
 

 

 

Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang Wika 

 Bumalik sa TOP ng B Uri ng visa o status of residence 

  

B Uri ng visa o status of residence
 

  

Pagdating sa Japan 

Kapag mananatili sa Japan 

Tiyakin ang 

nakatatak na 

1 

Uri ng visa 

(status of residence) 

at 
2-1 

Tagal ng 

pananatili 

sa pasaporte 

Sa Japan, 

para 

sa bawa’t uri ng visa o status of 

residence  (28 uri) 

maaaring pagpasyahan ang tagal ng pananatili at 

kung bibigyan ng pahintulot na makapagtrabaho 

(1) Visa na pinapahintulutang magtrabaho (18 na uri) 

(2) Visa na hindi pinapahintulutang magtrabaho (5 na uri) 

(3) Visa na maaaring pagpasyahang bigyan ng pahintulot na 

makapagtrabaho (1 uri) 

ayon sa permisong ipinagkaloob sa bawa’t isang dayuhan (1 

uri) (4) Visa batay sa pagkakakilanlan o katayuan (Walang 

limitasyon sa trabaho) (4 na uri) 

 

Habang nasa Japan, sa 

mga sumusunod na 

panahon 

Mga bagay at dokumentong 

kailangang ihanda 

Ang gagawin 
Kailan Saan 

Kapag ibig patunayan na 

maaaring 

makapagtrabaho 

1 Application form para sa pagkuha ng 

sertipiko para sa mga  

pinapahintulutang trabaho ayon sa  

 ipinagkaloob na visa. 

2 Pasaporte o sertipiko ng uri ng visang 

hawak 

3 Residence Card o sertipiko ng 

pagiging isang special permanent 

resident 

4 Sertipiko ng pahintulot para sa mga 

gawaing di sakop sa ipinagkaloob na 

visa（kung sakaling natanggap na ang  

pahintulot para sa mga gawaing di 

sakop sa ipinagkaloob na visa） 

Atbp 

*Kapag nag-aplay, may bayad na 

900yen (para sa revenue stamp) 

Sa 

tanggapan 

ng 

Immigration 

Bureau sa 

inyong 

lugar 

3 

Mag-aplay para sa pagkuha 

ng sertipiko para sa mga 

pinapahintulutang trabaho 

ayon sa ipinagkaloob na 

visa (certificate of 

authorized employment) 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/tl/b/index.html
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B Uri ng visa o status of residence
 

 

Habang nasa Japan, 

sa mga sumusunod 

na panahon 

Mga bagay at dokumentong 

kailangang ihanda 

Ang gagawin 

Kapag ibig makuha ang 

suweldo o bayad para sa 

mga gawaing di sakop sa 

ipinagkaloob na visa 

1 Application form para sa sertipiko ng  

pahintulot para sa mga gawaing di sakop sa 

ipinagkaloob na visa 

2 Dokumentong malinaw na nagpapatunay na 

ang gagawin ay may kinalaman sa 

pahintulot para sa mga gawaing di sakop sa 

kasalukuyang ipinagkaloob na visa 

3 Pasaporte o sertipiko ng uri ng visang hawak 

4 Residence Card 

Atbp 

*Walang bayad 

Sa tanggapan 

ng 

Immigration 

Bureau sa 

inyong 

lugar 

2-6 

Mag-aplay ng 

pahintulot para sa 

mga gawaing di 

sakop sa 

ipinagkaloob na 

visa 

Kapag nais 

ipagpatuloy ang tagal 

ng pananatili 

1 Application form para sa pagpapatuloy o 

renewal ng tagal ng  pananatili  

2 Litrato 

3 Dokumentong tumutugon sa uri ng gawain 

sa Japan 

4 Pasaporte o sertipiko ng uri ng visang hawak 

5 Residence Card o sertipiko ng pagiging 

isang special permanent resident 

6 Sertipiko ng pahintulot para sa mga gawaing 

di sakop sa ipinagkaloob na visa (kung 

sakaling kumuha ng pahintulot para sa mga 

gawaing di sakop sa ipinagkaloob na visa) 

7 Guarantor ng pagkatao 

Atbp 

* Kapag na bigyan ng pahintulot,may bayad na 

4,000 yen (para sarevenue stamp) 

