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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 

2-7 Pahintulot para muling makapasok sa Japan (re-entry permit) 

Kapag pansamantalang lumabas ng Japan para magbiyahe ang mga may hawak na visa, tiyakin na makakuha 

ng re-entry permit sa tanggapan ng Immigration Bureau sa inyong lugar. Sa loob ng panahon ng inyong 

pananatili, kapag pansamantalang lalabas at muling papasok ng Japan, isagawa ang proseso para makakuha 

ng re-entry permit bago lumabas ng bansa. Sa oras ng muling pagpasok ng Japan, hindi na kailangang muling 

kumuha ng visa at maaaring manatili sa Japan na gamit ang visa na ipinagkaloob bago lumabas ng bansa. 

(1) Ano ang tinatawag na re-entry permit? 

Mahalagang proseso para sa mga may hawak na visa maliban sa mga humahawak ng Temporary Visitor na visa 

(mga taong bumisita ng Japan ng maiksing panahon para sa layunin liban sa trabaho tulad ng sightseeing, 

pang-negosyo at pagbisita ng pamilya at kaibigan) ang pagsagawa nito kapag lalabas nang saglit at muling 

papasok ng Japan. Kapag lumabas ng Japan na di nakuha ito, mawawalan ng bisa ang ipinagkaloob na visa. 

(*Tungkol sa [Sistema ng hindi na kailangang kumuha ng re-enry permit], tignan lamang ang A Ang Bagong 

Sistema ng Pananahala sa Pananatili at Sistema ng Rehistro ng mga Dayuhang Mamamayan 1-1 (2)Sistema ng 

Hindi na Kailangang Kumuha ng Re-entry Permit) 

(2) Single entry at multiple entry na re-entry permit 

Mayroong single entry at multiple entry na re-entry permit. 

Single entry: Magagamit lamang ng isang beses. 

Multiple entry: Maaaring gamitin ng maraming beses habang may bisa ang visa. 

(3) Bisa ng re-entry permit 

Hanggang sa petsa ng pagkawalang-bisa ng visa at hanggang sa 5 taon (6 na taon para sa mga special 

permanent residents) maaaring gamitin ang re-entry permit at hindi ito puwedeng lumampas dito. Mag-aplay 

para sa re-entry permit hanggang bago mawalan ng bisa ang visa. 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/tl/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/tl/a/01_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/tl/a/01_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/tl/a/01_1.pdf
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Mga dokumentong 

kailangang ihanda 
Saan ipapasa ang dokumento/Sanggunian Hanggang kailan Processing fee 

1 Application form 

para sa re-entry 

permit 

2 Pasaporte  

3 Residence Card o 

sertipiko ng 

pagiging isang 

permanent 

resident, atbp 

4 Pagpapakita ng 

mga 

dokumentong 

makakapagpatun

ay 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 

paninirahan sa Japan) 

Mag-aplay bago 

mawalan ng bisa 

ang visa 

Kapag naipagkaloob ang 

re-entry permit <Para sa 

single entry> 3,000 yen 

(para sa revenue stamp) 

<Para sa multiple entry> 

6,000 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 Re-entry Permit 

 

Sample 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/tl/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html

