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DETAILS OF SERVICE 
 

Our hours of operation are:   
 
Monday:    9 a.m. to 5 p.m.  
Tuesday:   noon to 7 p.m. 
Wednesday:   1 to 5 p.m. 
Thursday & Friday:   9 a.m. to 5 p.m. 

 
Our method of service is first by telephone.  If you have a legal problem or 
question, please call the Clinic first to speak to an intake worker.  An appoint-
ment will be made for you to come in by the intake worker if necessary.   We 
will see clients who come to the Clinic without an appointment only on Wednes-
day afternoons between 1 to 4 p.m. on a first come first serve basis. 
 
We provide service in Cantonese, Mandarin and Vietnamese and to those who 
live in the Greater Toronto area.  
 
All of our services are free of charge. 
 

 
本中心服務資料 

辦工時間： 
 
星期一：     九時至五時 
星期二：   中午十二時至晚上七時 
星期三：  下午一時至五時 
星期四,五：  九時至五時 

 
如果閣下需要查詢法律問題，請先致電到本中心與職員
電話咨詢。若有必要，我們會約閣下面談。逢星期三下
午一時至四時為接見日，毋須預約，根據先到先得服務
為原則。 
 
我們用廣東話，普通話及越南語為居住在大多市的低收
入居民提供服務。所有服務不收費用。 
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Giờ làm việc: 

 
Thứ hai:    9 - 5 giờ chiều  
Thứ ba:   12 giờ trưa - 7 giờ tối  
Thứ tư:     1 giờ đến 5 giờ chiều  
Thứ năm:  9 giờ đến 5 giờ chiều  
Thứ sáu:   9 giờ đến 5 giờ chiều  

 
Xin quí vị vui lòng gọi điện thoại  số  416-971-9674 để tiếp xúc với 
nhân viên về vấn đề của quí vị, chúng tôi sẽ cho hẹn nếu cần, hoặc 
đến xếp hàng theo thứ tự vào chiều thứ tư không cần hẹn. 
 
Chúng tôi cung cấp phục vụ pháp lý cho các thân chủ cư ngụ tại 
Toronto có mức lợi tức thấp.  Nhân viên chúng tôi nói tiếng Quảng, 
Quan Thoại và Việt. 

 
Tất cả phục vụ của chúng tôi đều miễn phí. 
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Protection of Worker’s Right in Unionized Workplace 

How do you know you belong to a union: 
 
A union is organized by workers voluntarily in a particular work-
place such as a factory, restaurant, hotel or office to protect 
rights of their workers – their members. Usually all the workers 
working in the workplace are members of the union except those 
working on management duties.  Union members should receive 
copies of their union membership card, collective agreement with 
employer.  On your payroll record you can also see union dues 
are also deducted from your wage.  Union should also told you 
the name and telephone number of your union steward and union 
representative.  You may also find this information in the union 
bulletin board in the common area such as lunch room. 
 
What should you do if you have issues or grievance in work-
place: 
 
It is best to speak up with your union.  Union steward is a volun-
teer, elect by workers at the workplace.  A union representative 
is a staff member of the union.  You can raise your workplace 
issue and concerns such as unfairly treated or disciplined by your 
supervisor or you were facing with harassment or discrimination.  
Union members can also ask for a Grievance Form from the union 
and file the grievance to union directly.  The union should follow 
up the grievance and to help the worker to address those issue 
with employer according to the grievance procedure that are set 
out in the collective agreement. 
 
If no resolution could be achieved, the union can bring the griev-
ance to arbitration – the next level to resolve the issue with the 
arbitrator.  But how far a grievance should be processed, and 
whether or not a grievance should go to arbitration is a decision 
to be made by the union and not the worker.  Usually at the arbi-
tration level, lawyer of the union will be involved and who will 
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take up the case for the worker.  If your union refused to take up 
your grievance to the arbitration level, there is usually an internal 
appeal process in the union. 
 
What kind of decision can be made from arbitration 
 
If union win the case, there can be a wide range of decision com-
ing from arbitration such as reinstatement of your job, reducing 
discipline penalty, damage in loss wage or pain and suffering or 
declaration in workplace. 
 
If my union is not properly represented my case 
 
Union has a duty of fair representation in representing workers in 
connection with worker’s employer.  If you think your union act in a 
manner that is arbitrary, discriminatory or in bad faith you can 
file your complain to Ontario Labour Relations Board to address 
the issue. 
 

 
 

Introduction 
 
Changes to the Canada Pension Plan (“CPP”) will start to be im-
plemented in January 1, 2011. The implementation process will be 
gradual, with full implementation expected by 2016. These 
amendments will provide greater flexibility for older workers to 
combine pension and work income, slightly expand pension cover-
age, and improve fairness in the CPP’s flexible retirement provi-
sions. 
 
The CPP replaces up to 25% of pre-retirement income up to a 
maximum amount. This pension amount is based on the number of 
years a person has worked and contributed to the Plan, as well as 
the salary/wages earned. The contribution rate is divided equally 
between employees and employers, unless the individual is self-
employed. 

CHANGES TO THE CPP 
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Changes : 
 
Removal of the Work Cessation Test 
 
Before 2012, The Work Cessation Test requires those who apply 
for early (ages 60- 64) CPP pensions to either stop working or re-
duce their earnings for the month prior to collecting the pension.  
Starting in 2012, contributors can receive early retirement pensions 
without any work interruptions and no reduction in earnings re-
quired.  The elimination of the Test makes it easier for Canadians to 
phase into retirement before the age of 65. 
  
Increase in the General Low Earnings Drop-Out 
 
The CPP pension amount is calculated as 25% of an individual’s 
average career earnings between the age of 18 and retirement.  
Before 2012, 15% of the years where earnings were low or nil 
were dropped from the calculation. This gives a person who retires 
at age 65 almost 7 years of low or zero earnings to be dropped 
from the calculation.  Starting in 2012, the drop-out rate will in-
crease to 16% in 2012, allowing a maximum drop-out of almost 
7.5 years, 17% in 2014 allowing a maximum drop-out of 8 years.  
This is helpful particularly to those whose careers have been inter-
rupted or started later. This change will also increase the average 
CPP disability and survivor pensions, which are based on the retire-
ment benefit calculation 
 
Introduction of the Post-Retirement Benefit 
 
Currently, working beneficiaries (those who receive a CPP pension 
and return to work) do not make CPP contributions and as a result, 
do not continue to build their CPP pension.  
 
