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1. Những người đang lưu trú theo diện "lưu trú ngắn hạn"

⇒ Được cấp phép thay đổi tư cách lưu trú thành Hoạt động Đặc định (6 tháng, được phép làm thêm trong vòng 28 giờ mỗi tuần)".

※ Kể từ ngày 19 tháng 10, thời điểm tốt nghiệp hoặc có tốt nghiệp hay không sẽ không còn thuộc điều kiện xem xét.
(Lưu ý) Các cựu du học sinh cư trú với tư cách “Lưu trú ngắn hạn” hoặc “Hoạt động Đặc định (khó về nước/không được làm việc, chuẩn bị xuất cảnh)” cũng là đối 
tượng áp dụng.

3. Trường hợp những người đang lưu trú với tư cách lưu trú "Du học" và có nguyện vọng làm việc

⇒ Cho phép thay đổi tư cách lưu trú thành “Hoạt động Đặc định” (6 tháng, được phép làm việc)".
(Lưu ý 1) Trường hợp làm cùng một công việc như trước đây sẽ là đối tượng áp dụng.
※ Nếu không thể tìm được nơi làm việc với nghiệp vụ giống như trước đây thì cũng có thể làm việc trong “các nghiệp vụ có liên quan đến nghiệp vụ trước
đây (Ngành nghề/công việc trong các bảng “Danh sách ngành nghề/công việc thuộc đối tượng chuyển đổi” mà các ngành nghề/công việc trong khuôn khổ
thực tập kỹ năng thuộc về (ngoại trừ mục “7- Khác”.))”.
(Lưu ý 2) Những người đang lưu trú theo diện “Hoạt động đặc định (Thực tập (số 9), Nhân viên người nước ngoài ngành Sản xuất (số 42))” có nguyện 
vọng làm công việc giống như trước đây sẽ được cấp phép chuyển đổi tư cách lưu trú.
(Lưu ý 3) Những người đã được cấp phép “Lưu trú Ngắn hạn” hay “Hoạt động Đặc định (6 tháng / không được làm việc)” cũng là đối tượng áp dụng.
(Lưu ý 4) Những người đang lưu trú theo diện "Hoạt động Đặc định (Công việc mùa hè (số 12)" có nguyện vọng làm công việc giống như trước đây thì 
được cấp phép thay đổi tư cách lưu trú thành "Hoạt động Đặc định (3 tháng, được phép làm việc)".

2. Những người đang lưu trú theo diện “Thực tập Kỹ năng, “Hoạt động Đặc định (Người Lao động nước ngoài nghề Xây dựng (số 32), Người Lao 
động nước ngoài nghề Đóng tàu (số 35))”

⇒ Được cấp phép thay đổi tư cách lưu trú thành "Hoạt động Đặc định (6 tháng, không được phép làm việc)".
※ Nếu việc duy trì cuộc sống ở Nhật Bản được công nhận là khó khăn, chúng tôi sẽ cho phép các hoạt động ngoài tư cách lưu trú (có thể làm thêm tối đa 28 

giờ mỗi tuần). Xin xem chi tiết tại đây.

4. Những người đang lưu trú với các tư cách lưu trú khác (kể cả các trường hợp 2 hoặc 3 ở trên và không có nguyện vọng làm việc)

(Lưu ý) Các mục từ 1 đến 4 ở trên có thể được gia hạn nếu tình trạng không thể về nước vẫn tiếp tục kéo dài . .

⇒ Cho phép gia hạn thời gian lưu trú là "lưu trú ngắn hạn (90 ngày )".
※ Nếu việc duy trì cuộc sống ở Nhật Bản được công nhận là khó khăn, chúng tôi sẽ cho phép các hoạt động ngoài tư cách lưu trú (có thể làm thêm tối đa

28 giờ mỗi tuần). Xin xem chi tiết tại đây.
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