋tiền ở tháng sau

 Bảo hiểm hỏa hoạn 500Yên

Tiền vệ sinh　20,000Yên

12.15～15.9㎡

 Phòng tắm và toilet chung

○

Miễn phí

Tất cả phòng đều có lắp đặt Wi-Fi

 （Có thể sử dụng từ ngày vào ở）

có thể sử dụng Internet có dây

Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, đèn, bếp IH, bàn, ghế, giường, tủ quần áo

 （Nệm: Đối với những ai yêu cầu: có thể nhờ mua trước khi vào ở …7,000Yên, thuê

3 tháng là 6,000 Yên）

　（Có thể lựa chọn thêm đồ dùng trong nhà như lò vi sóng, nồi cơm điện：10,000Yê

n）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Tiền đăng kí gửi

 Tuyến  Kintetsu Nara.Tuyến Osaka［Imazato］

 Khoảng 25 phút

 Đi bộ→ Tàu điện tuyến Kintetsu →Tuyến Kanjousen JR→Đi bộ

 Vé định kì dành cho học viên (3tháng)：12,670Yên

 Khoảng 25 phút

  Vé định kì thông thường (3tháng)：26,240Yên

＊Phí giao thông. Thời gian đi học. Ga gần nhất sẽ được tính tùy theo trường.

＊Cũng có trường hợp thông tin sẽ bị thay đổi.



④Tsurumibashi Noie(Share house) ⑤Shato Daikoku 2(ngắn hạn)
 Nam. Nữ  Nam. Nữ

 Vị trí

  Địa chỉ Osaka Quận Nishinari Tsurumibashi 3-8-16 Osaka Quận Naniwa Daikoku 3-7-9

 Ga gần nhất Tàu điện ngầm tuyến Yotsubashi [Hanazono-cho] Tàu điện JR ga Imamiya( 2 phút đi bộ)

Khoảng 29 phút Khoảng10 phút

Đi bộ→Tàu điện ngầm tuyến Yotsubashi → tàu điện ngầm tuyến Midosuji→Đi bộ Đi bộ→Tàu điện JR →Đi bộ

 Phí giao thông  Vé định kì (3tháng)： 25,940 Yên  Vé định kì (3tháng)： ：11,300Yên

 Vé định kì dành cho học viên (3tháng)：11,970Yên  Vé định kì dành cho học viên (3tháng)：6,590Yên

（Xe đạp） Khoảng 20 phút Khoảng 15 phút

 Chi phí

 Chi phí khác

Phí quản lý : 13,200 Yên/tháng

(bao gồm tiền: điện, gas, nước, internet

Bảo hiểm hỏa hoạn　500Yên／tháng

Lúc vào ở

 Chi phí ban

đầu

Tiền cọc 20,000Yên

 Tiền ở tháng đó （tính theo số ngày ở）+　tiền ở tháng

sau

 Bảo hiểm hỏa hoạn 500Yên （không tính theo số ngày

ở）

3 tháng :182.000 Yên

*Đã bao gồm tiền điện, gas, nước,wifi,bảo hiểm hỏa

hoạn,phí vệ sinh.

 Phòng. Thiết bị

Phòng 7.17～9.63㎡ 12.44~12.61㎡

Nhà vệ sinh dùng chung Phòng tắm và toilet chung

Bếp nhỏ dùng chung ○

Internet

Miễn phí

Tất cả các phòng đều có lắp đặt Wifi

（Có thể sử dụng từ ngày vào ở, khi dọn đi thì không

cần trả thêm phí nào khác)

※ Có thể sử dụng Internet có dây

Miễn phí

Tất cả các phòng đều có cục Wifi

（Có thể sử dụng từ ngày vào ở, khi dọn đi thì không

cần trả thêm phí nào khác)　　　　※Có thể sử dụng dạng

có dây

Thiết bị khác
Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, đèn, bàn, ghế, giường,

tủ quần áo,rèm cửa)

（Nệm ngủ ：có thể nhờ mua dùm trước khi vào ở…7,000Yên）

Quạt máy, lò sưởi Halogen, tủ lạnh, đèn, bếp từ, bàn, giường

xếp　（Nệm ngủ ：có thể nhờ mua dùm trước khi vào ở…

7,000Yên）

Phí sử dụng bãi để xe đạp: 1,000 yên, chỉ đóng lần đầu)

Thiết bị dùng chung Thiết bị dùng chung

Camera chống trộm,tủ giầy,máy giặt,máy sấy, bồn

rửa mặt,

phòng tắm,toilet, lò vi sóng,bếp điện, nồi cơm,

tủ lạnh cỡ lớn, bàn ăn.

Thang máy

Có người quản lý

④Tsurumibashi Noie(Share house) ⑤Chateau Daikoku 2(ngắn hạn)

Tiền nhà

Tiền cọc v.v... Tiền cọc 20,000（Không hoàn trả）

29,000~32,000Yên／tháng Chỉ tiếp nhận hợp đồng ngắn hạn

Xin hãy xác nhận chi tiết hợp đồng bên dưới

HỌC VIỆN YMCA OSAKA

Thời gian đi học

3 tháng 155,880~164,880 Yên / tháng
(thuê mền 3 tháng : 6000 Yên)

*Đã bao gồm tiền điện, gas, bảo hiểm hỏa hoạn,phí vệ sinh

3 tháng :182,000 yên
*đã bao gồm tiên điện, gas, nước, internet, bảo hiểm

hỏa hoạn,phí vệ sinh)

＊Phí giao thông. Thời gian đi học. Ga gần nhất sẽ được tính tùy theo trường.

＊Cũng có trường hợp thông tin sẽ bị thay đổi.

