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Novas medidas de reconhecimento de refugiado –Ministério da Justiça-

Se está
「難民申請を考えている人に」
cogitando

“Pedido de refugiado”

fazer
自分の将来をじっくり考えましょう

Pense bem no seu futuro
O que é refugiado?
Refugiado é a pessoa que refugiou-se para outro país com o receio de sofrer perseguição por
難民
motivos como pertencer a raça, religião, nacionalidade, opinião política, grupo social
とは
específico.O
solicitante reconhecido obterá o visto de “teijusha”, e pode trabalhar sem
restrição.Além disso, no caso de ter motivo humanitário terá o visto de “teteijusha”. tambem.

Fluxo do pedido de refugiado
① Quem afirma ser refugiado faz pedido de refugiado ao Departamento de Controle de
Imigração.Fazendo isso, pode permanecer 6 meses sem trabaho.Nesse período o governo
pagará despesas ordinárias para viver(¥85mil mensais).Deve aproveitar o tempo para
estudar e aperfeiçoar o japonês na classe de japonês do NPO.
② Não conseguir reconhecimento indo ao Departamento de Imigração 6 meses depois é uma
situação normal.Se pretende permanecer poderá trabalhar sem restrição, sem ajuda do
governo para viver,exclusive atividade de diversão que afeta moral.
③ Sendo 6 meses o período de permanência, cada 6 meses deve ir ao Departamento de
Imigração e fazer a renovação.Se tiver a confiança do empregador poderá continuar
trabalhando transferindo o visto para o visto de especialista em serviços humanitários e
internacionais.

Não reconhecimento
A pessoa que fez pedido de reconhecimento de refugiado, passados 2 anos, foi negado seu
reconhecimento, ainda querendo permanecer no Japão, poderá apresentar uma objeção.
Era possível repetir trâmites “Pedido de refugiado⇒Não reconhecimento⇒Apresentação
de objeção⇒Rejeição”.Mas a partir de 2017 ficou no máximo 2 anos.

Pedido de refugiado dos bolsistas e estagiários
No caso de bolsista e estagiários fizerem o pedido de refugiados serão acolhidos à força na
instalação do Departamento de Imigração para frear o aumento do pedido de refugiado
fraudulento.
Está aumentando pessoas que vêm ao Japão com o visto de bolsista.Pedindo empréstimo de
uma grande quantia de dinheiro aos parentes para pagar agência, creditando no que viu no
programa de TV “Indo no Japão dá para faturar 350 mil ienes mensais”.Mas só é permitido
28 horas semanais de trabalho aos bolsistas.Assim muitos fazem o pedido de refugiado por
falta de dinheiro.Porém não é permitido fazer o pedido de refugiado com o visto de
bolsista.Pense bem no seu futuro. Procure não agir imprudentemente.
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Trabalhando para dar força às vítimas de VD

049－269－6450
①Vítimas de VD refugia-se

④Dá a prote ção no alojamento do FICEC

no FICEC
Ajuda para ter sustento próprio
・Aulas de japonês, levar aos órgãos

Ouve bem o relato

públicos(tribunal,depto.de controle
de imigração,conselho s/problemas/

No caso de emergência
Ao pedido da
Instituição de
Proteção
Temporária

②Consulta órgão relativo

③ Dá a proteção na Instituição de
Proteção Temporária

educação, serviços médicos,etc.

⑤Vítima sai do alojamento
Faz visitação do lar

Dial de consulta de direitos humanos

★”Caderno de exercício de HIRAGANA”

『外国語人権相談ダイヤル』
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A classe de japonês do FICEC elaborou
“Caderno de exercício de HIRAGANA” para
adultos aprenderem escrever hiragana.
No caderno consta
páginas de palavras em
hiragana com rica
ilustração que
facilita o aprendizado,
independente de idioma
materno.
Venha e participe.

Foi negada morar num apartamento.
Não
cultural.

consigo
Está

aceitar

a

atormentando

diferença
com

o

problema matrimonial.Deve haver gente
com esses problemas. O ministerio da
justiça

atende

consultas

de

direitos

humanos em vários idiomas.
●Expediente:Dias úteis
9:00～17:00(paga)
●Idiomas:inglês, chinês,
filipino,português,
vietnamita,coreano.

◆Classe de japonês
Quintas-feiras
10:00～12:00

◆Fujimi-shi Kokusai Forum
É um evento anual que começa com o batuque de wadaiko e toca
o universo.FICEC também participa na “seção de brincadeiras”
e afirmação de estrangeiro.
★Local/Fujimi-shi Bunkakaikan Kirari☆Fijimi 1˚Andar Multihall
★Dia/hora:7/10(sábado)11:30～15:30

◆Oitavo Campeonato de badotenis Novo esporte iriginário de Fujimi-shi.compete usando
uma bola de esponja na quadra de badominton. ★Local:Fujimi-shiritsusogotaiikukan
★Dia/hora:5/11(domingo) Atendimento: 9:30,início:10:00
※Inscrição e informação:Fujimi-shi Kyoikuiinkai Shogaigakushu-ka
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☎049‐251‐2711

