特定非営利活動法人

入国管理国際法務協会

IMMIGRATION LAWYER ASSOCIATION INCORPORATED

Grup yang memberdayakan kemampuan warga asing
Tujuan dari Asosiasi Hukum Imigrasi dan Internasionl
Berpedoman kepada filosofi "Keharmonisan dan saling pengertian", kami menyediakan berbagai macam
layanan seperti layanan yang berkaitan dengan pendidikan sosial, pertukaran internasional, dan
konsultasi kepada warga jepang (organisasi) dan warga asing (organisasi) di Jepang.

1.

Layanan dari kolaborasi personil yang berkualitas dan berpengalaman
di bisnis internasional.
Anggota kami adalah staff-staff berpengalaman termasuk didalamnya teknisi ahli
dari berbagai industri yang siap membantu untuk meningkatkan keahlian bekerja
dan memperluas kesempatan kerja.

2.

Peningkatan pengetahuan profesional melalui pelatihan, konsultasi,
dan sebagainya
Dengan berpatisipasi berbagai pelatihan dan konsultasi, kita dapat memperoleh
informasi lebih banyak mengenai trend, reformasi sistem, dan hukum yang berlaku.

3.

Berbagi informasi melalui internet
Anggota dapat saling berbagi cerita dan informasi。

4.

Bermanfaat bagi prospektif industri dalam penafsiran dan
penerjemahan program pelatihan profesional.
Asosiasi dapat memanfaatkan penafsiran dan penerjemahan prospektif program
pelatihan profesional untuk mencapai tingkat yang diperlukan dalam bekerja dan
kegiatan internal.

Aplikasi ： Pembuatan dan pengiriman kartu anggota memerlukan biaya
500 yen 。
Silahkan hubungi kami untuk aplikasi keanggotaan dan
pengiriman formulir。
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Tujuan Pendirian
Perkembangan perekonomian Jepang dapat tercapai dengan arus masuknya modal asing, pertukaran
internasional, ekspansi perusahaan ke manca negara, dan ekspansi rute penerbangan internasional.
Pada bulan Juli tahun lalu, dilakukan revisi besar pada peraturan mengenai penduduk asing. Berkaitan
dengan hal ini, jika kita melihat perspektif jangka panjang dari kependudukan warga asing ini,
pengenalan insentif yang berkualitas bagi sumber daya manusia dan juga kesuksesan pekerja asing akan
menjadi pengaruh yang besar bagi ekonomi lokal.

Selain itu, seiring bertambahnya warga lansia di Jepang, kita dapat berasumsi bahwa masuknya
pekerja-pekerja asing pada bidang keperawatan dan berbagai bidang lainnya adalah hal yang
menggembirakan. Oleh karena itu, warga asing diharapkan memiliki pengetahuan lebih mengenai
peraturan hukum yang berlaku di Jepang dan beberapa persyaratan mendasar seperti kemampuan berbahasa
Jepang, pemahaman mengenai struktur sosial, dan skill professional pada pekerjaannya. Kami percaya
bahwa sumber daya manusia yang berkualitas akan berkontribusi besar pada revitalisasi ekonomi lokal.

Maka dari itu, kami percaya untuk meningkatan kualitas manusia bagi para warga asing dengan masa
tinggal menengah dan jangka panjang dapat tercapai dengan cara-cara sebagai berikut: Menyediakan
dukungan bagi pihak terkait sembari menjalin hubungan kerja sama dengan pemerintah dan
organisasi-organisasi terkait. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai pihak, seperti notaris publik
dan petugas yudisial yang mempelajari dan memiliki hubungan dekat dengan pihak imigrasi, serta agen
hukum yang berkaitan, berkumpul dan membentuk perusahaan dengan tujuan untuk berkontribusi kepada
kepentingan umum.

Tujuan dari perusahaan ini adalah memahami kebudayaan asli dari warga asing, memiliki perspektif
global terhadap masyarakat internasional, berpedoman terhadap filosofi "Keharmonisan dan Saling
pengertian", dan berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan ekonomi dan internasionalisasi
masyarakat lokal.

Bisnis/Layanan:
1. Investigasi dan kajian mengenai iklim bisnis asing di sekitar
2. Menyediakan informasi dan pengumpulan data untuk mempromosikan pendidikan sosial
3. Menyelenggarakan kursus-kursus dan seminar untuk mempromosikan pertukaran internasional
4. Membantu bisnis yang menyediakan kursus bagi warga asing di Jepang
5. Konsultasi mengenai status visa, tenaga kerja asing, kehidupan sehari-hari, dan lain-lain
6. Layanan yang berkaitan dengan imigrasi, bantuan kerja, dan peningkatan kapasitas.
7. Translasi bahasa asing
8. Layanan yang berkaitan dengan hubungan publik
9. Dan layanan lainnya yang berkaitan dengan tujuan dari perusahaan ini