（短期は無料で付属）



⑥Toyamaso ⑦CityHomes HarinakanoPT1 ⑧ Abita Sion 23
 Nam. Nữ Nam / Nữ Nam / Nữ

 Vị trí

  Địa chỉ Osaka Quận Higashi Sumiyoshi  Suminodo Yada  8-2-15 Osaka, quận Higashi Sumiyoshi Harinakano 1-15-36 Osaka, quận Hirano ,Uriwari 2-1-50

 Ga gần nhất Tuyến Kintetsu Osaka［Yada］ Tuyến Kintetsu Osaka [Harinonaka] Tàu điện ngầm tuyến Tanimachi (Kire Uriwari)

Khoảng 30 phút Khoảng 17 phút Khoảng 22 phút

Đi bộ → Kintetsu→ Tàu điện ngầm → Đi bộ Đi bộ　→　Tuyến Kintetsu Osaka　→　Đi bộ Đi bộ → Tàu điện ngầm → Đi bộ

 Phí giao thông   Vé định kì thông thường (3tháng)： 21,520 Yên Vé định kỳ thông thường(3tháng)：18,240Yên Vé định kỳ thông thường(3tháng)：25,940Yên

 Vé định kì dành cho học viên (3tháng)： 10,150Yên Vé định kỳ cho học viên(3tháng)：  8,360Yên Vé định kỳ cho học viên(3tháng)：11,970Yên

Xe đạp Khoảng 30 phút Khoảng 26 phút Khoảng 40 phút

 Chi phí

Tiền cọc 20,000Yên（Không hoàn trả）
Tiền cọc : 30,000~40,000(không hoàn

trả)
　Lúc vào ở：Phí vệ sinh 　20,000Yên Lúc vào ở：Phí vệ sinh 　20,000Yên

28,000Yên／tháng 37,500~39,500Yên/tháng 45,000Yên／tháng

(Bao gồm：Tiền quản lý、tiền nước, tiền Internet) (Bao gồm：Tiền quản lý、tiền nước) (Bao gồm：Tiền quản lý、tiền nước)

 Chi phí khác
Điện được dùng miễn phí đến 50 kw

1tháng, vượt quá số đó người dùng tự trả

Tiền điện ： xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Tiền ga： xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Bảo hiểm hỏa hoạn　500Yên／tháng

Tiền điện ： xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Tiền ga： xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Bảo hiểm hỏa hoạn　500Yên／tháng

Lúc vào ở

 Chi phí ban đầu

Tiền cọc 　20,000Yên+tiền nhà tháng đó

và tháng sau

Tiền cọc　20,000Yên

Tiền ở tháng đó （tính theo số ngày ở）＋tiền ở

tháng sau

Bảo hiểm hỏa hoạn 500Yên （không tính theo số ngày

ở）

　Phí vệ sinh　 20,000Yên

Tiền cọc　30,000~40,000

Tiền ở tháng đó （tính theo số ngày ở）＋tiền ở

tháng sau

Bảo hiểm hỏa hoạn 500Yên （không tính theo số ngày

ở）

　Phí vệ sinh　 20,000Yên

 Phòng. Thiết bị

Phòng 10～13㎡ ( 6chiếu～8chiếu ) 14.3㎡ 17.32~17.36㎡

 Nhà vệ sinh chỉ có Toilet Phòng tắm và Toilet chung Phòng tắm và Toilet riêng

 Bếp nhỏ ○ ○ ○

 Internet Có thể sử dụng từ ngày vào ở

Wifi cầm tay  100GB/tháng

　Một tháng 4,400yên

　Có thể đăng kí trước khi nhận nhà

　Thời hạn phải dùng ít nhất là 1 tháng

　※Cần đóng phí thủ tục trong lần đầu là 3,300 yên

Miễn phí

Tất cả các phòng đều có lắp đặt Wifi

（Có thể sử dụng từ ngày vào ở, khi dọn đi thì không

cần trả thêm phí nào khác)

※ Có thể sử dụng Internet có dây

 Thiết bị khác
Điều hòa, tủ lạnh, bàn, ghế, giường,

 nệm ngủ, bếp điện

Điều hòa, tủ lạnh, bếp điện, tủ giày, giường, bàn, ghế

（nệm ngủ: có thể nhờ mua trước khi

vào ở…7,000Yên

Điều hòa, tủ lạnh, bếp điện, tủ giày, giường, bàn,

ghế （nệm ngủ: có thể nhờ mua trước khi

 vào ở…7,000Yên

Thiết bị dùng chung Thiết bị dùng chung

Máy giặt, máy sấy, bàn ủi, máy hút bụi,

phòng tắm, vòi sen, lò vi sóng Bãi xe đạp(miễn phí)

Thang máy

Máy giặt hấp có phí

Cổng vào cửa khóa tự động(chỉ ban đê

m)

CityHomes HarinakanoPT1  Abita Sion 23

Không có Không có

Tiền nhà

Tiền cọc v.v...
Tiền cọc 　20,000Yên

（Hoàn trả khi dọn đi）

HỌC VIỆN YMCA OSAKA

Thời gian đi học

Không có

Toyamaso

ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG TRỌ NGẮN HẠN

Giường Toilet

B
ế
p

＊Phí giao thông. Thời gian đi học. Ga gần nhất sẽ được tính tùy theo trường.

＊Cũng có trường hợp thông tin sẽ bị thay đổi.

c
ứ
a
s
ổ



⑨Dai5 Hikari haitsu ⑩ Fantana Uehommachi ⑪Estemar Tsuruhashi số 2
Nam / nữ Dành cho nữ  Nam. Nữ

 Vị trí

  Địa chỉ Osaka Quận Higashi Sumiyoshi Kuwazu 5-10-1 Osaka Quận Tennoji Uehonmachi 5-7-2  Osaka Quận Ikuno Tsuruhashi 1-3-18

 Ga gần nhất Ga 〔Bishoen〕　Tàu điện  tuyến Hanwa
Tàu điện ngầm　〔Uehonmachi〕　Tàu điện ngầm

tuyến Tanimachi　〔Tanimachi 9 chome〕

Tàu điện ngầm tuyến Sennichimae　Kanjousen JR

Tàu điện ngầm　　〔Tsuruhashi〕

Khoảng 15 phút Khoảng 16 phút Khoảng 14 phút

Đi bộ→Tàu điện→Đi bộ Đi bộ→Tàu điện ngầm→Đi bộ Đi bộ　→　Kanjousen JR　→ Đi bộ

 Phí giao thông Vé định kỳ thông thường　11.300Yên Vé định kỳ thông thường　21,520Yên Vé định kỳ thông thường(3tháng)：11,300Yên