Effective January 1, 2012 - CPP retirement benefit recipients will 
be required to continue to make CPP contributions until age 
65.  Those age 65 to 70 will have option to  elect not to continue 
contributing to the CPP or continue to contributing through the new 
Post-Retirement Benefit (“PRB”) and may begin to receive the PRB 
the following year.   
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However, if the employee chooses to contribute, the contribution 
will be slipt half and half between the employee and  the em-
ployer.  The additional  PRB will be earned at a rate of 1/40 of 
the maximum pension amount per year ($10,905 in 2009) of the 
additional contribution. The exact amount will depend on the earn-
ings of the contributor, and the resulting pension could be above 
the maximum. This change will allow working beneficiaries to con-
tinue to build their CPP pension, even after taking up early pension  
 
This will affect those people collecting CPP retirement pension prior 
to 2012, if they continue to earn pensionable earnings after 
2011.  These contributions will increase retirement benefits, includ-
ing for persons already receiving the maximum pension amounts 
 
Improved Fairness in Adjustments for Early and Late CPP Take-Up 
 
Actuarial adjustments to the pension amount that would be pro-
vided at age 65 are required when individuals take up CPP pen-
sions before or after that age. This is to ensure that there are no 
unfair advantages or disadvantages to early or late receipt of 
CPP benefits. Pensions will be higher if taken after age 65 and 
lower if taken before then.  
 
Before 2012,  when the CPP retirement pensions is taken early, it is 
reduced by  0.5% per month for each month that the pension taken 
before age 65.  The pension is reduced by 30% (60 months x 
0.5%) for a person who starts collecting it at age 60.   The same 
adjustment rate applied for late CPP take-up, the late pension is 
increased by 0.5 per month  (up to age 70) the pension amount will 
be 30% more than if taken at age 65 (0.5% x 60 months).  
 
Under the new changes, there will be 2 difference retirement pen-
sions adjustment rate for taken it early or late.  From 2011 to 
2013, the adjustment rate for the late up-takes after age 65, will 
gradually increase from 0.5% to 0.7% per month .  This means that 
by 2013, if contributors start receiving CPP pension at the age of 
70, their pension amounts will be 42% more than if taken at age 
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65.   For the early up-takes before age 65, From 2012 to 2016, 
the adjustment rate will gradually increase from 0.5% to 0.6% per 
month.  This also means that by 2016, if contributors receive early 
retirement benefits at age 60, their pension amounts will be 36% 
less than if taken at age 65.  
 
The impact of these changes is to gradually restore the pension ad-
justments to fairer levels that reflect individual’s contributions to the 
plan, while maintaining the flexible nature of the CPP retirement 
provisions.  
 
Who will be affected? 
 

 Employees who contribute to the CPP, whether just starting out 
career or retiring soon 

 Self-employed persons who contributes to the CPP 

 Individuals between the ages of 60-70 who work while         
receiving CPP retirement benefits or; 

 Employers who contributes to the CPP on behalf of employees 
 

NOT Affected: 
 
Individuals who started receiving CPP retirement benefits before 
December 31, 2010 and stayed out of the work force 
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Changes on Legal Aid in Ontario: 
 
Legal Aid Ontario (LAO) has restructured the way it delivers its ser-
vices.  In the past, if you wanted to apply for a legal certificate, you 
could go in person to the local Legal Aid area office closest to where 
you live to apply for a certificate.  If you were issued a certificate, 
you could hire a lawyer who takes legal aid funded cases to repre-
sent you.  If you were issued a certificate for a family or refugee/
immigration matter, you could also have the option of seeking legal 
representation of the Family Law Office (FLO) or the Refugee Law 
Office (RLO).  The FLO and RLO are Legal Aid funded law offices 
staffed with lawyers and legal workers who represent people who 
have legal aid certificates.   
 
However, since October, 2009, major restructuring has taken place.  
One of the main reasons for this change was to save money on how 
legal aid certificates were issued so that this money could be used to 
expand family law services by establishing four Family Law Service 
Centres (FLSC) in the Greater Toronto Area (GTA) near the four main 
family courts in the GTA.    
 
Now, if you want to apply for a legal aid certificate, you have to con-
tact the newly established Client Service Centre by phone at 416-979
-1446.  When you call in at first, there will be a automated message 
in English which tells you your choices  - if you do not speak English 
and do not understand the automated message, press “0” and you 
will be directed to a customer service representative.  There is an ap-
proximately 10-15 minute wait to speak to a representative. Priority 
will be given to domestic violence victims.  If you cannot wait on the 
line, you can use the “call back” feature which enables you to get a 
call back from the centre.  Once you do speak to someone, you can 
say you do not speak English and say the language you speak and 
the phone staff will connect you with an interpreter.  The phone line 
staff will then direct you through the application process and tell you 
what documents you need to provide to them. Also, representatives 
can give you up to 20 minutes of summary legal advice on family and 

Family Law Service Centres in the GTA  
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criminal matters.      
 
Why were the FLSCs established ?  - to bridge the gap between the 
services offered by duty counsel/ advice lawyers on one hand and cer-
tificate lawyers who provide full representation on the other by in-
creased use of legal workers ( law clerks).  Legal workers assist unrep-
resented clients with the preparation of court documents under the su-
pervision of a staff lawyer. They are mostly former Legal Aid applica-
tion assessment officers who worked in the area offices.  After the rele-
vant documents have been compiled, the FLSCs will then refer clients 
back to duty counsel on the day of their hearing.    
 
For more complicated cases, the staff lawyers of the FLSCs will accept 
clients with legal aid certificates and will if necessary represent clients 
throughout the trial and appeal process. Mediators will also be avail-
able at select Centres to assist clients. Each of the four FLSCs is unique 
in its staff composition and range of services offered. 
 
FINANCIAL ELIGIBILITY 
 
In order to be eligible for FLSC services, clients must either: 

 Meet the duty counsel financial eligibility test  or; 
Meet the test for a (non-contribution) certificate for document prepara-
tion services 

 
FLSC staff lawyers will represent clients with both contribution and non-
contribution legal aid certificates 
 
SERVICES PROVIDED 
 
Services provided at the FLSCs include: 
 

 Drafting and organization of documents 

 Legal information and advice 

 Referrals for other services 

 Some applications for legal aid certificates 

 
Full representation for clients with legal aid certificates at FLSCs with 
staff lawyers accepting certificate cases (subject to availability).  Staff 

Page 7 JANUARY 2011 



 

 

N E W S L E T T E R  -   會訊  -  T H Ô N G  T I N  H Ộ I  V I Ê N   Page 8 

lawyers represent clients in family law and child protection proceedings 
and conduct trials and appeals.   For financially eligible and unrepre-
sented clients with complex cases, legal workers and their supervising 
lawyers will make referrals to the Legal Aid Ontario certificate pro-
gram. In most other instances, duty counsel will handle the case in court. 
Where available, advice lawyers will provide continuing support.  
 
The FLSCs will rely primarily on referrals from duty counsels or advice 
lawyers at the courts who have already met with and assessed the 
needs of clients. The Centres will also assist eligible walk-in clients after 
assessing their financial status and legal issues.  
 
