Mag-ingat sa bagong impeksyon sa COVID-19
Paunawa mula sa Pulisya ng Prefectural Aichi (Abril 7, 2020)

~ Mga taong mayroong lisensya na maari ng mawalan ng bisa ~

*

Bago mawalan ng bisa ang inyong lisensya, maari kayong kumunsulta sa Sentro ng Lisensya sa Pagmamaneho o Istasyon ng Pulisya at makipag ugnayan ukol sa nalalapit na pagtatapos ng bisa ng inyong lisensya at kayo ay makakapagmaneho ng tatlong buwan mula sa
araw ng pagkapaso ng inyong lisensya.
Sa panahong ito, kakailanganin mong gawin muli ang normal na pamamaraan ng pag-renew,
kabilang ang pagkuha ng mga klase at pagkuha ng mga pagsusulit.
Mga karapat-dapat na tao
Para sa mga magrerenew ng lisensya sa pagitan ng Marso 13 at Hulyo 31, 2020
Maari mong I extend na muli ang inyong lisensya kung pinalawig na ang renewal ng inyong
lisensya, at ang expiration ay nakapaloob sa araw na itinalaga matapos ninyong mag
extend/magpahaba.

~ Sa mga tao na ang lisensya ay nawala na ang bisa ~

Kung ang inyong lisensya ay binawi sa kadahilanan na hindi ninyo nakumpleto ang mga
datos ng pagrenew ng lisensya sa oras na itinalaga, at kung ang lisensya sa pagmamaneho
ay nag-expired na mula Marso 13 hanggang sa loob ng hindi hihigit sa tatlong taon at ang
Coronavirus ay natapos sa loob ng isang buwan, maaari pa rin kayong magmaneho kahit
hindi niyo na pagdaanan ang mga pagsusulit sa pagkuha ng lisensya.
Gayundin, sa kasong ito, ang bayad na kinakailangan para sa normal na muling pagkuha ng
lisensya ay mababawasan, kaya mangyaring ipagbigay-alam sa mga kawani sa oras ng
pag-aayos o pagrerenew ng lisensya.
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa hepe ng pulisya ng
Prefectural sa iyong lugar.

Paunawa mula sa Nagoya Immigration Bureau
(hanggang Abril 3, 2020)
Bilang isang hakbang upang mabawasan ang kasikipan sa mga counter ng imigrante para sa mga
aplikasyon ng paninirahan, tatanggap ang mga counter ng imigrasyon ng mga aplikasyon upang
baguhin ang katayuan ng paninirahan, mga aplikasyon upang mapalawak ang panahon ng
pananatili mula sa mga dayuhang nasyonalidad (hindi kasama ang mga dayuhang nasyonalista na
may katayuan ng paninirahan ng 'Mga Itinalagang Gawain (Panahon ng Paghahanda sa Pag-alis'),na ang petsa ng pag-expire para sa kanilang panahon ng pamamalagi ay mula Marso, Abril, Mayo
o Hunyo, ang petsa ng pagkawala ng bisa ay pinalawig ng tatlong buwan mula sa petsa ng pag-expire ng panahon ng pananatili ng naaangkop na dayuhan
Upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19, mangyaring iwasang bisitahin ang aming tangapan
maliban kung ikaw ay nagmamadali.