Vé định kỳ cho học viên(3tháng)： 6,590Yên Vé định kỳ cho học viên(3tháng)：  9,780Yên Vé định kỳ cho học viên(3tháng)：  6,590Yên

（Xe đạp） Khoảng 10 phút Khoảng 9 phút Khoảng 11 phút

 Chi phí Nhà 1K và nhà 1DK(nhà 2 người ở)

Tiền cọc　20,000Yên（không hoàn trả） Tiền cọc　15,000Yên（không hoàn trả） Tiền cọc　15,000Yên（không hoàn trả）

Khi dọn đi：phí vệ sinh　33,000Yên Khi dọn đi：phí vệ sinh　16,500Yên

nhà 1K : 38,200/tháng 40,000～44,000Yên／tháng 40,000～43,000Yên／tháng

nhà 1DK:54,200/tháng  (Gồm: tiền quản lí và tiền nước)  (Gồm: tiền quản lí và tiền nước)

 Chi phí khác
đã bao gồm phí quản lý và tiền nước.

Tiền điện và gas đóng theo lượng dùng

Tiền điện ： xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Tiền ga： xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Tiền điện ： xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Tiền ga： xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Phí để xe：2,000Yên/tháng （người có nhu

cầu）

Lúc vào ở

 Chi phí ban đầu

Tiền cọc　20,000Yên +

Tiền nhà tháng đó　（tính theo số ngày

ở）+

tiền nhà tháng sau,tiền vệ sinh:33,000 yên

Bảo hiểm hỏa hoạn　7,000（1năm）

Tiền cọc　15,000Yên +

Tiền nhà tháng đó　（tính theo số ngày

ở）+

tiền nhà tháng sau

Bảo hiểm hỏa hoạn　7,000（1năm）

Tiền cọc　15,000Yên

Tiền nhà tháng đó　（tính theo số ngày

ở）

Bảo hiểm hỏa hoạn　7,000Yên（1năm）

 Phòng. Thiết bị

Phòng 1K: 16,2㎡   1DK:27,2㎡ 12～14㎡ 14.72㎡～16.56㎡

Toilet   Phòng tắm và toilet chung   Phòng tắm và toilet chung   Phòng tắm và toilet chung

 Bếp nhỏ ○ ○ ○

 Internet Internet miễn phí

4,065Yên～／tháng（WiFi）

WiFi có thể đăng kí trước khi vào ở

Còn mạng có dây, cáp quang thì sau khi dọn đến phải tự

đi

đăngk kí

4,065Yên～／tháng（WiFi）

WiFi có thể đăng kí trước khi vào ở

Còn mạng có dây, cáp quang thì sau khi dọn đến phải tự

đi

đăngk kí

 Khác

Điều hòa, tủ lạnh, bếp điện, tủ giày,

giường, bàn, ghế （nệm ngủ: có thể nhờ

mua trước khi

 vào ở…8,000Yên

Điều hòa, tủ lạnh, bếp điện, tủ giày,

giường, bàn, ghế （nệm ngủ: có thể nhờ

mua trước khi

 vào ở…8,000Yên

Điều hòa, tủ lạnh, bếp điện, tủ giày,

giường, bàn, ghế （nệm ngủ: có thể nhờ

mua trước khi

 vào ở…8,000Yên

Thiết bị dùng chung Thiết bị dùng chung

Thang máy,

 Cửa tự động

Cửa khóa tự động,bãi giữ xe

Thang máy,  (máy giặt, máy sấy có tính phí)

 Cửa tự động

Người quản lý có mặt 2~3 ngày/tuần vào ban

ngày

Thang máy, (máy giặt, máy sấy có tính ph

í)

 Cửa tự động

Người quản lý có mặt thường xuyên

Dai5 Hikari haitsu Fantana Uehommachi Habitation２３

Không có 

Tiền nhà

Tiền cọc

HỌC VIỆN YMCA OSAKA

Thời gian đi học

ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG Ở NGẮN HẠN

Không có

Tiền nhà 3 tháng :236,000 Yên(75,000/thá

ng)

+ tiền vệ sinh (11,000)

＊Phí giao thông. Thời gian đi học. Ga gần nhất sẽ được tính tùy theo trường.

＊Cũng có trường hợp thông tin sẽ bị thay đổi.



⑫Yamasaka M ⑬FC Tetsukayama ⑭R Momodani ⑮ Teradacho Haitsu
Nam・Nữ Nam・Nữ Nam ・Nữ Nam ・Nữ (2 người ở)

 Vị trí

  Địa chỉ osakashihigashisumiyoshiku yamasaka 2-chome 11-6 Osaka Sumiyoshi ku Mitsuyo 2-8-14 osakashikunoku kastuyamkita 3-8-23 osakashikunoku ikunonishi 1-18-21

 Ga gần nhất JR Hanwasen MinamitanabeGa Midosuji NishitanabeJR Kanjoosen Momodani JR Kanjoosen Teradacho

Khoảng 11 phút Khoảng 20 phút Khoảng 16 phút Khoảng 10 phút 

Đi bộ →JR → đi bộ đi bộ →chikatstu→đi bộ đi bộ →JR→đi bộ đi bộ khoảng 10 phút 

 Phí giao thông ve tháng  định kì（3tháng ）：11,300円 vé tháng định kì （3 tháng ）：25,460円 Vétháng định kì  （3tháng ）：11,300円  vétháng  định kì （3 tháng）：11,300円

vé học sinh （3 tháng ）：6,590円 vé học sinh （3tháng ）：11,970円 vé học sinh （3ヶ月）：6,590円 vé học sinh （3tháng ）：6,590円

Xe đạp Khoảng 20 phút Khoảng 22 phút Khoảng 12 phút Khoảng 5 phút 

 Chi phí có thể trọ 2 người

Tiền dọn vệ sinh khi dọn đi :33,000 yên

42,000 Yên / tháng 38,000~40,000/tháng 43,000~47,000 / tháng 70,000~75,000/tháng
(gồm：phí quản lí, nước, miễn phí wifi ) (gồm：phí quản lí, nước, miễn phí wifi ） (gồm：phí quản lí, nước, miễn phí wifi )