APPLICATION FOR LEGAL AID CERTIFICATES AT FLSCs 
 
The FLSCs will only accept and process family law applications for le-
gal aid certificates in limited and urgent cases. The Centres will take 
applications only in the following circumstances: 
 

 Client requires immediate legal assistance (child abduction, child 
apprehension, and child protection cases) 

 Client is a victim of abuse and domestic violence or; 

 Client faces barriers to applying by telephone through the Client 
Service Centre (e.g. linguistic or physical difficulties) 

 
Priority will be given to persons with written referrals from duty counsel 
or domestic violence agencies.  
 
FAMILY LAW SERVICE CENTRE LOCATIONS 
 
Toronto North 
 
The Toronto North FLSC is located at 45 Sheppard Avenue East, Suite 
106 in North York, Ontario. Reception can be reached at: (416) 730-
0936 (ext. 28). The Centre’s hours of operation are: 8:30 am. to 4:30 
p.m., Monday to Friday. This FLSC serves clients who are financially 
eligible and require assistance for hearings held at the North York 
Family Court at 47 Sheppard Avenue East.  
 
The Centre’s staff consists of a managing lawyer, two staff lawyers, 
two family law clerks, and three family legal workers. One of the family 
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legal workers, is fluent in Cantonese.  The two staff lawyers continue to 
provide services to clients with legal aid certificates, as they did under 
the old Family Law Office model.  
 
 
Toronto Central 
 
The Toronto Central FLSC is located at 20 Dundas Street West, Suite 201 
in Toronto, Ontario. The main phone number is: (416) 348-0001. The 
Centre is open from 8:30 a.m. to 4:30 p.m., Monday to Friday. This FLSC 
serves clients who are financially eligible and require assistance for hear-
ings held at 311 Jarvis Street (Ontario Court of Justice Family Court 
“OCJ”) and 393 University Avenue (Superior Court of Justice Family 
Court “SCJ”).  
 
The Centre’s staff consists of a managing lawyer, two staff lawyers, two 
law clerks, two family legal workers, and a mediator. One of the staff 
lawyers is fluent in Cantonese. The two staff lawyers continue to provide 
services to clients with legal aid certificates, as they did under the old 
Family Law Office model.  
 
Peel 
 
The Peel FLSC is located at 205 County Court Boulevard, Suite 200 in 
Brampton, Ontario. The Centre’s contact number is: (905) 453-1723. This 
FLSC is open from 8:30 a.m. to 4:30 p.m., Monday to Friday. It serves 
clients who are financially eligible and require assistance for hearings 
held at the Brampton Family Court (both the OCJ and SCJ).  
 
The Centre’s full-time staff consists of a managing lawyer and three legal 
workers. There are no staff lawyers accepting legal aid certificates at 
this location. This FLSC will hire a mediator in the future and currently em-
ploys one advice lawyer, who works at the Centre three times a week.  
 
 
Newmarket 
 
The Newmarket FLSC is located at 17070 Yonge Street, Suite 102 in 
Newmarket, Ontario. The Centre’s reception can be reached at: (905) 
898-3943. Its hours of operations are: 8:30 a.m. to 4:30 p.m. This FLSC 
serves clients who are financially eligible and require assistance for hear-
ings at the Newmarket Family Court at 50 Eagle Street West.  
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Specialty Clinic: Advocacy Centre for the Elderly   
 
There are about 79 Legal Clinics throughout Ontario.  While most of 
these clinics are general clinics, in that they serve the neighbourhood area 
in which they are located, there are a few “specialty” clinics that only 
focus on a certain area of law or provide legal services to communities 
which speak a certain language.  Our Clinic is an example of a specialty 
clinic because we serve people from the Chinese and Southeast Asian 
(Vietnamese, Cambodian and Laos) communities who cannot access other 
legal services because of an inability to speak English. 
 
The Advocacy Centre for the Elderly (ACE) is another specialty clinic lo-
cated in Toronto which serves low income seniors across the province.  
They provide direct services to seniors free of charge who are over 60 
years of age and live in the Greater Toronto Area.  They also work on 
systemic issues which impact many older adults.  ACE is the first and the 
oldest legal clinic in Canada to specialize in the legal problems of sen-
iors.  ACE is staffed by lawyers as well as legal support workers and 
managed by a volunteer Board of Directors at least half of whom are 
seniors.  Areas of service include advance care planning, consent and 
capacity, consumer protection, elder abuse, home care, long-term care 
homes, pensions and income and retirement homes.  Examples of cases 
they handle are 
 

1. poor care in long-term care home or other senior’s residences, 

2. problems with hospital admission, detention or discharge, 

3. denial of government pension benefits or services 

4. problems with other community services, 

5. abuse or threats of abuse 

inappropriate use of the Power of Attorney given to a relative or friend. 
 
ACE’s phone number is 416-598-2656 and their website address is 
www.acelaw.ca.  While their summary intake is done in English, if ACE 
does represent you, they can arrange for an interpreter. Their hours of 
operation are Monday, Tuesday, Wednesdays and Friday from 9-5 and 
Thursdays from 1-5. 
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Spotlight 

http://www.acelaw.ca/
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Làm sao biết mình có công đoàn hay không? 
 
Công đoàn là nơi đại diện pháp lý tranh giành và bảo vệ quyền 
lợi của nhân công thuộc thành viên công đoàn.  Công nhân trong 
nghành nghề như hãng xưỡng, nhà hàng, khách sạn v.v. thường 
thành lập công đoàn, đây là quyết định tập thể và chỉ có giai cấp 
nhân công mới có thể gia nhập, những người nắm chức vụ quản 
lý sẽ không được gia nhập công đoàn.  Sau khi gia nhập công 
đoàn, mổi thành viên sẽ nhận được cạc thành viên và văn bản 
hợp đồng tập thể với công ty và tên họ của người đại diện công 
đoàn tại nơi làm.  Tiền lệ phí công đoàn hàng tháng sẽ được trừ 
từ tiền lương và được ghi rỏ trong cùi chi phiếu lương.  Công 
đoàn sẽ dán nêm yết ở nơi công khai trong công sở như phòng 
ăn về nơi liên lạc với nhân viên đại diện công đoàn tại chổ làm. 
 
Khi gặp vấn đề tại chổ làm thì phải làm gì? 
 
Nếu bị đối người cai quản đối xữ bất công, bị hà hiếp hay ký thị, 
bạn phải thông báo cho người đại diện công đoàn chổ làm biết 
về vấn đề.  Người đại diện tại chổ làm là thành viên tự nguyện 
và do các thành viên bầu ra, người này sẽ báo với công đoàn và 
giúp bạn điền đơn yêu cầu công đoàn can thiệp. Công đoàn sẽ 
đại diện cho bạn giải quyết vấn đề dựa trên những điều khoản 
trong hợp đồng tập thể.   
 
