
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At iba pa 

38  Mekaniko ng sasakyan 
Ang trabaho ng mekaniko ang nagtsetsek ng kondisyon ng sasakyan, expert technician sila sa 

pagmementena ng mga sasakyan. Kinakailangan ang lisensya para sa maintenance at pagkumpuni 
ng sirang sasakyan. Kung hindi maayos ang maintenance ng sasakyan, maaring maging sanhi ito ng 
aksidente at isa sa pinakamahalagalang trabaho ng mekaniko ang pangalagaan ang kaligtasang 
pantrapiko. 

Para maging isang mekaniko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※kung natapos ang kursong sa mga paaralang itinalaga ng Ministry of Land, Infrastructure at Transportation, maaring ma-exempt sa 

pagkuha ng practical skill exam. 
 

＜Maagang preparasyon＞ 
Para makakuha ng kuwalipikasyon ng pagiging mekaniko, kinakailangan na kumuha ng kursong automobile 
mechanics sa vocational school at para makasunod sa takbo ng leksyon kinakailangan ang talino at mataas na 
antas ng kaalaman sa Japanese language.  Pagbutihin ang pag-aaral ng Nihonggo at iba pang subjects sa paaralan, 
ganun din ang paghahasa ng sariling salita. 

 

＜kung makakuha ng kuwalipikasyon, saan maaring magtrabaho＞ 

Maaaring magtrabaho sa pagawaan ng sasakyan o car maintenance company at car sales company, pero 
kadalasan ay sa mga manufacturer ng sasakyan pumapasok. May mga nagtatrabaho din sa pabrika ng metal 
coating maintenance, company ng spare parts ng sasakayan, used car company, gasolinahan at iba pa. Ang 
suweldo ng isang mekaniko ay umaabot sa 3,800,000-4,000,000 yen kada taon at kung may hawak na lisensya ng 
mas mataas sa level 2, maari pang tumaas ang suweldo depende sa galing at skill. 

 

＜Magkano ang magagastos sa pag-aaral (tuition fee)?＞ 

Sa Mie Prefecture Tsu Technical Highschool, mahigit 400,000 yen ang magagastos sa( 2 taon),  
kung may problemang pinansyal, maaring malibre sa pagbabayad sa tuition fee o makatanggap ng 
financial assistance o reduction sa halaga ng tuition fee. 
 Sa vocational school kung saan may kursong automobile mechanics, umaabot sa 2,000,000 
yen ang tuition fee (2 taon) 

University (4 taon) Junior College ( 2 taon) 
Kurso sa Physical Science at Engineering 
 
(Limitado ang school na nag-o-offer ng 
training course para dito) 

Automobile Technician and  
Maintenance Examination 

Operational 
experience  
1 taon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operational 
experience 3 taon 

Operational 
experience 3 taon 

Car Maintenance 
Pabrika 

Car Dealer 
Car sales Company 
Maintenance 
Department 

Car Dis-assembly 
Maintenance 
Company 

Mahigit 16 
taon gulang  

Level3 

Automobile Technician 
And Maintenance 

Examination 
Level 1 

Automobile Technician 
And Maintenance 

Examination 
Level 2 Mie Prefecure Tsu Technical Senior Highschool 

Automobile Mechanic Course 
 
Vocationnal School (2 taon) 
Automobile mechanic training course 
Physical Science at Mechanical Engineering 
course 

Senior 
High 
School 
Graduate 
 