(gồm：phí quản lí, nước, miễn phí wifi )

70,000 chỉ có phòng 1LDK

 Chi phí khác

Lúc vào ở

 Chi phí ban đầu

phí vào nhà：0.5 tháng tiền

nhà(không hoàn trả)+tiền

cọc(trả khi hết hợp đồng)

phí vệ sinh : 33,000 yên

Tiền nhà tháng đó+ tháng

 Phòng. Thiết bị

Phòng 20㎡ 14㎡ 16㎡ 28㎡
 Nhà vệ sinhbồn tắm, nhà vệ sinh chungbồn tắm, nhà vệ sinh chungbồn tắm, nhà vệ sinh chungbồn tắm , nhà vệ sinh chung

 Bếp nhỏ 〇 〇 〇 〇

 Internet

 Thiết bị khác

điều hòa（không có lò sưởi）・tủ lạnh・l

ò vi sóng・nồi cơm điện・máy giặt ・

giường・bàn ・ghế・tủ quần áo・màn

・bóng đèn,máy hút bụi 。nệm（mua đồ

mới：8,000yên） nồi cơm(6000 yên)

điều hòa,tủ lạnh・lò vi sóng・nồi

cơm điện・máy giặt ・giường・bàn

・ghế・tủ quần áo・màn ・bóng đ

èn,máy hút bụi  。nệm（mua đồ

mới：8,000yên）,nồi cơm(6000 yê

điều hòa,tủ lạnh・lò vi sóng・nồi

cơm điện・máy giặt ・giường・bàn

・ghế・tủ quần áo・màn ・bóng đ

èn,máy hút bụi  。nệm（mua đồ

mới：8,000yên）

điều hòa,tủ lạnh・lò vi sóng・nồi

cơm điện・máy giặt ・giường・bàn

・ghế・tủ quần áo・màn ・bóng đ

èn,máy hút bụi  。nệm（mua đồ

mới：8,000円）nồi cơm(6000 yên)

Thiết bị dùng chung

cầu thang 、chỗ để xe đạp cầu thang 、chỗ để xe đạp
thang máy、

cửa thoát hiểm、chỗ để xe đạp

khóa tự động 、

cầu thang 、

chỗ để xe đạp

Yamasaka M Tetsukayama  R Momodani  Teradacho Haitsu

wifi miễn phí cố định

（có sẵn từ ngày cư trú , không mất phí khi hủy hợp đồng và các chi phí khác ）

Tiền nhà

tiền cọc :1 tháng tiền nhà( hoàn trả khi hết hợp đồng)

Tiền dọn vệ sinh khi dọn đi :22,000 yên

phí hàng tháng 2000 yên

(phí quản lý, bảo hiểm hỏa hoạn,phí chuyển khoản,phí hỗ trợ 24h)

tiền điện + gas:trả theo lượng dùng

Tiền cọc v.v...

HỌC VIỆN YMCA OSAKA

ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG Ở NGẮN HẠN

Thời gian đi học

phí mua đồ mới , chăn(mền):8000 yên, nồi cơm 6000 yên

2000 yên/ngày+tiền điện 500 y

ên/ngày

phí thủ tục：11,000yên (đã bao

gồm tiền điện,nước,gas,bảo

hiểm)

tiền cọc 20,000(hoàn trả khi hết

hợp đồng)

2000 yên/ngày+tiền điện 500 y

ên/ngày

phí thủ tục：11,000yên (đã bao

gồm tiền điện,nước,gas,bảo

hiểm)

tiền cọc 20,000(hoàn trả khi hết

hợp đồng)

2200 yên/ngày+tiền điện 500 y

ên/ngày

phí thủ tục：11,000yên (đã bao

gồm tiền điện,nước,gas,bảo

hiểm)

tiền cọc 20,000(hoàn trả khi hết

hợp đồng)

2800 yên/ngày+tiền điện 500 y

ên/ngày(nếu 2 người là 700 yê

n)

phí thủ tục：11,000yên (đã bao

gồm tiền điện,nước,gas,bảo

hiểm)

tiền cọc 20,000(hoàn trả khi hết

phí vào nhà  ：tiền lễ(nửa tháng tiền nhà)+ tiền cọc

phí vệ sinh 22,000 yên

tiền nhà tháng đó(tính theo ngày)+ tiền nhà tháng sau

＊Phí giao thông. Thời gian đi học. Ga gần nhất sẽ được tính tùy theo trường.

＊Cũng có trường hợp thông tin sẽ bị thay đổi.

FC帝塚山 R桃谷マンションM山坂



⑮ Teradacho Haitsu ⑯Chateau Daikoku ⑰Chateau Daikoku 2 ⑱Chateau Kujo ⑲Chateau Kujo 2
  Nam.Nữ  Nam.Nữ   Nam.Nữ   Nam.Nữ

 Vị trí

  Địa chỉ Osaka Quận Naniwa Daikoku 3-10-7 Osaka Quận Naniwa Daikoku 3-7-9  Osaka Quận Nishi Kujou 1-16-9 Osaka Quận Nishi Kujou 1-12-24

 Ga gần nhất

 Phí giao thông

Xe đạp

 Chi phí

 Chi phí khác

Lúc vào ở

 Chi phí ban đầu

 Phòng. Thiết bị

Phòng 

 Nhà vệ sinh

 Bếp nhỏ

 Internet

 Thiết bị khác

Thiết bị dùng chung

Chateau Daikoku  Chateau Daikoku 2   Chateau Kujo  Chateau Kujo 2

←Thuê đồ dùng trong nhà 

thời gian dài, 2 món 10,000 Yên 

 （Thời gian ngắn thì có sẵn, không cần thuê）

Tiền cọc v.v...
 Tiền cọc  （Không hoàn trả）　  　　 Phòng sáng：30,000Yên　　　Phòng tối：20,000 Yên

Phí vệ sinh 20,000Yên

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN QUỐC TẾ YMCA OSAKA

12.15〜16.75㎡ 12.6〜13.43㎡

 Tàu điện ngầm tuyến Yotsubashi 「ga Daikokucho 」  Xe buýt thành phố Osaka 〔Kujou Shindo〕