Sa tanggapan 

ng 

Immigration 

Bureau sa 

inyong lugar 

2-2 

Mag-aplay para sa 
pagpapatuloy 

(renewal) ng tagal 

ng pananatili 
Mula 3 buwan 

bago ang 

petsa ng 

pagkawalang

bisa ng visa 

Kapag 

lumampas 

nang kahit 

isang araw sa 

petsa ng 

pagkawalang

bisang visa 

2-3 

Magiging ilegal 

ang 

pananatili 

(overstay) 

Kapag nais 

baguhin ang uri ng 

visa 

1 Application form para sa pagbabago ng uri 

ng visa 

2 Litrato 

3 Dokumentong tumutugon sa uri ng gawain 

sa Japan 

4 Pasaporte o sertipiko ng uri ng visang hawak 

5 Residence Card o sertipiko ng pagiging 

isang special permanent resident 

6 Sertipiko ng pahintulot para sa mga gawaing 

di sakop sa ipinagkaloob na visa (kung 

sakaling kumuha ng pahintulot para sa mga 

gawaing di sakop sa ipinagkaloob na visa) 

7 Guarantor ng pagkatao 

Atbp 

* Kapag na bigyan ng pahintulot,may bayad na 

4,000 yen (para sa revenue stamp) 

Sa tanggapan 

ng 

Immigration 

Bureau sa 

inyong lugar 

2-4 

Mag-aplay para sa 
pagbabago ng uri ng 

visa Mula sa 

panahon nang 

mapagalaman 

Ang dahilan ng 

pagpalit ng 

visa, bago ang 

petsa ng 

pagkawalangbi

sa ng visa 

 

Saan 
Kailan 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/tl/b/index.html
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B Uri ng visa o status of residence
 

Habang nasa Japan, sa mga 

sumusunod na panahon 

 

Mga bagay at dokumentong 

kailangang ihanda 

Ang gagawin 

Kapag nais maging 

permanenteng residente 

Kailangang matupad ang ilang kondisyon upang 

makatanggap ng pahintulot 

* Kapag nakatanggap na ng pahintulot, 

may bayad na 8,000 yen 

 (para sa revenue stamp) 

Sa tanggapan 

ng 

Immigration 

Bureau sa 

inyong lugar 

2-5 

Mag-aplay para sa 

pahintulot na maging 

permanenteng 

residente 

Kapag pansamantalang 

lalabas ng Japan 

1 Application form para humingi ng 

pahintulot para muling makapasok sa Japan 

(re-entry permit) 

2 Pasaporte 

3 Residence Card o sertipiko ng pagiging 

isang special permanent resident 

* Kapag nakatanggap na ng pahintulot, may 

bayad bilang 

processing fee na 3,000 yen 

(single entry) o di kaya’y 6,000 yen 

(multiple entry) 

Sa tanggapan 

ng 

Immigration 

Bureau sa 

inyong lugar 

2-7 

Mag-aplay para sa 

pahintulot na para 

muling makapasok sa 

Japan (single entry) 

Sa loob ng panahon na 

may bisa pa ang visa, bago 

mawalan ito ng bisa. 

 

2-7 

Mag-aplay para sa 

pahintulot na para 

muling makapasok sa 

Japan (multiple entry) 

Kapag nais kumuha ng   

visa para sa sanggol na 

ipinanganak sa Japan 

1 Application form para humingi ng 

pahintulot para sa pagkuha ng visa o 

residence status 

2 Sertipiko sa pagrehistro ng 

kapanganakan (shusshou todoke), 

talaan ng kalusugan ng mag-ina (boshi kenkou 

techou), atbp 

3 Pasaporte at Residence Card, atbp, ng mga 

Magulang 

4 Guarantor ng pagkatao 

Atbp 

 

Sa tanggapan 

ng 

Immigration 

Bureau sa 

inyong lugar 

 

2-8 

Apply for permission 

to acquire status of 

residence 
Sa loob ng 

30 araw mula 

sa araw na 

ipinanganak 

Saan 

<Hindi na kailangang humiling ng pahintulot 

upang muling makapasok sa Japan (re-entry 

permit)> 

1 Pasaporte 

2 Residence Card o sertipiko ng pagiginig 

isang special permanent resident 

 

Kailan 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/tl/b/index.html