Trong trường hợp công đoàn không giải quyết được vấn đề thỏa 
đáng, họ có thể yêu cầu đưa ra Bộ Trọng Tài để giải quyết, đây 
là quyết định của công đoàn.  Nếu vấn đề mang ra trọng tài, thì 
luật sư của công đoàn sẽ đại diện bênh vực cho bên nhân công. 
 
Vai trò của Trọng Tài  
 
Trọng tài sẽ xét xữ vấn đề và đưa ra quyết định, nếu phần thắng 
về bên nhân công, thì họ sẽ đưa ra những quyết định về phục 
hồi chức vụ, giảm mức phạt, bồi thường tiền lương và thiệt hại 
v.v. 
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Vai trò của công đoàn 
 
Công đoàn có trách nhiệm phải bênh vực cho quyền lợi pháp 
định của thành viên mình.  Thành viên có quyền kiện công 
đoàn đến Bộ Quan Hệ Lao Động Ontario (Ontario Labour Re-
lationsh Board) nếu công đoàn không làm tròn trách nhiệm, kỳ 

Trung Tâm phục vụ luật Gia Đình ở vùng lân cận 
Toronto  

Thay đổi về chương trình Pháp Trợ Ontario: 
 
Chương Trình Pháp Trợ Ontario (Legal Aid Ontario (LAO) đã 
cải tổ cách thức cung cấp dịch vụ.  Trước kia, nếu bạn muốn 
xin chứng thư pháp trợ, bạn phải đi đến văn phòng pháp trợ 
địa phương khu vực gần nơi bạn ở để xin chứng thư. Nếu bạn 
đã được cấp  chứng thư pháp trợ, bạn có thể dùng để thuê 
một luật sư nhận chứng thư để đại diện cho bạn và được 
chương trình này trã luật sư phí cho bạn.  Nếu bạn xin pháp 
trợ về lãnh vực luật gia đình hoặc xin tị nạn / di trú, khi bạn 
được cấp chứng thư, bạn có thể chọn luật sư tư hay Luật sư 
công của Trung Tâm Dịch Vụ Luật Gia đình (FLO) hoặc Trung 
Tâm Luật Tị Nạn (RLO).  Trung Tâm FLO và RLO là những 
văn phòng luật công có đội ngũ gồm luật sư và cán sự pháp 
trợ để nhận hồ sơ đại diện pháp lý cho những người có chứng 
thư pháp trợ. 
 
Tuy nhiên, kể từ Tháng 10, 2009, đã có sự thay đổi lớn trong 
phương diện hành chính của chương trình pháp trợ. Một trong 
những lý do chính cho sự thay đổi này là để tiết kiệm tiền bạc 
và phương pháp cấp chứng thư pháp trợ trong lãnh vực luật 
gia đình.  từ đó dịch vụ được nới rộng bằng cách thành lập 4 
trung tâm dịch vụ luật gia đình ở trong khu vực Toronto và phụ 
cận nằm trong 4 tòa gia đình. 
 
Hiện nay, khi bạn xin chứng thư pháp lý, bạn phải gọi đến 
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đường dây Trung Tâm Dịch Vụ Pháp Trợ mới thành lập để xin 
Pháp Trợ.  Số điện thoại là 416-979-1446.  Thông điệp đầu tiên 
bằng tiếng Anh sẽ cung cấp sự lựa chọn - nếu bạn không nói 
được tiếng Anh và không hiểu các thông điệp tự động, bạn nên 
nhấn số "0" và đường dây của bạn sẽ được chuyễn cho một tiếp 
viên trong vòng 10 – 15 phút.  Ưu tiên dành cho các nạn nhân 
bạo lực gia đình.  Nếu  
 
Nếu bạn không thể chờ đợi trên đường dây, bạn có thể sử dụng 
dịch vụ "gọi lại" với tính năng cho phép bạn để số lại cho họ gọi 
trở lại cho bạn.  Khi được chuyễn tiếp đến tiếp viên, nếu cần 
thông dịch, bạn hãy nói ngôn ngữ bạn cần thông dịch thì họ sẽ 
nối kết với  thông dịch viên trên điện thoại.  Trung tâm dịch vụ có 
thể cung cấp thông dịch cho 120 ngôn ngữ.  Tiếp viên sẽ sẽ tìm 
hiểu vấn đề và cho bạn biết những tài liệu bạn cần phải cung 
cấp cho họ. Ngoài ra, tiếp viên cũng có thể cung cấp 20 phút tư 
vấn pháp lý cho bạn về các vấn đề gia đình và hình sự. 
 
Các Trung Tâm Dịch Vụ Luật Gia Đình (FLSC) được thành lập  - 
là để thu hẹp khoảng cách giữa các dịch vụ được tư vấn pháp lý 
o luật sư công và tư cung cấp và các dịch vụ do luật sư đại diện 
toàn diện và nhu cầu về dịch vụ do nhân viên pháp lý cung cấp 
gia tăng.  Có nhiều người tự ra tòa mà không có luật sư đại diện, 
họ thường trông cậy vào nhân viên pháp lý giúp họ làm đơn từ 
và chuẩn bị tài liệu ra tòa.  Những nhân viên pháp lý là cựu nhân 
viên của chương trình pháp trợ trong văn phòng khu vực và phụ 
trách xét đơn, họ cung cấp dịch vụ pháp lý dưới sự giám sát của 
luật sư . Sau khi các tài liệu liên quan đã được chuẩn bị xong, 
nhân viên pháp lý của FLSC sẽ chuyển thân chủ đến tìm  Luật 
sư trực công của tòa để được tư vấn trong ngày điều trần của 
họ. 
 
Đối với những vấn đề phức tạp, các luật sư làm việc tại FLSC sẽ 
đại diện cho những thân chủ có chứng thư pháp trợ và giúp họ 
ra tòa từ đầu đến cuối.  Một số trung tâm có  dịch vụ hòa giải để 
giúp giải quyết vấn đề.  Trong 4 trung tâm này, mỗi nơi có lực 
lượng nhân viên riêng biệt để đáp ứng nhu cầu trong khu vực 
cho những dịch vụ cung cấp. 
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ĐIỀU KIỆN TÀI CHÍNH 
 
Để được hưởng dịch vụ của FLSC, thân chủ phải : 
 
 đạt tiêu chuẩn về điều kiện tài chính cho dịch vụ tư vấn của 

luật sư trực công, hoặc, 
 đạt tiêu chuẩn về điều kiện tài chính cho chứng thư pháp trợ 

không cần đóng góp. 
 
Luật sư của FLSC có thể nhận hồ sơ đại diện cho thân chủ có 
chứng thư pháp trợ loại không hay cần phải đóng góp.   
 