Thời gian đi học
（Khoảng 20 phút） Tàu điện ngầm （Khoảng 15 phút）xe buýt

  Đi bộ　→　Tàu điện ngầm　→　Đi bộ   Đi bộ　→　xe buýt　→　Đi bộ

Vé định kì cho học viên (3 tháng)：11,970Yên   Vé định kì cho học viên (3 tháng)：  14,710Yên

  Vé định kì cho học viên (6 tháng)： 22,680Yên   Vé định kì cho học viên (6 tháng)：  27,860Yên

  Phòng tắm và toilet chung

〇

 Miễn phí

 Có thể sử dụng ngay lúc vào ở

 Có thể sử dụng Wi-Fi

 　Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, đèn, bếp từ IH, bàn, ghế, giường, tủ áo, móc áo

　（Nệm:  có thể nhờ mua trước khi vào ở …7,000Yên）

　　　（Có thể yêu cầu thêm đồ dùng trong nhà như lò vi sóng, nồi cơm điện 10,000Yên）

（chỉ lần đầu tiên）

 Thang máy　　Người quản lý ở lại ký túc xá

ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG TRỌ NGẮN HẠN

không có

Tiền nhà
  36,000Yên〜57,000Yên  36,000Yên〜43,000Yên

 (Gồm: tiền quản lí và tiền nước)    (Gồm: tiền quản lí và tiền nước)

Tiền điện: xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Tiền ga: xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Tiền bảo hiểm hỏa hoạn: 500 Yên/tháng

Tiền cọc 20,000〜30,000Yên

 Tiền nhà tháng đó（tính theo số ngày ở）＋tiền nhà tháng sau

Bảo hiểm hỏa hoạn 500 Yên （không tính theo số ngày ở）

Phí vệ sinh25,000 Yên

KHÔNG THỂ ĐẠP XE ĐẾN TRƯỜNG  Khoảng 15 phút

＊Phí giao thông. Thời gian đi học. Ga gần nhất sẽ được tính tùy theo trường.

＊Cũng có trường hợp thông tin sẽ bị thay đổi.



⑳Corpo Inn Nagai ㉑Corpo Tensho
  Nam.Nữ Nam.Nữ

 Vị trí

  Địa chỉ  Osaka Quận Sumiyoshi Nagai Nishi 1-12-28  Osaka Quận Sumiyoshi Nagai 3-2-13

 Ga gần nhất

 Phí giao thông

Xe đạp

 Chi phí

 Chi phí khác

Lúc vào ở

 Chi phí ban đầu

 Phòng. Thiết bị

Phòng  khoảng 17～26㎡     khoảng 16㎡

 Nhà vệ sinh 〇 （tách biệt với phòng tắm）  Phòng tắm và toilet chung

 Bếp nhỏ

 Internet

 Thiết bị khác

Thiết bị dùng chung Thiết bị dùng chung

Corpo Inn Nagai Corpo Tensho

Không có Không có

 （Tiền Interner tốc độ cao）（1,000Yên／tháng）

Có thể sử dụng từ ngày vào ở （đăng kí theo yêu cầu）

〇

 Điều hòa,đèn, tủ áo,

 giường, tủ lạnh, lò vi sóng, bàn, ghế, nồi cơm điện, bếp ga

ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG TRỌ NGẮN HẠN

 Máy giặt

 35,000Yên～45,000Yên

　 Tiền đặt cọc 20,000 Yên

 Bảo hiểm hỏa hoạn 13,000 Yên （1năm）

Tiền nhà tháng đó（không tính theo số ngày ở）

Tiền nhà
 (Gồm: tiền quản lí và tiền nước)

Tiền đặt cọc v.v...   Khi vào ở: Tiền đặt cọc 　20,000Yên （Hoàn trả khi dọn đi）

Tiền điện: xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Tiền ga: xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

KHÔNG THỂ ĐẠP XE ĐẾN TRƯỜNG

 Vé định kì dành cho học viên (6 tháng)：26.360 Yên

Tàu điện ngầm tuyến Midosuji 〔Nagai〕

 Đi bộ　→　Tàu điện ngầm　→　Đi bộ

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN QUỐC TẾ YMCA OSAKA

Thời gian đi học
 Khoảng 45 phút

 Vé định kì dành cho học viên (3 tháng)：13,910 Yên

＊Phí giao thông. Thờzii gian đi học. Ga gần nhất sẽ được tính tùy theo trường.

＊Cũng có trường hợp thông tin sẽ bị thay đổi.



㉒ LeaLea Kujo số 51 ㉓ LeaLea Kujo số 52 ㉔ LeaLea Kujo số 53 ㉕ LeaLea Kujo số 55 ㉖ LeaLea Kujo số 56

Vị trí

 Địa chỉ
 Osaka Quận Nishi Kujominami 3-

30-10
Osaka Quận Nishi Honda 3-2-16 Osaka Quận Nishi Honda 2-7-14

 Osaka Quận Nishi Kujominami 1-

2-19

Osaka Quận Nishi Kujouminami

1-3-16

  Ga gần nhất  Xe buýt TP Osaka 〔Sakai Gawa〕

 Phí giao thông

Xe đạp

Chi phí

 Chi phí khác

 Lúc vào ở

 Chi phí

 ban đầu

 Phòng. Thiết bị

Phòng

 Nhà vệ sinh

  Bếp nhỏ

Internet

Thiết bị khác

Thiết bị dùng chung

Cửa tự động, Thang má

y, Máy giặt

Cửa tự động, Thang má

y, Máy giặt
Cửa tự động, Thang máy

Cửa tự động, Thang má

y, Máy giặt

Cửa tự động, Thang má

y, Máy giặt

㉒ LeaLea Kujo số 51 ㉓ LeaLea Kujo số 52 ㉔ LeaLea Kujo số 53 ㉕ LeaLea Kujo số 55 ㉖ LeaLea Kujo số 56

