Thông báo tới Du học sinh chịu ảnh hưởng từ Dịch COVID-19
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１ Trường hợp tiếp tục theo học tại các trường học
Tiếp tục được cấp tư cách lưu trú "Du học sinh" để theo học tại các trường học.
⇒ Áp dụng với cả các trường hợp chuyển trường học.
⇒ Theo quy định, học sinh trường tiếng nhật chỉ được cấp thời hạn 2 năm, tuy nhiên trong thời gian này được
cấp phép gia hạn nếu đã quá 2 năm.

⇒ Trường hợp có nguyện vọng đi làm thêm, theo quy định không quá 28h 1 tuần.
２ Nếu đã dừng các hoạt động học tập
(· )Đã tốt nghiệp trong năm 2020, nếu vẫn trong tình trạng không thể về nước, được phép đổi tư cách lưu trú
sang "Hoạt động đặc biệt - 6 tháng". Nếu có nguyện vọng tiếp tục làm thêm có thể đi làm với quy định không
quá 28h 1tuần (Không yêu cầu xin giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú)
(· )Những người đã tốt nghiệp trong năm 2020, nếu vẫn đang có tư cách lưu trú "Du học sinh", có giấy phép
hoạt động ngoài tư cách lưu trú, trong trường hợp được xác nhận tình trạng không thể về nước sẽ tiếp tục
được cấp phép làm thêm (Dưới 28h 1 tuần theo quy định)
３Sau khi tốt nghiệp và đã quyết định công việc
Được phép chuyển tư cách "Kỹ thuật - Tri thức nhân văn - Nghiệp vụ quốc tế" nếu thoả mãn các điều kiện

４Sau khi tốt nghiệp vẫn tiếp tục có nguyện vọng thực hiện các hoạt động tìm việc làm tại Nhật Bản (chỉ áp dụng với
sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Chuyên môn...)
Được phép chuyển sang tư cách "Hoạt động đặc biệt", sau khi tốt nghiệp cho tới 1 năm sau vẫn có thể tiếp tục tìm việc
⇒ Thông thường, thời hạn được cấp phép là 1 năm, tuy nhiên trong thời gian này có thể xin gia hạn trên 1 năm.
⇒ Nếu có nguyện vọng làm thêm có thể xin giấy phép để làm thêm dưới 28h 1 tuần (theo quy định).