Dịch vụ của FLSC là: 
 

 giúp chuẩn bị đơn từ và tài liệu pháp lý 
 cung cấp tư vấn pháp lý 
 Giới thiệu cho các dịch vụ khác 
 Làm thủ tục xin Chứng thư pháp trợ 
 nhận hồ sơ đại diện cho thân chủ có chứng thư pháp lý 

để ra tòa kiện và kháng cáo. 
 

Đối với những thân chủ có vấn đề pháp lý phức tạp, hội đủ điều 
kiện về tài chính cho pháp trợ nhưng không có đại diện pháp lý, 
nhân viên pháp lý và luật sư của FLSC sẽ o giới thiệu họ đến xin 
chứng thư pháp trợ Ontario. Trong một số trường hợp, họ có thể 
được chuyển đến để được Luật sư trực công của tòa giúp ở tòa 
hoặc tiếp tục được sự hộ trợ của luật sư. 
 
Dịch vụ của FLSC sẽ dựa chủ yếu vào giới thiệu từ dịch vụ pháp 
trợ ở tòa sau khi họ được tư vấn và đánh giá các nhu cầu của 
đương sự.  có khi trung tâm cũng tiếp những thân chủ trực tiếp đi 
đến họ để yêu cầu được giúp đỡ, nhân viên của FLSC sẽ tìm hiểu 
và đánh giá tình hình tài chính của họ và các vấn đề pháp lý. 
 
Cách xin chứng thư pháp trợ từ trung tâm FLSC: 
 
FLSC chỉ chấp nhận và xử lý các tranh tụng về luật gia đình và 
giúp xin chứng thư pháp trợ trong các trường hợp hạn chế và cấp 
bách như những trường hợp sau đây: 
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 Đương sự có vấn đề pháp lý khẩn cấp (con bị bắt cóc, bị 
mang đi vì sự can thiệp của Hội Bảo Vệ Trẻ Em) 

 Là nạn nhân của bạo lực gia đình 
 
Đương sự có khó khăn không thể gọi điện thoại xin chứng thư 
pháp trợ (ví dụ như khó khăn về ngôn ngữ hoặc tàn tật).   
Ưu tiên dành cho đối tượng có giấy giới thiệu của những cơ 
quan cung cấp dịch vụ cho nạn nhân bạo lực hay luật sư trực 
của tòa. 
 
Những Trung Tâm Dịch Vụ Luật Gia Đình  
 
Bắc Toronto 
 
Tọa lạc tại 45 Sheppard Avenue East,  phòng 106 in North York, 
Ontario. số điện thoại liên lạc là : (416) 730-0936 (ext. 28). Trung 
tâm làm việc từ  8:30 sáng đến 4:30 chiều, Thứ Hai đến Sáu.  
Trung tâm này chỉ cung cấp dịch vụ cho những vấn đề làm ở tòa 
gia đình 47 Sheppard Avenue East.  
 
Trung tâm này có 3 luật sư, một trong ba vừa là luật sư và giám 
đốc trung tâm, 2 nhân viên hành chánh và 3 cán sự pháp lý, một 
trong 3 cán sự có thể nói tiếng Quãng Đông rất thành thạo.  có 2 
luật sư tiếp tục nhận hồ sơ đại diện cho những thân chủ có 
chứng thư pháp trợ như trước nay. 
 
Trung Tâm Toronto 
 
Tọa lạc tại 20 Dundas Street West, phòng 201. số điện thoại liên 
lạc là : (416) 348-0001. Trung tâm làm việc từ  8:30 sáng đến 
4:30 chiều, Thứ Hai đến Sáu.  Trung tâm này chỉ cung cấp dịch 
vụ cho những vấn đề làm ở tòa gia đình 311 đường Jarvis và 
393 đường University .  
 
Trung tâm này có 1 luật sư kiêm giám đốc, 2 luật sư, 2 nhân viên 
hành chánh, 2 cán sự pháp lý và điều trần viên. một trong 3 cán 
sự có thể nói thành thảo tiếng Quãng Đông.  Và có 2 luật sư tiếp 
tục nhận hồ sơ đại diện cho những thân chủ có chứng thư pháp 
trợ như trước nay. 
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Vùng Peel 
 
FLSC tọa lạc tại 205 County Court Boulevard, phòng 200 ở 
Brampton, Ontario. số điện thoại liên lạc là: (905) 453-1723. Trung 
tâm làm việc từ  8:30 sáng đến 4:30 chiều, Thứ Hai đến Sáu.  
Trung tâm này chỉ cung cấp dịch vụ cho những vấn đề làm ở tòa 
gia đình Brampton. 
 
Trung tâm này có 1 luật sư kiêm giám đốc, 3 cán sự pháp lý , 1 
luật sư làm việc 3 ngày/tuần. Trung tâm không có luật sư để nhận 
hồ sơ theo chứng thư pháp trợ,  trung tâm sẽ mướn thêm một 
điều trần viên trong thời gian ngắn để giúp giải quyết vấn đề.   
 
Newmarket 
 
FLSC tọa lạc tại 17070 Yonge Street, phòng 102 ở Newmarket, 
Ontario.  Số điện thoại liên lạc là : (905) 898-3943. Trung tâm làm 
việc từ  8:30 sáng đến 4:30 chiều, Thứ Hai đến Sáu.  Trung tâm 
này chỉ cung cấp dịch vụ cho những vấn đề làm ở tòa gia đình 
Newmarket, 50 đường Eagle West.  

Bắt đầu tháng 1, 2011 sẽ có sự đổi mới cho Công Quỹ Hưu 
Canada (Canada Pension Plan (“CPP”).  Sự thay đổi này sẽ áp 
dụng dần dần đến năm 2016.   Những sửa đổi này sẽ tạo sự linh 
hoạt cho công nhân lớn tuổi để kết hợp tiền hưu trí và  thu nhập 
lương bổng, điều chỉnh mức tiền hưu và tạo sự công bằng trong 
chương trình hưu trí CPP. 
 
Mức tiền hưu CPP thường tương đương với 25% mức lương 
trung bình trong số năm đã đóng vào công quỹ  đến một mức tối 
đa.  Cách tính mức tiền dựa trên số năm đã làm việc, mức đóng 
góp vào công quỹ và mức lương thu nhập cá nhân trước đó.  
mức đóng góp khi đi làm sẽ chia đều 50/50 giữa công nhân và 

 
Sự thay đồi về Chương Trình CPP - tiền hưu trí  



 

 

Page 17 

chủ, ngoại trừ trường hợp tự kinh doanh.  
 
Những đổi mới  
 
Loại bỏ đòi hỏi ngưng làm việc để xin hưu non 
 
Trước 2012,  điều kiện xin hưu non từ 60-64 tuổi đòi hỏi đương 
sự phải ngưng làm việc hay có giảm mức thu nhập mới được 
hộp đơn xin sau đó.  Bắt đầu từ năm 2012, thì điều kiện này sẽ 
bị loại bỏ, họ có thể xin hưu non trước 65 tuổi mà vẩn có thể tiếp 
tục đi làm và thu nhập sẽ không ãnh hưỡng đến điều kiện xin.  
Như vậy, đương sự có thể kế hoạch để về hưu từ từ trước khi 
65 tuổi. 
 