 Không có  Không có Không có Không có

○

 Interner cáp quang:2,700Yên/tháng、

Sau khi vào ở, tự mình đăng kí, mất 1〜2 tuần để mở mạng

  Điều hòa, tủ lạnh, giường, bộ chăn gối ngủ, tủ quần áo, đèn

mua mới chăn+gối:6200 yên

Phòng tắm và toilet chung

 ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG TRỌ NGẮN HẠN

 Tiền nhà

 Tiền cọc 70,000 Yên    Tiền hiệp hội bảo lãnh 20,000 Yên

Tiền nhà tháng đó（tính theo số ngày ở）＋tiền nhà tháng sau

Bảo hiểm hỏa hoạn10,000 Yên （2năm） Tiền vệ sinh 16,500 Yên

Tiền hiệp hội khu phố 3,600 Yên

Tiền  cọc 　50,000Yên （Không hoàn trả）

Tiền bảo hiểm hiệp hội 20,000Yên （Không hoàn trả）

Tiền quản lí：7,000Yên/tháng

Tiền nước：2,500Yên/tháng

　Tiền điện+gas:trả theo lượng dùng

Tiền cọc v.v..

  Khoảng 20 phút

  Vé định kì cho học viên (6 tháng)：27,8600 Yên

Thời gian đi học
 Khoảng 15 phút

   Đi bộ　→　xe buýt　→　Đi bộ

 Nam.Nữ

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN QUỐC TẾ YMCA OSAKA

Xe buýt TP Osaka 〔Hanshin Kujou〕 Xe buýt TP Osaka 〔Honda 1chome〕

 34,000〜36,000Yên

  Vé định kì cho học viên (3 tháng)：14,710 Yên

 khoảng 15㎡

Dãy nhà 

＊Phí giao thông. Thời gian đi học. Ga gần nhất sẽ được tính tùy theo trường.

＊Cũng có trường hợp thông tin sẽ bị thay đổi.
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㉗ LeaLea Midoribashi số 23 ㉘ LeaLea Midoribashi số 25 ㉙ LeaLea Midoribashi số 26 ㉚ LeaLea Midoribashi số 30

Vị trí

 Địa chỉ
 Osaka Quận Jotou Higashi Nakahama 3-

10-2

 Osaka Quận Jotou Higashi Nakahama 6-

15-10

 Osaka Quận Jotou Higashi Nakahama 9-

3-32

 Osaka Quận Jotou Higashi Nakamoto 2-

3-18

  Ga gần nhất

 Phí giao thông

Xe đạp

Chi phí

 Chi phí khác

 Lúc vào ở

 Chi phí

 ban đầu

 Phòng. Thiết bị

Phòng

 Nhà vệ sinh

  Bếp nhỏ

Internet

Thiết bị khác

Thiết bị dùng chung

㉗ LeaLea Midoribashi số 23 ㉘ LeaLea Midoribashi số 25 ㉙ LeaLea Midoribashi số 26 ㉚ LeaLea Midoribashi số 30

 Không có  Không có Không có Không có

Ga〔Midoribashi〕 tuyến tàu điện ngầm

  Vé định kì cho học viên (6 tháng)：22,680 Yên

KHÔNG THỂ ĐẠP XE ĐẾN TRƯỜNG

 Khoảng 40 phút

   Đi bộ　→　tàu điện ngầm tuyên (Chuo) →Tàu điện ngầm tuyến (Yotsubashi)　→　Đi bộ

  Vé định kì cho học viên (3 tháng)：11,970 Yên

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN QUỐC TẾ YMCA OSAKA

 Nam.Nữ

Thời gian đi học

Tiền cọc v.v..

 Tiền nhà

Cửa tự động, Thang máy, Máy giặt

 khoảng 15㎡

Phòng tắm và toilet chung

○

 Interner cáp quang:2,700Yên/tháng、

Sau khi vào ở, tự mình đăng kí, mất 1〜2 tuần để mở mạng

Tiền  cọc 　50,000Yên （Không hoàn trả）

Tiền bảo hiểm hiệp hội 20,000Yên （Không hoàn trả）

 28,000〜32,000Yên

Tiền quản lí：7,000Yên/tháng

Tiền nước：2,500Yên/tháng

　Tiền điện+gas:trả theo lượng dùng

 Tiền cọc 70,000 Yên    Tiền hiệp hội bảo lãnh 20,000 Yên

Tiền nhà tháng đó（tính theo số ngày ở）＋tiền nhà tháng sau

Bảo hiểm hỏa hoạn10,000 Yên （2năm） Tiền vệ sinh 16,500 Yên

Tiền hiệp hội khu phố 3,600 Yên

  Điều hòa, tủ lạnh, giường, bộ chăn gối ngủ, tủ quần áo, đèn

mua mới chăn+gối:6200 yên

 ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG TRỌ NGẮN HẠN

Dãy nhà LeaLea

＊Phí giao thông. Thời gian đi học. Ga gần nhất sẽ được tính tùy theo trường.

＊Cũng có trường hợp thông tin sẽ bị thay đổi.
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㉛R-NAMBA WEST ㉜NA Kujo ㉝V Shinosaka ㉞MD Shinosaka

 Vị trí

  Địa chỉ Osaka,quận Naniwa,Sai Wai-cho2-3-20 Osaka, quận Nishi ,Kujo 2-1-10 Osaka,quận HigashiYodogawa,Higashinakajima2-15-2 Osaka,Quận Yodogawa,Nishinakanoshima5-8-21

 Ga gần nhất Ga Sakuragawa(Tuyến mudosuji,Sennichimae) Ga Kujo(tàu điện ngầm)

 Khoảng 25 phút  Khoảng 23 phút

  Đi bộ　→　Tàu điện ngầm　→　Đi bộ   Xe đạp　→　Keihan　→　Đi bộ

 Phí giao thông   Vé định kì thường (3 tháng)：11,970 Yên   Vé định kì thường (3 tháng)：9,780 Yên

 Vé định kì cho học viên (6 tháng)：22,680 Yên  Vé định kì cho học viên (6 tháng)：18,530Yên

Xe đạp  Khoảng 15 phút  Khoảng 15 phút

 Chi phí

80,000～85,000yên/tháng 50,000yên/tháng 45,000～46,000yên/tháng
55,000~58,000yên/thá

ng

 Chi phí khác

Lúc vào ở

 Chi phí ban đầu

 Phòng. Thiết bị

Phòng 25.2㎡ 16㎡ 13～17㎡ 22㎡

 Nhà vệ sinh   Phòng tắm và toilet riêng

 Bếp nhỏ

Internet

Thiết bị khác

Máy lạnh, tủ lạnh ,máy hút bụi,m

áy giặt,lò vi sóng, bàn ,ghế,máy

giặt,tủ áo,giường,,rèm cửa,đèn.

