ВІКНО КОНСУЛЬТАЦІЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ

【Перед консультацією важливо знати:】
Необхідно мати родичів або близьких друзів, які проживають у префектурі Хього, м.
Кобе або його околицях, щоб вони гарантували вам підтримку для стартового устрою
життя, а також подальшу повсякденну побутову підтримку та ін.

Віза / в'їзд

〇Подання документів на оформлення короткострокової візи
Подати заяву та отримати візу можна у дипломатичному представництві Японії в
Європі, у сусідній з Україною країні
(МЗС, Відділ у справах іноземців, Консульський відділ 03-3580-3311 (головн.) )
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/11_000001_00179.html

Гарантійний лист (від родичів/друзів з Японії),
паспорт та ін.
Якщо у вас немає родичів/друзів у Японії, звертайтеся за
консультацією до консульського відділу посольства Японії.
〇Придбаний авіаквиток
Якщо вам потрібна допомога зустріти після прибуття в Японію,
як тільки ви купите квиток, повідомте нам дату і час прибуття.
(квиток сплатити самостійно)

Допомога в
забезпеченні
житлом

Якщо проживання з родичами/друзями неможливе, вам
безкоштовно нададуть префектурне чи муніципальне житло.
(Докладемо зусиль знайти житло якомога ближче від ваших
родичів/друзів)
Комунальні послуги світло, вода, телефон, інтернет оплачуються
самостійно. Меблі та електротовари не надаються, купуйте
самостійно.

【Необхідне подання документів на зміну статусу проживання】
За статусом короткострокова віза влаштуватися на роботу не можна.
Також неможливо стати на облік на соціальне забезпечення (медстраховка і т.п.).
За бажанням проживати в Японії і далі, необхідно подати заяву на зміну вашого
статусу на «певну діяльність»(tokutei katsudo), терміном 1 рік.
（Для тих, які збираються залишити Японію в цей термін 3-х місяців, повернутися в
Україну або в іншу країну, у зміні статусу необхідності немає）.
Ставши середньостроковим або довгостроковим резидентом, ви зможете оформити
картку резидента та отримувати державну допомогу(ви зможете працювати і стати на
облік в соцзабези - медстраховка і т.п.)

Консультація
та місцева
підтримка

【Консультація життєвих питань】
Понед.~П'ятн. 9:00～17:00 TEL:078-382-2052
Українська мова ... переклад по телефону
за попереднім записом.
Російська мова… переклад по телефону.
А також японська та англійська мови.
【Місцева підтримка】
Ми допоможемо вам зв'язатися з муніципальними асоціаціями з
міжнародного спілкування,
класами японської мови, середніми та старшими школами для
дітей, медичними установами з іноземною мовою, приватними
організаціями підтримки тощо.