Gia tăng số năm miễn tính có thu nhập thấp 
 
mức tiền hưu tính theo tỷ lệ 25% của tổng số năm làm việc của 
một cá nhân từ 18 tuổi đến khi nghĩ hưu.  Trước năm 2012, 15% 
của những năm có thu nhập thấp hoặc hoàn toàn không thu 
nhập trong khoãng đời đi làm của một người tính từ 18 tuổi đến 
khi nghĩ hưu ở tuổi 65 sẽ được miễn tính. Điều này có nghĩa là 
một người sẽ có 7 năm có mức thu nhập thấp hoặc không có thu 
nhập sẽ không dùng để tính. Tỷ lệ miễn tính này sẽ tăng lên 16% 
vào năm 2012  tức là 7.5 năm và 17% vào năm 2014.  Từ năm 
2014, một cá nhân sẽ có tối đa 8 năm trong khoãng đời làm việc 
có mức thu nhập thấp sẽ được miễn tính.  Điều này có lợi cho 
những người có nghề nghiệp đã bị gián đoạn hoặc bắt đầu đi 
làm muộn.  Sự thay đổi này cũng gia tăng mức tiền tàn tật và 
tiền góa vì nó tính theo mức tiền hưu. 
 
Đóng góp quỹ Hưu sau khi lãnh tiền hưu 
 
Theo luật hiện hành, những người đang lãnh hưu còn đi làm sẽ 
không phải đóng góp vào quỹ hưu trong tiền lương, tức là khi 
một người xin lãnh tiền hưu rồi trở lại làm việc, thì họ sẽ không 
tiếp tục đóng góp và gầy dựng quỹ hưu nữa.   
 
Bắt đầu từ 1 tháng 1, 2012, những người lãnh hưu non dưới 65 
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tuổi mà đi làm đều phải tiếp tục đóng góp vào công quỷ hưu, 
những người lãnh hưu và đi làm   ở tuổi 65 đến 70 sẽ có quyền 
chọn lựa không đóng góp hay tiếp tục đóng góp vào công quỹ 
hưu theo chính sách mới  gọi là “trợ cấp sau tuổi hưu (Post-
Retirement Benefit (PRB) và sẽ được lãnh thêm trợ cấp của chính 
sách này vào năm sau.   
 
Nếu người đi làm sau tuổi hưu chọn để tiếp tục đóng góp, thì tỷ lệ 
đóng góp sẽ chia đều giữa họ và chủ, mổi bên đóng một nữa.   
Mức đóng góp ngoại lệ sẽ tính theo tỷ lệ là 1/40 của mức tiền hưu 
tối đa cho mỗi năm ( năm 2009 là $ 10,905).  Mức đóng cũng tính 
theo mức lương của cá nhân nên có thể lãnh cao hơn mức tối đa.  
Sự thay đổi này sẽ cho phép những người đi làm sau tuổi hưu 
hay đang lãnh hưu non vẫn có thể tiếp tục gầy dựng mức hưu 
của họ nếu còn đi làm, do đó, họ có thể lãnh thêm mức trợ cấp 
hưu cao hơn mức tối đa. 
 
Thay đổi mức điều chỉnh tiền hưu non và xin hưu muộn  
 
Để tạo tính công bằng cho trường hợp xin hưu non (trước 65 tuổi) 
và xin hưu muộn (sau 65 tuổi),  thì mức tiền hưu non hay xin 
muộn sẽ được tính theo mức điều chỉnh để cho mức tiền hưu non 
giảm xuống khi lãnh sớm hơn 65 tuổi và gia tăng mức tiền hưu 
nếu xin lãnh trể hơn 65 tuổi.  
 
Trước năm 2012, mức điều chỉnh tiền hưu non giãm 0.5% cho 
mỗi tháng lãnh trước 65 tuổi.  cho nên nếu xin hưu non lúc 60 
tuổi, thì tiền hưu giảm 30% (60 tháng x 0.5%).  Và ngược lại là 
tiền hưu muộn sẽ gia tăng 0.5% cho mỗi tháng lãnh muộn sau 65 
tuổi (trể nhất là 70 tuổi), cho nên nếu một cá nhân chọn lãnh hưu 
muộn ở tuổi 70,  thì mức tiền lương hưu sẽ cao hơn 30% lúc lãnh 
ở tuổi 65 (0.5% x 60 tháng 
 
Theo qui định mới, sẽ có 2 mức điều chỉnh riêng biệt cho xin hưu 
non hay xin muộn. Từ năm 2011 đến năm 2013, mức điều chỉnh 
cho hưu muộn sẽ tăng dần từ 0.5% đến 0.7% cho mổi tháng.  tức 
là đến năm 2013, thì mức tiền hưu muộn sẽ gia tăng 42% từ mức 
hưu lãnh ở tuổi 65.   
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Từ năm 2012-2016, mức điều chỉnh cho hưu nơn cũng tăng dần từ 
0.5% đến 0.6%. Điều này có nghĩa là vào năm 2016, mức hưu non 
lãnh ở tuổi 60 sẽ giảm 36% so với mức hưu lãnh ở tuổi 65. 
 
Sự thay đổi này sẽ công bằng hơn so với tỷ lệ đóng góp của cá 
nhân trong chính sách công quỹ hưu trí.  
 
Ai sẽ bị ãnh hưỡng? 
 

 Những người mới đi làm hay sẽ nghĩ hưu sớm 

 Những người tự kinh doanh và tự đóng góp vào công quỹ hưu 

 Những cá nhân trong độ tuổi từ 60-70 đang lãnh tiền hưu và đi 
làm 

 Chủ chịu trách nhiệm đóng góp quỹ hưu công cho nhân công 
 
 
Những ai không bị ảnh hưởng: 
 
 cá nhân bắt đầu nhận tiền hưu trí trước ngày 31 tháng 12, 2010 

và không đi làm lại.  
 