Máy lạnh, tủ lạnh ,máy hút bụi,m

áy giặt,lò vi sóng, bàn ,ghế,máy

giặt,tủ áo,giường,,rèm cửa,đèn.

Máy lạnh, tủ lạnh ,máy hút bụi,lò

vi sóng, bàn ,ghế,máy giặt,tủ á

o,giường,,rèm cửa,đèn.máy giặt

bằng tiền xu

Máy lạnh, tủ lạnh ,máy hút bụi,m

áy giặt,lò vi sóng, bàn ,ghế,máy

giặt,tủ áo,giường,,rèm cửa,đèn.

Thiết bị dùng chung

㉛R-NAMBA WEST ㉜NA Kujo ㉝V Shinosaka ㉞MD Shinosaka

không có

miễn phí

các phòng đều có lắp wifi

（Có thể dùng ngay khi vào nhà、không cần chi phí hủy hợp đồng hay chi phí khác）

〇

  Phòng tắm và toilet chung

thang máy và khóa tự động

dịch vụ mua đồ mới: chăn +gối:8000 yên, nồi cơm:6000 yên, con dấu:2000 yên(con dấu + hộp)

ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG TRỌ NGẮN HẠN(3 tháng)

2500 yên/ngày+tiền điện 500 yê

n/ngày

phí thủ tục：11,000yên (đã bao

gồm tiền điện,nước,gas,bảo hiểm)

tiền cọc 20,000(hoàn trả khi hết

hợp đồng)

2200 yên/ngày+tiền điện 500 yê

n/ngày

phí thủ tục：11,000yên (đã bao

gồm tiền điện,nước,gas,bảo hiểm)

tiền cọc 20,000(hoàn trả khi hết

hợp đồng)

2500 yên/ngày+tiền điện 500 yê

n/ngày

phí thủ tục：11,000yên (đã bao

gồm tiền điện,nước,gas,bảo hiểm)

tiền cọc 20,000(hoàn trả khi hết

hợp đồng)

  (Gồm: tiền quản lí ,internet và tiền nước)
Tiền nhà

Phí vào nhà: tiền lễ 0.5 tháng tiền nhà

phí vệ sinh : 22,000 yên

tiền nhà tháng đó(tính theo ngày + tiền nhà tháng sau)

Tiền cọc v.v...

 Vé định kì cho học viên (3 tháng)：22,680Yên

Tàu điện ngầm tuyến Midosuji（Hướng Nishinakajima）

  Vé định kì thường (3 tháng)：11,970 Yên

Thời gian đi học
 Khoảng 25 phút

  Đi bộ　→　Tàu điện ngầm　→　Đi bộ

 Nam.Nữ

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN QUỐC TẾ YMCA OSAKA

KHÔNG THỂ ĐẠP XE ĐẾN TRƯỜNG

Tiền cọc : 1 tháng tiền nhà(hoàn trả khi hết hợp đồng) Tiền nước nóng: theo lượng dùng

Tiền cọc : 1 tháng tiền nhà(hoàn trả khi

hết hợp đồng)

Phí quản lý: 2000 yên/tháng(bảo hiểm tiền nhà, bảo hiểm hỏa hoạn,phí chuyển khoản, phí hỗ trợ 24h)

tiền điện + gas: trả theo lượng dùng

＊Phí giao thông. Thời gian đi học. Ga gần nhất sẽ được tính tùy theo trường.

＊Cũng có trường hợp thông tin sẽ bị thay đổi.



2 trường chung HỌC VIỆN YMCA OSAKA TRƯỜNG CHUYÊN MÔN QUỐC TẾ YMCA OSAKA

 Vị trí

  Địa chỉ

 Ga gần nhất Tuyến Kanjousen JR 〔Bentencho〕  xe buýt TP Osaka 〔Minamiichi oka〕

 Khoảng 28 phút  Khoảng 20 phút

 Đi bộ　→　Tuyến Kanjousen JR　→　Đi bộ  Đi bộ　→　xe buýt　→　Đi bộ

 Phí giao thông  Vé định thông thường (3 tháng)：14,110 Yên  Vé định kì cho học viên (3 tháng)：14,710 Yên

  Vé định kì cho học viên (3 tháng)：9,110 Yên   Vé định kì cho học viên (6 tháng)：27,8600 Yên

Xe đạp  Khoảng 38 phút Khoảng 20 phút

 Chi phí

 Chi phí khác

Lúc vào ở

 Chi phí ban đầu

 Phòng. Thiết bị

Phòng 

 Nhà vệ sinh

 Bếp nhỏ

 Internet

 Thiết bị khác

Thiết bị dùng chung

Điều hòa, tủ lạnh, bếp từ IH, bàn, ghế, giường xếp, tủ quần áo,

móc áo

 ※Có thể thuê nệm nếu có nhu cầu（có tính phí）

○

Miễn phí  Tất cả các phòng đều được lắp đặt Wifi

 ( Có thể sử dụng từ ngày vào ở)

※Cũng có thể sử dụng Internet có dây

(khi dọn đi thì không cần trả thêm bất kỳ chi phí nào)

 Phòng tắm và toilet chung

198,000Yên／3tháng Bao gồm tiền điện, ga, nước, Internet

㉟ Minato Heights

 Thang máy, Tiền đăng kí để xe 1000 Yên （chỉ lần đầu tiên）

Máy giặt,  máy sấy có tính phí

Người quản lý ở lại ký túc xá

  (Gồm: tiền quản lí và tiền nước)

Tiền điện: xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Tiền ga: xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Tiền bảo hiểm hỏa hoạn: 500/Yên

Tiền  cọc 2,0000 Yên

Tiền nhà tháng đó（tính theo số ngày ở）＋tiền nhà

tháng sau

Bảo hiểm hỏa hoạn 500 Yên （không tính theo số ngày ở）

Tiền vệ sinh phòng 20,000 Yên

 Osaka Quận Minato Khu phố Shi OkaMoto 1-6-11

Thời gian đi học

㉟Minato Heights
 Nam.Nữ

 Tiền cọc 　20,000Yên （Không hoàn trả）

 Phí vệ sinh phòng 20,000Yên
Tiền cọc v.v...

