Cục Quản lý Cư trú xuất nhập cảnh
Immigration Services Agency of Japan

Hướng dẫn về việc hỗ trợ tiếp tục công việc cho người nước ngoài bị đuổi việc v.v...
Để cho những người nước ngoài làm việc như thực tập sinh kỹ năng bị đuổi việc gặp khó khăn tiếp tục thực tập v.v... do
ảnh hưởng lan rộng lây nhiễm của COVID-19 được tuyển dụng lại tiếp tục công việc, như biện pháp đặc biệt tạm thời, tư
cách cư trú "hoạt động đặc định (có thể làm việc)" tối đa 1 năm sẽ được cấp.
(Ghi chú) Ngay cả khi bạn đã ở lại trong 1 năm bằng biện pháp này, bạn vẫn có thể gia hạn thời gian lưu trú trong vòng 6 tháng nếu việc
trở về nước gặp khó khăn.

Người thuộc đối tượng
Những người ứng với các điều sau mà đã ký kết hợp đồng lao động với công ty mới, công ty tuyển dụng bạn
(ghi chú)
○ Thực tập sinh kỹ năng bị đuổi việc v.v... gặp khó khăn để tiếp tục thực tập
○ Người nước ngoài làm việc bị đuổi việc v.v... gặp khó khăn để tiếp tục công việc
(Tư cách cư trú "kỹ năng đặc định", "kỹ thuật - trí thức nhân văn - nghiệp vụ quốc tế", "kỹ năng",
v.v...)
○ Lưu học sinh bị hủy bỏ quyết định mời làm việc
○ Người đã thực tập kỹ năng xong, đang gặp khó khăn trong việc về nước, v.v...
(Ghi chú) Được giới hạn cho những người làm việc trong lĩnh vực ngành nghề đặc định, muốn tiếp tục cư trú để có được kỹ năng cần
thiết cho công việc kỹ năng đặc định.

Thủ tục đăng ký
Xin phép thay đổi tư cách cư trú sang "hoạt động đặc định (có thể làm việc)" tại các Cục phòng Quản lý cư trú
xuất nhập cảnh, chi nhánh vùng có thẩm quyền đối với nơi cư trú của bạn.
Trường hợp người là đối tượng kể trên gặp khó khăn trong việc tìm công ty mới, công ty tuyến dụng bạn, sẽ
có thể được hỗ trợ giới thiệu các công ty tìm người làm việc với sự hỗ trợ của quốc gia.
Xin liên hệ về Cục Quản lý Cư trú xuất nhập cảnh, chi nhánh vùng gần nhất
Danh sách nơi liên hệ http://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html

Quy trình việc hỡ trợ gới thiệu

BƯỚC 1
Xin hãy ghi các mục cần thiết như họ tên, liên lạc, nơi liên lạc, ngành nghề muốn làm việc (ngành nghề đặc
định) trong "Giấy đồng ý về việc sử dụng thông tin cá nhân" để gửi đi (ghi chú).
(Ghi chú) Trường hợp "kỹ năng đặc định gửi đến Cục Quản lý Cư trú xuất nhập cảnh vùng, còn trường hợp tư cách cư trú khác gửi
đến Cục Quản lý Cư trú xuất nhập cảnh.

"Giấy đồng ý về việc sử dụng thông tin cá nhân" →

BƯỚC 2
Cục Quản lý Cư trú xuất nhập cảnh cung cấp thông tin cho những cơ quan giới thiệu công việc
thông qua các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan v.v...

BƯỚC 3
Cơ quan giới thiệu công việc thực hiện việc giới thiệu các công ty mới, công ty tuyến dụng bạn

BƯỚC 4
Ký hợp đồng làm việc với các công ty mới, công ty tuyến dụng bạn

BƯỚC 5
Xin phép/được cấp phép thay đổi tư cách cư trú sang "hoạt động đặc định (có thể làm việc)" tại
Cục Quản lý Cư trú xuất nhập cảnh, chi nhánh vùng

