
(Thông báo)      Do ảnh hưởng bệnh truyền nhiễm của CoronaVirus, nhằm trợ giúp      

              các thực tập viên kỹ năng tiếp tục làm việc bị gặp khó khăn  

                                      

               Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh 

 

Mục tiêu 

    Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh cho biết, do ảnh hưởng bệnh truyền nhiễm của CoronaVirus 

nên nhằm trợ giúp các thực tập viên kỹ năng tiếp tục làm việc bị gặp khó khăn, và để duy trì người 

ngoại quốc với các kỹ năng đặc biệt tiếp tục làm việc tại bản quốc nên liên lạc kết hợp cơ quan liên 

ngành để hổ trợ việc tái tục việc làm tại lĩnh vực công nghiệp đặc biệt – với một số điều kiện nhất 

định cấp tư cách cư trú「特定活動 – sinh hoạt đặc biệt」; trơ giúp cho package nhằm giúp cho 

người ngoại quốc tiếp tục làm việc tại bản quốc. Thực tập sinh kỹ năng không thể đến được Nhật Bản, 

được thúc đẩy đến nhiếu lĩnh vực để đảm bảo nguồn nhân lực. 

 

Khái quát trợ giúp 

   Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh, nhanh chóng thu thập toàn bộ thông tin về kỹ năng thực tập 

sinh được tiếp tục khi bị gặp khó khăn – để cho các thực tập sinh kỹ năng làm việc tại tại các lĩnh vực 

công nghiệp đặc biệt mà họ mong muốn – bằng việc trao đổi thông tin đến các cơ quan liên hệ trên 

nhiều lĩnh vực hầu mang lại kết quả.  

   Ngoài ra, cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh liên hợp với trung tâm thông tin tổng hợp cho người 

cư trú ngoại quốc nhằm thảo luận từng trường hợp một để đáp ứng một cách thích đáng. 

 

Các biện pháp với tư cách cư trú 

⚫ Tư cách cư trú 「sinh họat đặc biệt（có thể làm việc）」 

⚫ Thời gian lưu trú tối đa 1 năm 

⚫ Được thực thi từ Lệnh Hòa 2 tháng 4 ngày 20 ( dự định ) 

⚫ Điều kiện cần thiết 

➢ Người làm đơn xin, với trường hợp có mức th lao bằng hay cao hơn thù lao so với người 

Nhật Bản 

➢ Người làm đơn xin, với ước mong được tiếp nhận công việc đặc biệt cho người ngoại 

quốc có kỹ năng cần thiết cho công việc 

➢ Người làm đơn xin, được tiếp nhận thoả đáng với điều kiện thích ứng (điều khoản cho 

người ngoại quốc đạt được thỏa thuận) 

➢ Người làm đơn xin, được tiếp nhận vào công việc thông qua kỹ năng cần thiết để dược 

chỉ dẫn và trợ giúp. 

➢ Người làm đơn xin, được tiếp nhận để trong thời gian cư trú được trợ giúp các vấn đề liên 

quan đến cuộc sống hằng ngày                                                           