16.2～16.9㎡

Tiền nhà
 40,000Yên／tháng

＊Phí giao thông. Thời gian đi học. Ga gần nhất sẽ được tính tùy theo trường.

＊Cũng có trường hợp thông tin sẽ bị thay đổi.



2 trường chung

㊱Shato 3 Hanazono ㊲Shato 4 Hanazono
 Nam.Nữ  Nam.Nữ  Nam.Nữ　(1 người ở)  Nam.Nữ (2 người ở)

 Vị trí

  Địa chỉ Osaka,quận Nishi-nari,Hana-zono kita 2-5-3 Osaka,quận Nishi-nari,Asahi 1-10-10

 Ga gần nhất

 Phí giao thông

Xe đạp

 Chi phí tiền 1 người phải trả

 Tiền cọc 25,000Yên （Không hoàn trả）

Lúc dọn vào : Phí vệ sinh phòng 12,500円 

31,000～38,000yên/tháng 33,000～38,000yên/tháng 32,000~37,000 yên/tháng   (Gồm: tiền quản lí , tiền nước) 28,000~30,000yên/tháng 

  (Gồm: tiền quản lí , tiền nước)   (Gồm: tiền quản lí , tiền nước) 44,000~45,000 yên/tháng   (Gồm: tiền quản lí , tiền nước)   (Gồm: tiền quản lí , tiền nước)

 Chi phí khác

Tiền điện: xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Tiền ga: xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Tiền bảo hiểm hỏa hoạn: 250/Yên

Lúc vào ở

 Chi phí ban đầu

Tiền  cọc 25,000 Yên

Tiền nhà tháng đó（tính theo số ngày

ở）＋tiền nhà

tháng sau

Bảo hiểm hỏa hoạn 250 Yên

Tiền vệ sinh phòng 12,500 Yên

 Phòng. Thiết bị

Phòng 11.52～12.50㎡ 13.36～14.79㎡
①１Ｒ12.47～14.21㎡ ②１Ｒ/１Ｋ18.60

～19.90㎡
２Ｋ　31.82～37.41㎡

 Nhà vệ sinh

 Bếp nhỏ

 Internet

 Thiết bị khác

Điều hòa, tủ lạnh, bếp điện, giường x2, b

àn x2, ghế x2,

 （Nệm: Đối với những ai yêu cầu: có

thể nhờ mua trước khi vào ở …7,000Yê

n)

Thuê gia dụng :lò vi sóng, nồi cơm :

Thiết bị dùng chung

㊱Shato 3 Hanazono ㊲Shato 4 Hanazono ㊳Shato 7 Hanazono

※ Bao gồm tiền quản lí, nước, ga 159,500Yên/ 3tháng không có

HỌC VIỆN YMCA OSAKA　/　TRƯỜNG CHUYÊN MÔN QUỐC TẾ YMCA OSAKA

㊳Shato 7 Hanazono

ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG TRỌ NGẮN HẠN

Osaka,quận Nishi-nari,Tsurumi-bashi 1-6-21

Tàu điện ngầm tuyến Yotsubashi (Hana-zono-cho)

Đến HỌC VIỆN YMCA OSAKA　Khoảng 20 phút

Đến TRƯỜNG CHUYÊN MÔN QUỐC TẾ YMCA OSAKA　Khoảng 22 phút

Vé định kì cho học viên (3 tháng)：25,940 Yên

Vé định kì thông thường(3 tháng)：11.9700 Yên

Đến HỌC VIỆN YMCA OSAKA　Khoảng 17 phút HỌC SINH TRƯỜNG CHUYÊN MÔN KHÔNG THỂ ĐẠP XE ĐẾN TRƯỜNG

 Tiền cọc 　10,000Yên （Không hoàn trả）

Lúc dọn vào : Phí vệ sinh phòng 20,000円 

Tiền điện: xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Tiền ga: xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Tiền bảo hiểm hỏa hoạn: 500/Yên

　10,000Yên Tiền  cọc

  Tiền nhà tháng đó（tính theo số ngày ở）và tiền nhà tháng sau

Tiền bảo hiểm hỏa hoạn: 500Yên

  Tiền vệ sinh phòng 20,000 Yên

　Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, đèn, bếp từ IH, bàn, ghế, giường, tủ áo, móc áo

　（Nệm:  có thể nhờ mua trước khi vào ở …7,000Yên）

　　　（Có thể yêu cầu thêm đồ dùng trong nhà như lò vi sóng, nồi cơm điện 10,000Yên）

（chỉ lần đầu tiên）

Miễn phí  Tất cả các phòng đều được lắp đặt Wifi

 ( Có thể sử dụng từ ngày vào ở)

※Cũng có thể sử dụng Internet có dây

Thang máy

Bãi giữ xe đáp tốn phí 1,000 yên cho lần đăng ký đầu tiên

Người quản lý ở lại KTX

Thời gian đi học
  Đi bộ　→　Tàu điện ngầm tuyến Yotsubashi　→　Tuyến Midosuji →Đi bộ

  Đi bộ　→　Tàu điện ngầm tuyến Yotsubashi　→　Đi bộ

Tiền cọc v.v...

Tiền nhà

  Phòng tắm và toilet chung

〇

hợp đồng ngắn hạn  sẽ kèm

theo

 lò vi sóng và nồi cơm miễn phí

＊Phí giao thông. Thời gian đi học. Ga gần nhất sẽ được tính tùy theo trường.

＊Cũng có trường hợp thông tin sẽ bị thay đổi.


