Enero 21, 2021

Bagong pag-asikaso kaugnay sa period of validity ng certificate of eligibility

Nakaraang pag-asikaso

Bagong pag-asikaso

[1] Naaangkop na mga status of residence
Lahat ng status of residence ay naaangkop para sa certificate of eligibility

[1] Naaangkop na mga status of residence
Lahat ng status of residence ay naaangkop para sa certificate of eligibility

[2] Naaangkop na mga rehiyon
Lahat ng mga bansa at rehiyon

[2] Naaangkop na mga rehiyon
Lahat ng mga bansa at rehiyon

[3] Naaangkop na mga certificate of eligibility
Mga inisyu noong o pagkatapos ng Oktubre 1, 2019 hanggang
Enero 29, 2021

[3] Naaangkop na mga certificate of eligibility
Mga isyu pagkatapos ng Oktubre 1, 2019

[4] Panahon na itinuturing na balido
Anim na buwan mula sa araw na tinanggal ang entry restrictions o
hanggang Abril 30, 2021, alinman ang mas mauna
(Tandaan 1) Ang araw kung kailan tinanggal ang entry restrictions ay
ang ituturing na araw kung kailan parehong tinanggal ang “denial of
landing” para sa bansa o rehiyon kung saan nananatili ang dayuhang
nasyonal at ang “suspension ng validity ng visa na inisyu.”
(Tandaan 2) Impormasyon tungkol sa mga bansa at rehiyon kaugnay
sa araw kung kailan tinanggal ang entry restriction measures ay ipopost sa Ministry of Justice website
(http://www.moj.go.jp/isa/content/930005848.pdf). Kaya mangyaring
suriin ang ito.

[4] Panahon na itinuturing na balido
• Inisyu mula Oktubre 1, 2019 hanggang Disyembre 31, 2019
➛ Hanggang Abril 30, 2021 (tulad ng dati ang pangangasiwa)
• Inisyu mula Enero 1, 2020 hanggang Enero 30 2021
➛ Hanggang Hulyo 31, 2021
• Inisyu mula Enero 31, 2021
➛ May bisa “sa loob ng anim na buwan” mula sa petsa ng isyu

[5] Mga kondisyon na itinuturing na balido
Kapag nagsumite ng dokumento na nakasaad na ang tumatanggap na
organisasyon, atbp. “ay posible na patuloy tanggapin ang dayunhang
nasyonal na may parehong aktibidad tulad noong panahon na nag-apply
para sa certificate of eligibility” noong nag-apply para sa visa sa misyong
diplomatiko※Mangyari itong gawin matapos sumangguni sa hiwalay na
paraan ng sanggunian (Lakip na talaan 1, Lakip na talaan 2).

[5] Mga kondisyon na itinuturing na balido
Kapag nagsumite ng dokumento na nakasaad na ang tumatanggap na
organisasyon, atbp. “ay posible na patuloy tanggapin ang dayunhang
nasyonal na may parehong aktibidad tulad noong panahon na nag-apply
para sa certificate of eligibility” noong nag-apply para sa visa sa misyong
diplomatiko
※Mangyari itong gawin matapos sumangguni sa hiwalay na paraan ng
sanggunian (Lakip na talaan 1, Lakip na talaan 2).