Trung Tâm Pháp Trợ Cao Niên (Advocacy   
Centre for the Elderly ) 

 
 

Ở Ontario có 79 cơ quan pháp trợ.  Trong số đó những cơ quan 
là loại cung cấp dịch vụ theo vùng, có loại thuộc đặc trách chuyên 
về một lãnh vực pháp lý hoặc chuyên phục vụ cho một cộng đồng 
chủng tộc hay ngôn ngữ nhất định.  Trung tâm chúng tôi là loại 

JANUARY 2011 
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đặc biệt vì chỉ cung cấp dịch vụ cho cộng đồng di dân gốc Hoa, 
Việt, Khmer, Lào cần dịch vụ bằng ngôn ngữ khác vì không thạo 
tiếng Anh 
 
Trung tâm Pháp Trợ Cao Niên (ACE) ở Toronto là nơi cung cấp 
dịch vụ pháp lý và tranh giành quyền lợi cho người cao niên có 
thu nhập thấp trong tỉnh Ontario. Họ cung cấp các dịch vụ trực 
tiếp cho người cao niên miễn phí trên 60 tuổi sống trong khu vực 
Greater Toronto. Họ tranh giành quyền lợi cho người cao niên và 
thúc đẩy thay đổi chính sách trong về hệ thống mà ảnh hưởng 
đến nhiều người lớn tuổi. ACE là trung tâm thành lập lâu đời nhất 
trong hệ thống pháp lý ở Canada chuyên về các vấn đề pháp lý 
của người cao niên. ACE có đội ngũ nhân viên gồm luật sư và 
cán sự pháp trợ dưới sự điều hành của một Ban giám đốc tình 
nguyện mà nữa thành viên ban giám đốc là người cao niên. Lĩnh 
vực pháp lý bao gồm đại diện pháp lý để lập kế hoạch hộ lý cá 
nhân, vấn đề về ủy quyền, vấn đề đánh giá khả năng cho chỉ thị 
và minh mẫn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bạo lực cao niên, 
vấn đề dịch vụ chăm sóc tại nhà, xữ lý vấn đề chuyển vào nơi hộ 
lý dài hạn, viện dưỡng lão, nhà hưu, tiền già, lương hưu như:  
 

 khiếu nại phẩm chất dịch vụ cho cao niên trong viện chăm sóc 
dài hạn và nhà dưỡng lão 

 những vấn đề nhập viện, bị buộc nhập xuất viện 

 bị từ chối các phúc lợi và dịch vụ hưu trí của chính phủ 

 những vấn đề với các dịch vụ cộng đồng khác 

 bị lạm dụng hoặc đe dọa hay hành hung 
bị người thân hoặc bạn bè lạm dụng giấy uỷ quyền. 
 
Bạn có thể liên lạc với ACE với số phone 416-598-2656 và trang 
mạng: www.acelaw.ca.  Dịch vụ sẽ được cung cấp bằng tiếng 
Anh nhưng có thông dịch theo yêu cầu.  Giờ làm việc của ACE là 
Thứ hai, ba, tư và sáu từ 9 – 5 giờ chiều và thứ năm là 1- 5 giờ 
chiều. 
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工會如何保障工人權益 

怎樣知道是否工會會員： 

 

工會是工人在工作場所例如工廠，餐館，酒店或辦公室自願

組織成立，以保障工人-  會員的權益。通常所有在該工作場所

工作的工人都是工會會員，不包括管理層員工。會員應收到

工會會員咭，與公司的集體協議。從工資單也可看到被扣除

的工會會費。工會應告訴你工會員工代表及工會代表的姓名

及電話。也可能在餐房工會報告板上找到資料。 

 

工作上有問題，投訴，怎樣處理： 

 

最好先跟工會討論。工會員工代表是志願者，經會員推選。

工會代表是工會的職員。你可提出問題，如被主管不公平，

歧視或懲罰。工會會員也可取投訴表格填妥後直接交給工

會。工會應依集體協議定下的伸訴處理步驟與僱主跟進會員

的投訴。 

 

如問題未能得到解，工會可將投訴轉往另一個層面-仲裁員來

處理投訴問題。但是否將問題轉往仲裁層面的決定權在工

會，不是工人。假如工會拒絕將問題轉往仲裁，通常會有內

部上訴程序。 

 

仲裁可做什麼決定： 

 

如工會贏得個案，仲裁可作出很大範圍的決定，例如復工，

減低懲罰，工資損失或痛苦賠償，或於工作場所作出聲明。 
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CPP 加拿大退休金的改變 

簡介 

 

2011年開始加拿大退休金將會有改變。改變會逐步進行，

至2016年全部推行。這些修改將令年紀大的工作人士有更

大彈性領取退休金及工作收入，少許擴大退休金的保障範

圍，加強領取退休金彈性的公平。 

 

退休金提供退休前約25%收入至最高限額。退休金額以工作

的年數，工資，繳納入退休金款項計算出來。繳納的百分

比由僱員及僱主平分，除非是自僱人士。 

 

改變 

 

取消停止工作規定 

 

2012之前，提前申請（60-64歲）人士要沒有工作或收入減

少才可申請。2012年開始，提前申請（60-64歲）人士沒有

停止工作或收入減少，都可以申領退休金。取消停止工作

如工會沒有妥當處理我的投訴個案： 

 

工會處理工人對僱主的投訴有公平代表的責任。如你認為工

會處理你的個案是隨意的，歧視，缺乏誠信，可投訴到安省

勞工關係局要求處理。 
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規定令加拿大人更容易在65歲前逐步退休。 

 

增加免被計算的低收入時間 

 

退休金額是計算個人從18歲至退休平均收入的25%。2012之

前，可免被計算低收入或沒有收入時間是15%。這做法令65

歲退休人士有約7年低或沒有收入的時間免被計算。免被計

算比例於2012年升高到16%，令最高的免被計算時間增至7年

半，2014年升高到17%，便可有8年最低收入時間免被計算。 

這樣會對遲開始工作或工作中斷人士有幫助。這改變亦會增

加傷殘退休金及倖存者福利金額，因是以退休金額計算。 

 

新設退休後福利 

 

現時領取退休金同時工作人士不能再供款到加拿大退休金

CPP。便不能繼續增加他們的退休金帳戶。 

 

2012年1月1日開始，領取退休金人士要繼續供款CPP至65

歲。65至70歲人士可自行選擇不供款CPP, 供款退休後福利 

Post-Retirement Benefit(PRB), 下一年便收到PRB。 

 

如僱員選擇供款，便由僱主僱員各半供款。PRB可賺取一年

最高退休金額（2009年是$10905）的 1/40。實際金額視乎

供款人的收入以及退休金額是否超過最高限額。這項改變令

繼續工作同時領取退休金人士能繼續增加他們的退休金帳

戶。 
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增加提早及延後領取退休金的公平計算 

 

65歲前或後領取的退休金額要精算調整。才能達到不會因為

提早或延後領取出現不公平的得益或受損。65歲後領取退休

金額會較高，提前領取的金額便較低。 

 

2012前，65歲前領取的退休金額比較65歲才領取，每個月有

0.5%的減少。60歲領退休金，退休金額便會比65歲領取減少

30%（0.5% x 60月）。65歲之後才領取的退休金額便以相反

的方向計算，每個月增加0.5%至70歲。退休金額便會比65歲

領取增加30%（0.5% x 60月）。 

 

改變後，視乎65歲前或後才領取退休金，將會有兩個不同的

調整百分比。 

 

