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③Nơi liên lạc khẩn cấp tại Nhật Bản (có thể là người mang quốc tịch nước ngoài)

④Thẻ căn cước công dân chứng minh công việc tại Đại sứ quán (mặt trước - mặt sau)

⑤Bảng chi tiết lương 3 tháng gần nhất hoặc hợp đồng lao động

②Bản sao giấy đăng ký pháp nhân trong vòng 3 tháng

④Nơi liên lạc khẩn cấp tại Nhật Bản (cha mẹ hoặc anh em)

⑤Nơi liên lạc khẩn cấp tại Nhật Bản (có thể là người mang quốc tịch nước ngoài)

①Hộ chiếu (trang thị thực và trang có ảnh thẻ)

②Nơi liên lạc khẩn cấp trong gia đình (cha mẹ hoặc anh em)

Nghỉ việc

①Thẻ lưu trú hoặc giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài (mặt trước - mặt sau)

②Nơi liên lạc khẩn cấp trong gia đình (cha mẹ hoặc anh em)

③Nơi liên lạc khẩn cấp tại Nhật Bản (có thể là người mang quốc tịch nước ngoài)

①Thẻ lưu trú hoặc giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài (mặt trước - mặt sau)

②Nơi liên lạc khẩn cấp trong gia đình (cha mẹ hoặc anh em)

③Nơi liên lạc khẩn cấp tại Nhật Bản (có thể là người mang quốc tịch nước ngoài)

④Vui lòng chọn các trường hợp dưới đây

Đang đi làm

Thay đổi công việcGiấy thông báo không chính thức hoặc hợp đồng lao động

Đang đi làm

Thay đổi công việcThư mời làm việc hoặc hợp đồng lao động

Nghỉ việc

①Thẻ lưu trú hoặc giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài (mặt trước - mặt sau)

Nghỉ việc

①Thẻ lưu trú hoặc giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài (mặt trước - mặt sau)

②Nơi liên lạc khẩn cấp trong gia đình (cha mẹ hoặc anh em)

③Nơi liên lạc khẩn cấp tại Nhật Bản (nơi cấp Visa)

④Vui lòng chọn các trường hợp dưới đây

②Nơi liên lạc khẩn cấp trong gia đình (cha mẹ hoặc anh em)

③Nơi liên lạc khẩn cấp tại Nhật Bản (có thể là người mang quốc tịch nước ngoài)

④Vui lòng chọn các trường hợp dưới đây

Đang đi làm

Thay đổi công việcThư mời làm việc hoặc hợp đồng lao động

Visa (Tư cách lưu trú) Giấy tờ - Thông tin cần thiết

Du học

①Thẻ lưu trú hoặc giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài (mặt trước - mặt sau)

②Nơi liên lạc khẩn cấp trong gia đình (cha mẹ)

③Nơi liên lạc khẩn cấp tại Nhật Bản (có thể là người mang quốc tịch nước ngoài)

④Vui lòng chọn các trường hợp dưới đây

Đang học

Học lên đại học

Tìm việc làm

Thẻ sinh viên

Giấy thông báo trúng tuyển hoặc giấy báo nhập học

Thư mời làm việc hoặc hợp đồng lao động

Ngoại giao -Công vụ

Tạm trú ngắn hạn
Trên nguyên tắc là không thể tiếp nhận trường hợp này, tuy nhiên những người có dự định
thay đổi từ "Tạm trú ngắn hạn" thành Visa dài hạn xin vui lòng đăng ký vì có khả năng sẽ bị
thẩm tra

Lao động
(Liên quan đến Kiến

thức nhân văn -
Nghiệp vụ quốc tế -

Kỹ năng, v.v…)

Bảng chi tiết lương (3 tháng gần nhất + đóng dấu của công ty) hoặc
giấy chứng minh thu nhập (giấy mới nhất tại nơi làm việc hiện tại)

Bản sao sổ tiết kiệm (trang có tên chủ tài khoản + trang cuối cùng
trong vòng 1 tuần)

Vợ/chồng, v.v…
(Vợ/chồng của người

Nhật, v.v...,
Vợ/chồng của người
vĩnh trú, v.v..., người

phụ thuộc)

Bảng chi tiết lương (3 tháng gần nhất + đóng dấu của công ty) hoặc
giấy chứng minh thu nhập (giấy mới nhất tại nơi làm việc hiện tại)

Bản sao sổ tiết kiệm (trang có tên chủ tài khoản + trang cuối cùng
trong vòng 1 tuần)

Người vĩnh trú Bảng chi tiết lương (3 tháng gần nhất + đóng dấu của công ty) hoặc
giấy chứng minh thu nhập (giấy mới nhất tại nơi làm việc hiện tại)

Bản sao sổ tiết kiệm (trang có tên chủ tài khoản + trang cuối cùng
trong vòng 1 tuần)

Hoạt động đặc biệt
(Làm việc trong ngày

nghỉ, v.v…)

Kinh doanh - Quản lý
③Bản sao sổ tiết kiệm mang tên cá nhân (trang có tên chủ tài khoản + trang cuối cùng
trong vòng 1 tuần)

①Thẻ lưu trú hoặc giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài (mặt trước - mặt sau)

Ký hợp đồng

・Chúng tôi sẽ liên lạc đến công ty 
bất động sản để thông báo về kết 
quả thẩm tra.

・Trường hợp kết quả thẩm tra là
"Chấp nhận" thì sẽ tiến hành thủ 
tục ký kết hợp đồng thông qua 
công ty bất động sản.

Thẩm tra

・Thẩm tra hồ sơ: Công ty Japan 
Housing Trust Co.,Ltd. sẽ tiến 
hành thẩm tra dựa trên các giấy 
tờ được gửi đến.

・Thẩm tra qua điện thoại: Công
ty sẽ liên lạc với người đăng ký, 
người sống cùng, gia đình, bạn 
bè - nơi làm việc.

Đăng ký

・Sau khi điền đầy đủ các mục cần 
thiết vào Giấy đăng ký, vui lòng 
chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ yêu 
cầu và nộp lại khi đăng ký.

・Giấy tờ, thông tin cần thiết sẽ 
khác nhau tùy theo từng loại Visa. 
Vui lòng kiểm tra theo bảng bên 

Lưu ý rằng không 
thể tiến hành thẩm 
tra hồ sơ nếu "Giấy
tờ không đầy đủ", 
"Điện thoại không 
liên lạc được", v.v...!

Vui lòng thông báo 
trước về việc sẽ
có điện thoại từ 
Công ty Japan 
Housing Trust 
Co.,Ltd.!      


