Paunawa para sa may Planong pumunta sa bansang Hapon

出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan

1.Banyaga na nabigyan na nakatanggap ng certificate of eligibility for Resident Status o mga nag aplay na nito.
(1) Banyagang nakatanggap ng certificate of eligibility for Resident status
Karaniwan, ito ay my bisa nang 3 buwan, subalit dahilan sa espesyal na panukala na kung ito ay nakamit sa pagitan ng Oktubre 1, 2019 at Enero 29, 2021 ,
ito ay magkakabisa nang 6 na buwan matapos ang panukala para sa limitadong pagpasok ng bansang Hapon o hanggang Abril 30, 2021 o anuman ang mauna
sa dalawang ito.
* Click here para sa impormasyon at mga pamamaraan at click here para sa listahan ng mga bansa at rehiyon na inangat na ang limit sa pagpasok sa bansang
hapon (Wikang Hapon lamang)
(2) Banyagang nakapag aplay na ng certificate of eligibility for Resident status
Kung nagkaroon ng pagbabago ng panahon ng pagsasagawa ng aktibidades habang pinoproseso ang aplikasyon , ayon sa prinsipyo ang pag eksamin
ay maaaring isagawa base sa salaysay ng mga kadahilanan na inihanda ng tatanggap na organisasyon.
* Click here para sa impormasyon (Wikang Hapon lamang)

2.Banyagang lumabas ng bansa sa panahon ng Aplikasyon ng Status of Residence subalit may reentry permit.
Kung naaprubahan ang aplikasyon ng change o renewal ng Status of residence bago lumabas ng Japan na may re-entry permit ngunit hindi
makabalik ng ng bansa epekto ng COVID19. ang ka miyembro ng pamilya o tauhan ng tatanggap na organisasyon at iba pa ay pinapayagang
maging kapalit na tumanggap ng residence card at ang aplikante na lumabas ng bansa na may re-entry permit ay makakapasok muli ng bansang
Hapon.

3. Banyagang lumabas ng bansa na may re-entry permit subalit na expire na ito
(1)Banyaga na hindi na kailangang mag aplay ng Certificate of eligibility (Permanent resident at iba pa). Mag
aplay ng visa sa diplomatic mission sa bansang kinaroroonan.
* Click here para sa impormasyon. (Wikang Hapon lamang)
(2) Banyagang kinakailangang mag aplay ng certificate of eligibility (estudyante, technical intern trainees, at iba pa)
Kung ang banyaga na dating naninirahan sa Japan bilang mid to long-term resident (estudyante, technical intern trainee at iba pa) na lumabas
ng bansa na may re-entry permit subalit matatapos na ang visa at hindi makabalik dahilan sa epekto ng COVID 19, ay kailangan mag aplay muli
ng certificate of eligibility. Bilang prinsipyo, ang eksamen ay isasagawa base sa application form at salaysay na ng mga kadahilanan na inihanda ng
tatanggap na institusyon.
* Click here para sa impormasyon (Wikang hapon lamang)

