Xử lý tư cách lưu trú với đối tượng Thực tập sinh kỹ năng chịu ảnh
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①Với người chưa thể về nước
⇒ Cho phép đổi tư cách "Hoạt động đặc biệt - 6 tháng", được hoặc không được lao động tuỳ nguyện vọng
※ Trường hợp có nguyện vọng làm việc, cơ sở tiếp nhận giới hạn tại cơ sở đã và đang làm việc từ trước đó.
Thay đổi tại thời điểm 21/05: tư cách và thời hạn lưu trú đổi thành "Hoạt động đặc biệt - 6 tháng"
※ Nếu tình trạng không thể về nước vẫn kéo dài, có thể xin gia hạn thêm.
②Trường hợp không tham gia được kỳ thi kỹ năng dẫn tới không thể chuyển tiếp
1. Cho tới khi tham dự được kỳ thi, cấp tư cách "Hoạt động đặc biệt - 4 tháng - được lao động".
※ Cơ sở tiếp nhận giới hạn tại cơ sở đã và đang làm việc từ trước đó.
Với người không thể tiếp tục làm việc do cơ sở tiếp nhận gặp khó khăn về kinh doanh/tài chính
⇒ Để đáp ứng nguyện vọng rèn luyện kỹ năng nhằm chuyển tiếp sang "Kỹ năng đặc định", nếu thoả mãn các
điều kiện cụ thể , được phép chuyển đổi tư cách "Hoạt động đặc biệt - Tối đa 1 năm - được lao động" .
Dưới đây là hướng dẫn cho Thực tập sinh đã hoàn thành chứng chỉ Thực tập kỹ năng số 2
④Đối tượng vẫn chưa đủ điều kiện để chuyển sang Thực tập kỹ năng số 1

Trong thời gian đợi chuyển đổi, có thể chuyển tư cách sang "Hoạt động đặc biệt - 4 tháng - được lao động"
※ Nắm rõ tình hình dịch bệnh phức tạp, hồ sơ đã được đơn giản hoá.
※ Đối tượng đã hoàn thành "Thực tập kỹ năng số 3" cũng là đối tượng của chính sách này.
※ Những người đã chuẩn bị đủ điều kiện có thể chuyển ngay sang "Thực tập kỹ năng số 1" .
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00197.html
5. Đối tượng có nguyện vọng chuyển sang Thực tập kỹ năng số 3

⇒ Nếu trực thuộc Nghiệp đoàn quản lý và người hướng dẫn có kỹ năng tốt, có thể chuyển sang "Thực tập kỹ năng số 3"
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00146.html

