Xử lý về tư cách lưu trú cho Thực tập sinh kỹ năng bị ảnh hưởng bởi
dịch COVID-19
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Nhập cư Dịch vụ Cơ quan của Nhật Bản

① Những người không thể về nước
⇒ Được phép thay đổi tư cách lưu trú thành "Hoạt động đặc định (6 tháng, được phép làm việc)" hoặc "Hoạt động đặc định (6 tháng, không được phép làm
việc)"
※ "Hoạt động đặc định (6 tháng, được phép làm việc)" giới hạn cho những người có ý định tiếp tục làm việc trong cùng lĩnh vực công việc cũ.
(Lưu ý) Nếu bạn không thể tìm được loại công việc chính xác như trước đây, bạn có thể làm việc trong lĩnh vực được liệt kê tại bảng “Các loại công việc đủ điều
kiện khi thực tập sinh chuyển công việc (không bao gồm “mục 7: công việc khác ”)” (Bổ sung ngày 12 tháng 8 năm 2020)
※Đối với người đang ở Nhật với tư cách lưu trú không thể làm việc như “Lưu trú ngắn hạn” hoặc “Hoạt động đặc định” (có hiệu lực 6 tháng và không thể làm
việc), khi được xác nhận gặp khó khăn về mặt kinh tế thì sẽ được xem xét cấp phép làm việc ngoài hoạt động (trong vòng 28h/ tuần). (Bổ sung ngày 1 tháng 12)
※ Nếu tình trạng vẫn tiếp diễn khiến bạn không thể về nước, bạn sẽ có thể được gia hạn.

② Những người không thể chuyển sang giai đoạn thực tập sinh kỹ thuật tiếp theo do không thể tham dự kỳ thi đặc định
⇒ Được phép thay đổi tình trạng cư trú thành "Hoạt động đặc định (4 tháng, được phép làm việc)" cho đến khi có thể tham dự kỳ thi và chuyển
sang cấp độ tiếp theo ※ Giới hạn cho những người có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại tổ chức tiếp nhận trước đây của họ trong cùng lĩnh vực công việc.

③ Những người gặp khó khăn trong việc tiếp tục công việc do tình hình kinh doanh sa sút, v.v. tại tổ chức chấp nhận
(nếu không tìm thấy tổ chức tiếp nhận mới)
⇒ Nếu bạn đáp ứng các điều kiện nhất định, chẳng hạn như mong muốn học các kỹ năng cần thiết để chuyển sang tư cách Kỹ năng đặc định, cho phép thay
đổi tư cách lưu trú thành "Hoạt động đặc định (Tối đa 1 năm, được phép làm việc)"
Chú ý：Cũng được áp dụng cho những người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng nhưng gặp khó khăn khi về nước. （bổ sung ngày 7 tháng
9）
※ Nếu tình trạng vẫn tiếp diễn khiến bạn không thể về nước, bạn sẽ có thể được gia hạn.

【Mục dưới đây áp dụng cho những người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng số 2】

④ Những người muốn chuyển sang tư cách Kỹ năng đặc định số 1 nhưng chưa hoàn thành việc chuẩn bị
⇒ Được phép thay đổi tình trạng cư trú thành “Hoạt động đặc định (4 tháng, được phép làm việc)” trong khi thời gian chuẩn bị các thủ
tục cần thiết
* Cũng được áp dụng cho những người đã hoàn thành khóa đào tạo Thực tập sinh kỹ năng số 3
* Nếu bạn đã chuẩn bị các thủ tục và giấy tờ cần thiết, bạn có thể xin thay đổi tư cách lưu trú thành “Kỹ năng đặc định số 1"
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00197.html

⑤ Những người muốn chuyển sang Đào tạo Thực tập sinh Kỹ năng số 3
⇒ Được phép thay đổi tình trạng cư trú thành "Thực tập sinh Kỹ năng số 3" (chỉ dành cho những người được tiếp nhận bởi các nghiệp đoàn và
đơn vị tiếp nhận được coi là "xuất sắc".) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00146.html

