May 12, 2020
Immigration Bureau
Tungkol sa extension ng panahon ng pagtanggap ng aplikasyon at pagtanggap ng mga resulta
ng pagsusuri na may kaugnayan sa aplikasyon (isyu ng residence card, atbp.)
* Extension ng panahon ng pagtanggap ng aplikasyon
Upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon dahil sa iba't ibang mga sitwasyon na
nauugnay sa bagong nakakahawang sakit na coronavirus, ang petsa ng pag-expire ng panahon
ng pananatili sa Marso, Abril, Mayo,Hunyo o Hulyo bilang isang panukalang pagbabawas ng
pagsisikip sa residence window application (Paalala) Tungkol sa aplikasyon para sa pahintulot
upang baguhin ang katayuan ng paninirahan at ang aplikasyon para sa pahintulot upang marenew ang panahon ng pananatili, atbp. Ang panahon ng pananatili ng dayuhan ay mae-expire
kapag ang isang dayuhan na naninirahan sa Japan (hindi kasama ang dayuhan na naninirahan
sa “designated activity [departure preparation period] ") Tumatanggap kami mula sa 3 buwan
pagkatapos ng petsa.
(Tandaan) Kasama ang mga ipinanganak sa Japan at yaong kailangang mag-aplay para sa
katayuan ng paninirahan noong Marso, Abril, Mayo,Hunyo o Hulyo.
(Tandaan) Mangyaring tandaan na pagkatapos ng pag-expire ng panahon ng pananatili, hindi
ka maaaring umalis sa bansa na may re-entry permit o isang itinakdang re-entry permit.
* Extension ng panahon ng pagtanggap ng resulta ng pagsusuri
Para sa mga may card na paninirahan (medium-to-long-term resident) na nag-apply na ng
pahintulot upang mabago ang katayuan ng paninirahan at aplikasyon para sa pag-renew ng
panahon ng paninirahan, pagtanggap ng mga resulta ng pagsusuri (isyu ng kard ng tirahan,
atbp.) normal na mag-expire, Ang panahong ito ay mapalawak ng 3 buwan, hanggang sa 2
buwan pagkatapos ng petsa.
Kung hindi ka nagmamadali, mangyaring pigilin ang pagbisita sa ahensya upang maiwasan
ang pagkalat ng impeksyon.

（日本語） （English） （简体中文） （繁体中文）
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Ang impormasyon tungkol sa mga bagong impeksyon sa coronavirus ay nai-post dito
↓

[Paunawa mula sa Tokyo Immigration Bureau]
Ang Bureau ng Immigration ng Tokyo ay may mga paghihigpit sa pagpasok upang maiwasan
ang pagkalat ng impeksyon.
Kailangan mong maghintay sa labas hanggang sa makapasok ka.

