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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 

2-6 Pahintulot para sa gawaing hindi sakop ng hawak na visa 

Halimbawa kung nais magtrabaho ng part-time ang isang foreign student, kailangang makatanggap ng 

pahintulot para makapagtrabaho. (Hindi ito matatanggap kapag ang foreign student ay tatanggap ng teaching 

assistant (TA) o research assistant (RA) na trabaho sa pinapasukang unibersidad o kolehiyo ng teknolohiya 

(para lamang sa mga nasa ika-4 na baitang, ika-5 baitang o sa mga nasa kursong walang antas para sa mga 

nakapagtapos na ng kolehiyo.) Para makapagtrabaho nang part-time at tumanggap ng sahod ang mga may 

hawak na visa na di pinahintulutang makapagtrabaho, kailangang kumuha ng pahintulot para sa mga gawaing di 

sakop sa ipinagkaloob na visa sa tanggapan ng Immigration Bureau sa inyong lugar. Kung magtatrabaho ang 

isang may hawak na visa ng student o dependent, may limitasyon sa oras at uri ng trabahong magagawa. Kung 

nagtrabaho nang di sakop sa ipinagkaloob na visa, matuturing itong “illegal employment” at mapapatawan ng 

penalty. Makipagsangguni sa pinakamalapit na tanggapan ng Immigration Bureau sa inyong lugar para sa 

detalye. 

Mga dokumentong kailangang 

ihanda 
Saan ipapasa ang dokumento/Sanggunian Kailan Processing fee 

1 Application form para sa 

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 

pagiging isang special 

permanent resident 

4 Residence Card, atbp 

5 Pagpapakita ng mga 

dokumentong 

makakapagpatunay ng 

sarili 

(Sa kasong ang 

magbibigay ng application 

ay isang kinatawan) 

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) 

Kapag ibig 

makuha ang 

suweldo o 

bayad para 

sa mga 

gawaing di 

sakop sa 

ipinagkaloob 

na visa 

Walang bayad 

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 Permission to Engage in Activity Other Than That Permitted Under the Status of Residence Previously Granted  

Sample 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/tl/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html

