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Patalastas mula sa Serbisyo Ng Imigrasyon Sangay Ng Bansang Hapon 

Upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 dahil sa pagdagsa ng tao sa opisina ng Imigrasyon, ang Sangay 
ng serbisyo ng Imigrasyon ay nagsagawa ng mga natatanging alituntunin ukol sa pagbibigay ng mga 
dokumentong may kinalaman sa Bisa o Residence status.   

 
（Halimbawa）  Karaniwang Kaso → Espesyal na Reglamento 
 

Kung nais ninyong manatili nang mas matagal na panahon matapos na mapaso ang Bisa na nakatala sa inyong 
residence card, kailangan ninyong magbigay ng mga dokumento sa opisina ng Imigrasyon bago mapaso ang 
inyong Bisang taglay.    
→Kung ang petsang pagtatapos na nakasaad sa inyong residence card ay sa pagitan ng March 1, 2020 

hanggang March 31, 2020, maaari kayong magbigay ng mga dokumento sa opisina ng Imigrasyon mga 
isang buwan kahit matapos na ang inyong Bisang taglay.  

 
Ang mga batang ipinanganak sa Bansang Hapon na  
・hindi isang Hapones/Haponesa, at  

 ・mananatili sa Bansang hapon nang mahigit pa sa 60 na araw matapos maipanganak,  
Kailangang ibigay ang mga dokumento sa opisina ng Imigrasyon sa loob ng 30 araw mula sa araw ng  
kapanganakan ng bata, at ang residence card ay maibibigay sa loob ng 60 araw mula sa kapanganakan ng 
bata.    

→ Kung ang bata ay ipinanganak sa pagitan ng buwan ng February 1, 2020 at March 1, 2020, ang mga 
dokumento ay maaaring ibigay sa opisina ng Imigrasyon hanggang 91 araw makalipas ang kapanganakan 
ng bata.  

 
★ Itong mga hindi pangkaraniwang alituntunin ay hindi maaaring gamitin sa mga indibiduwal o tao na may taglay 

na Bisang “short term stay” o kaya “designated activities: departure preparation period.” Kung kayo ay may 
hinaharap na problema sa pagbalik sa inyong Bansa o Bayan dahil sa COVID-19, Maari pong pumunta sa 
opisina ng Imigrasyon bago mapaso ang inyong taglay na Bisa.  

 
★ Kung nais po ninyong malaman pa kung anu-ano ang kakailanganin para mapahaba ang araw ng inyong pagtigil 

o makakuha ng Bisa para sa inyong bagong panaganak na anak, paki tingnan po ang “Lifestyle and Work 
Guidebook” linked below. (Japanese only) 

  http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00062.html 
 

★ Kung mayroon po kayong mga katanungan, If you, maaari pong kumontak sa Regional Immigration Services 
Bureau sa inyong lugar.  

 
General Information Center for Foreigners (M-F, 8:30am – 5:15pm) 
 TEL 0570-013904  TEL 03-5796-7112（IP, PHS, Int’l） 
 
Regional Immigration Services Bureaus  

Sapporo Regional Immigration Bureau  TEL 011-261-7502 
Sendai Regional Immigration Bureau TEL 022-256-6076 
Tokyo Regional Immigration Bureau  TEL 0570 - 034259      TEL 03-5796-7234 (IP, PHS, Int’l) 
Yokohama District Immigration Office TEL 045-769-1720 
Nagoya Regional Immigration Bureau TEL 052-559-2150 
Osaka Regional Immigration Bureau TEL 06-4703-2100 
Kobe District Immigration Office  TEL 078-391-6377 
Hiroshima Regional Immigration Bureau TEL 082-221-4411 
Takamatsu Regional Immigration Bureau  TEL 087-822-5852 
Fukuoka Regional Immigration Bureau   TEL 092-717-5420 
Naha District Immigration Office  TEL 098-832-4185 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00062.html

