Yaponiya Dövlət Təqaüd Proqramı üzrə imtahan (Nikkensei- Yapon dili və ədəbiyyatı üzrə
tədqiqat aparan tələbələr)
Sənədlərin hazırlanması və ya təhvil verilməsi ilə bağlı diqqət yetirilməli məqamlar
ÜMUMİ
・Sənədləri mütləq qeyd olunmuş sayda təhvil verməyiniz xahiş olunur. Bəzən təhvil verilən
sənədlərin çapı zamanı səhifənin üfüqi və ya şaquli şəkildə çapı və ya parametrləri uyğun şəkildə
olmadığı üçün eninə və ya uzununa çap olunmuş versiyada sənədlərin formatında dəyişiklər
olmasına gətirib çıxarır və səhifələrinin sayı fərqli olan müraciət formasının təqdim olunması
halları olur. Xahiş olunur ki, səhifənin parametrlərini uyğun şəkilə gətirdikdən sonra sənədləri
təhvil verin.
※Əgər sizdə sənədi düzgün şəkildə çap etmək heç cür alınmazsa, səfirliyə gəlməyiniz xahiş
olunur. 1 nəfərə 1 vərəq doldurulmamış müraciət forması verə bilərik.
・ Sənədlərin surətini səliqəli və aydın şəkildə etməyiniz xahiş olunur. Sənədin surətinin
qatdalanmış, əzilmiş və ya çap zamanı rəngləri yayılmış halda olmamasına diqqət yetirin.
・Qara qələmlə yazmağınız xahiş olunur. Sənədləri göy qələmlə doldurmaq olmaz. Kompüterdə
yazdığınız zaman bütün yazıların qara rəngdə olmasına diqqət edin.
※Yaponiyada bütün rəsmi sənədlərdə yazılar qara rəngdə olur.
・Yazıları aydın şəkildə çap hərflərlə yazmağınız xahiş olunur.Əllə yazdığınız zaman oxuna
bilməyən və ya çətin oxuna bilən hərflərin olub-olmamasını yoxlamağınız gərəkdir. Rəqəmləri də
aydın şəkildə qeyd edin (xüsusilə 4 və 9 rəqəmlərini).
ŞƏKİL
・Rəngli və ağ fonda. Son zamanlarda çəkdirdiyiniz şəkil
※Keçmiş şəkillərinizi (indiki zahiri görkəminizlə uyğun olmayan) istifadə etməməyiniz xahiş
olunur.
・Hər bir müraciətçidən şəkili müraciət formasına uyğun ölçüdə kəsib, arxa hissəsində ad,
familiya və milliyətini qeyd etdikdən sonra müraciət formasına yapışdırmağı xahiş olunur.
Yapışqanla yapışdırdığınız zaman şəklin çərçivənin qıraqlarına uyğun ölçüdə yapışdırıldığına
əmin olun. Şəkil çərçivədən kənara çıxmamalı, çox böyük və ya çox balaca ölçüdə olmamalıdır.
Sizdən şəkli “Müraciət formasına” yapışdırıb təhvil vermənizi xahiş edirik.
・Şəkil yalnız ağ fonda olmalıdır. Qırmızı və ya digər əlvan rəngli fonlarda olan şəkillər qəbul
olunmayacaq.
AD, SOYAD
・Ad və familiyanızı pasportda ingilis dilində qeyd olunmuş şəkildə qeyd edin. Qalib gəldiyiniz
zaman sizin “Müraciət formasında”qeyd etdiyiniz adla Yaponiyaya təyyarə bileti alınacağına görə
sizin diqqətli olmağınızı xahiş edirik.

