特定非営利活動法人

入国管理国際法務協会

IMMIGRATION LAWYER ASSOCIATION INCORPORATED

Grupo na Naglalayong Gumamit sa Kapasidad ng Banyagang Populasyon

Ang layunin ng Association ng International Legal Immigration
Itinakda ang ideya ng mutual na pang unawa at sama-samang pamumuhay na nakabatay sa
banyaga o foreign group, Japanese organization at iba pa na may kaugnayan sa suporta ng
mga negosyo sa panlipunang edukasyon at internasyonal na palitan ng mga organisasyon
ng mga dayuhang residente
1. Suporta sa mga proyekto sa pakikipagtulungan sa iba pang mga kwalipikadong tauhan pati na
rin sa pang internasyonal na karanasan sa trabaho. Sa pakikipagtulungan sa mga kwalipikadong
indibidwal na may karanasan sa iba`t ibang mga industriya kabilang ang pagiging miyembro at
mapabuti ang mga praktikal na kasanayan.
Matamo ang pagpapalawak ng worksite.

2. Pagpapabuti ng propesyonal na kaalaman sa pamamagitan ng mga workshops, konsultasyon, pulong,
atbp. Sa pamamagitan ng mga paglahok sa iba`t ibang mga seminar at konsultasyon tulad ng mga
bagong trend at repormang institusyonal. Magkaroon ng isang mas mahusay na pang-unawa sa
mga legal na impormasyon.

3. Ibahagi ang impormasyon sa pamamagitan ng Internet
Maaaring dahil sa isang particular na kaso sa nakaraan, at pagbabahagi ng impormasyon sa iba
pang mga miyembro

4. Samantalahin ang mga negosyo sa hinaharap upang lumahok sa mga propesyonal na mga
programa sa pagsasanay na nag-i-specialize sa interpretasyon at pagsasalin
Sa pamamagitan ng paglalaan ng propesyonal na programa ng pagsasanay sa dalubhasang
pagsasalin at pagbibigay kahulugan, kailangan ang kaugnayan sa hinaharap.
Maabot ang antas kung saan magiging posibleng samantalahin ang iba pang mga gawain sa
trabaho at paninirahan.
Gastos ng Application ： Pagpapagawa ng Membership Card at pagpapadala sa koreo. Aktwal na
gastos: 500 yen. Sa mga gustong sumapi, makipag-ugnayan lang po sa amin para sa
dokumento sa application.
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Layunin ng Pagtatatag
Sa pagdaloy ng foreign capital, activation ng international exchange, pagpapalawak ng
mga kumpanya sa ibang bansa, at sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga probisyon para
sa mga higit pang internasyonal na ruta, makakamit ang activation ng Japanese economy. Sa
Hulyo ng nakaraang taon, ang pagkaroon ng malawakang rebisyon ng mga batas na may
kaugnayan sa mga dayuhang residente ay isinagawa at iniangkop sa panahon. Batay sa
pangmatagalang pananaw at paninirahan ng mga dayuhan, ang pagpapakilala ng mataas na
kalidad na mga insentibo para sa mga human resources, bukod pa sa mga tagumpay ng mga
dayuhang manggagawa ay isang malaking impluensiya para sa lokal na ekonomiya.
Bukod pa rito ang pagtaas ng bilang ng mga aging societies sa Japan at bilang pananaw sa
kasalukuyang kalagayan ng mga dayuhang nagtatrabaho sa nursing field, ang pagdami ng
mga dayuhan ay nakatutok sa pagtaas ng multi-field at mabilis nating mahihinuha na ito ang
lugar na kailangang pagtuunan ng pansin.Sa gayon, magkakaroon ng malalim na kaalaman
ang mga dayuhang residente hindi lamang sa mga legal matters kundi gayon din sa
pangunahing kakayahan para sa pakikipag usap sa salitang Hapon at pag unawa sa
panlipunang kaayusan at para sa Professional na Trabaho at human resources, magagawa
naming mag ambag para sa revitalization ng lokal na ekonomiya tungo sa mas advanced na
human resources.
Samakatuwid, naniniwala kami na upang mapahusay ang katangiang pantao ng medium at
pangmatagalang dayuhang residente, sa pakikipagtulungan ng mga iba`t ibang mga may
kaukulang organisasyon gayundin ang pamahalaan, at upang makapagbigay na rin ng
suporta sa pamamagitan ng mga partido, ang pinakamahusay na paraan na pamilyar sa amin,
ang Immigration Control at Refugee Recognition Act Adjacent Law Office ng isa pang grupo
at panghukumang tagasulat kasama na ang Administrative Scrivener sa kanyang masusing
pag aaral na humantong sa pagtatatag ng isang korporasyon na tutulong sa pag promote ng
pampublikong interes.
Ang sumusunod ay ang ILAI, na mauunawaan mo ang mga native na kultura ng dayuhang
residente, itinakda namin ang mga konsepto ng "pagkakatugma sa isang pang unawa" upang
magkaroon ng isang pandaigdigang pananaw tungo sa internasyonal na komunidad na kung
saan ay makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya at pag-internationalize ng mga lokal na
komunidad kung saan kami ay patuloy na magsusumikap para sa layuning ito.

Negosyo
1. Pagsisiyasat at pag-aaral na may kaugnayan sa kapaligirang nakapalibot sa dayuhang negosyo
2. Mga negosyo na nagbibigay ng koleksiyon ng datos at impormasyon upang magsulong ng
panlipunang edukasyon
3. Iba`t ibang mga kurso upang i-promote ang international exchange. Magdaos ng mga seminar sa
negosyo.
4. Suporta sa mga proyekto tulad ng pagdaraos ng mga kurso para sa mga dayuhan sa bansang Hapon
5. Katayuan hinggil sa paninirahan ng mga dayuhan. Paggawa, negosyo,konsultasyon tungkol sa
buhay.
6. Residence ng mga dayuhan pati na rin ang mga negosyo na may kaugnayan sa trabaho sa pagunlad ng suportang pangkapasidad
7. Pagsasalin sa dayuhang wika. Negosyo ng interpretasyon.
8. Sa pag-publish ng negosyo tulad ng papeles at publicity tungkol sa mga gawain ng korporasyon na
ito
9. Iba pang mga aktibidad na kinakailangan upang makamit ang mga layunin ng korporasyong ito

