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

  

B Uri ng visa o status of residence
 

2 Pagpapatuloy ng tagal ng pananatili, pagpalit ng uri ng visa, pag-aplay para 

makakuha ng pahintulot para maging permanenteng residente, pahintulot 

para sa gawaing hindi sakop ng hawak na visa, re-entry permit at pagkuha 

ng visa 

2-2 Pagpapatuloy (renewal) ng tagal ng pananatili 

Kapag tumagal ang pananatili sa Japan at nais ipatuloy ang parehong gawain, kailangang isagawa ang 

pagpapatuloy (renewal) ng tagal ng pananatili. Maaari isagawa ang pag-aplay sa renewal bago dumating ang 

petsa ng pagkawalang-bisa ng inyong visa (para sa mga taong may visa na ang bisa ay 6 na buwan o higit pa 

maaaring mag-aply mula 3 buwan bago dumating ang petsa ng pagkawalang-bisa ng visa).  

Kapag ang resulta ng application ay hindi lumabas sa loob ng panahon ng may bisa pa ang visa, maaaring 

manatili ng hanggang 2 buwan sa parehong visa kahit wala nang bisa ang visa. (Kapag lumabas ang resulta sa 

loob ng 2 buwan, ang araw na lumabas ang resulta ay ang araw na mawawalan ng bisa ang visa.) Magkaiba 

ang mga dokumentong kakailanganin para sa proseso sa uri ng visa at sa tagal ng pananatili, kaya 

makipagsangguni sa tanggapan ng Immigration Bureau sa lugar na inyong tinitirhan. 

 

Mga dokumentong kailangang ihanda 
Saan ipapasa ang 

dokumento/Sanggunian 
Mula at hanggang kailan 

Processing 

fee 

1 Application form para sa renewal o 

pagpapatuloy 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 

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 

Saan ipapasa ang dokumento: 

Sa tanggapan ng Immigration Bureau sa 

inyong lugar 

 

Sanggunian: 

Sa tanggapan ng Immigration Bureau sa 

inyong lugar o di kaya’y sa Foreign 

Resident Information Center (Tingnan ang 

4 Mga katanungan tungkol sa pananatili sa 

Japan) 

Bago dumating ang petsa 

ng pagkawalang-bisa ng 

inyong visa (para sa mga 

taong may visa na ang 

bisa ay 6 na buwan o higit 

pa maaaring mag-aply 

mula 3 buwan bago 

dumating ang petsa ng 

pagkawalang-bisa ng 

visa). 

Kapag 

natanggap 

ang pahintulot, 

kailangang 

magbayad ng 

4,000 yen 

(para sa 

revenue 

stamp) 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/tl/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/tl/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/tl/b/04.pdf
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Hinalaw mula sa Ministry of Justice  (Application for Extension of Period of Stay) 

Sample 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/tl/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html