 從2011至2013，延後（65歲後）退休金額調整百分比由

每月0.5%逐步升至0.7%。因此在2013年，70歲才領退休

金，退休金額便會比65歲時領取多42%。 

 從2012至2016，提早（65歲前）退休金額調整百分比由

每月0.5%逐步升至0.6%。因此在2016年60歲提早領取退

休金，退休金額便會比65歲時少36%。 

 

這些改變將逐步將退休金調整至更公平，顧及個人的供款，

亦維持退休金條文有一定的彈性。 

 

誰會受到影響？ 
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安省法律援助(LAO)修改服務方式。過往，申請人可親自到所住

地區法律援助辦公室申請法律援助證書。持證書便可找願意接

受法律援助款項的律師為你法律代表。如你有家庭或難民/移民

事項的法律援助證書，也可選擇家庭法律服務中心(FLO)或難民

法律服務中心(RLO)為法律代表。FLO及RLO是法律援助資助的法

律中心，有律師，法律輔導員，為持有法律援助證書人士法律

代表。 

   

自2009年10月已有很大的改變。其中一個原因是節省證書申請

運作的金錢，以擴大家庭法律服務。在大多市四間家庭法院附

近設立四間家庭法律服務中心(FLSC)。 

      

現在，你要致電416-979- 1446向法律援助的客戶服務中心申請

法律援助證書。電話接通後，有英語口訊-如不懂英語,聽不懂

口訊，請按"0"便會接上服務員。一般要等候10-15分鐘。家庭
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大多市家庭法律服務中心 

 供款加拿大退休金的僱員，不論是剛開始工作或將會退休 

 自僱人士，有供款加拿大退休金 

 60-70歲人士有工作同時領取退休金 

 為僱員供款加拿大退休金的僱主。 

 

不受影響： 

 

 於2010年12月31日前已領取加拿大退休金人士，沒有工

作 
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暴力受害人會有優先。如你不能這樣佔線等候，可用"電話回

覆"功能，客戶中心便會給你回覆電話。通話時，說你不識英

語及說出常用語言，他們會聯接上翻譯。他們會向你指明申

請步驟及須提交文件。就家庭及刑事法律問題，職員可提供

20分鐘法律諮詢服務。 

 

為什麼要成立家庭法律服務中心？運用法律輔導員服務填補

駐法院律師/諮詢律師及有法律援助證書全面法律代表之間的

服務間隙。法律輔導員在律師督導下為沒有律師代表人士提

供準備法院文件的協助。文件整理好，便轉介客戶於聆訊當

日見駐法院律師。 

 

家庭法律服務中心的律師亦會接受有法律援助證書的複雜個

案，包括出庭及有關的上訴程序。有些中心有調解員協助客

戶。四間家庭法律服務中心亦有他們獨特的職員編製及相關

服務。 

 

符合經濟資格 

 

要得到家庭法律服務中心服務，申請人要符合： 

 

 駐法院律師服務經濟資格或 

 準備法律文件法律援助證書（免付費）經濟資格 

 

家庭法律服務中心律師可為付費或免付費法律援助證書人士

作為法律代表。 
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提供的服務 

 

家庭法律服務中心提供服務包括： 

 草擬及整理文件 

 法律諮詢 

 轉介服務 

 特別法律援助證書申請 

 

家庭法律服務中心律師接受法律援助證書為客戶法律代表

（視乎當時職員人手）。中心律師在家庭法律及保護兒童程

序代表客戶於審判及上訴。 

法律輔導員和律師會將複雜和符合經濟條件個案轉往法律援

助證書申請。駐法院律師協助法院個案。而諮詢律師提供支

援。家庭法律服務中心大部份接受駐法院律師，諮詢律師的

轉介。中心也會為符合條件的其他申請人提供服務。 

 

於家庭法律服務中心做法律援助證書申請 

 

家庭法律服務中心只會對緊急及很少數目個案提供法律援助

證書申請服務。這些包括： 

 

 須要緊急法律服務（誘拐兒童，拘留兒護及保護兒童個

案） 

 家庭暴力受害人 

 有障礙（例如語言或殘疾）致電到客戶服務中心 

 

有駐法院律師，家庭暴力服務机構轉介信有優先處理 
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家庭法律服務中心地址 

 

多倫多北 

 

多倫多北家庭法律服務中心地址是 45 Sheppard Avenue East, 

Suite 106 North York, Ontario 電話是: (416) 730-0936 (ext. 28) 

務時間週一至週五上午 8：30 至下午 4：30。  

 

中心服務符合經濟條件及於 North York Family Court (47 

Sheppard Avenue East) 聆訊而須要協助的客戶。 

 

中心有主管律師，二位律師，二位家庭法律書記，三位家庭

法律輔導員，其中一位懂廣東話。二位律師為有法律援助證

書客戶提供服務，跟以往模式沒有改變。 

  

多倫多中部 

 

多倫多中部家庭法律服務中心地址是 20 Dundas Street West, 

Suite 201 Toronto, Ontario. 電話是: (416) 348-0001 服務時間

週一至週五上午 8：30 至下午 4：30。 

 

中心服務符合經濟條件及於 311 Jarvis Street (Ontario Court of 

Justice Family Court) and 393 University Avenue (Superior Court 

of Justice Family Court) 聆訊而須要協助的客戶。 

 

中心有主管律師，二位律師，二位家庭法律書記，二位家庭

法律輔導員及一位調解員，其中一位律師懂廣東話。二位律
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師為有法律援助證書客戶提供服務，跟以往模式沒有改

變。 

 

Peel 

 

Peel家庭法律服務中心地址是 205 County Court Boulevard, 

Suite 200, Brampton, Ontario. 電話是: (905)  453-1723  服務

時間週一至週五上午 8：30 至下午 4：30。 

 

中心服務符合經濟條件及於 Brampton Family Court 聆訊而

須要協助的客戶。 

 

中心有主管律師及三位法律輔導員。沒有律師接受法律援

助證書。將會增加一位調解員。現有一位每週工作三天的

諮詢律師。， 

  

Newmarket 

 

Newmarket 家庭法律服務中心地址是 17070 Yonge Street, 

Suite 102, Newmarket Ontario. 電話是: (905) 898- 3943 服

務時間週一至週五上午 8：30 至下午 4：30。 

 

中心服務符合經濟條件及於 Newmarket Family Court  (50 

Eagle Street West) 聆訊而須要協助的客戶。 
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專題法律援助中心簡介 

 

耆老法律援助中心 

 

安省有79間法律援助中心。大部份為所屬社區提供服務，但

有一些專題法律援助中心特別就個別法律範圍或語言、社區

提供服務。我們的中心就是其中之一，為華人及東南亞人士

（越南，柬埔寨，寮國）因語言困難未能得到其他法律服

務。 

 

耆老法律援助中心是多倫多另一間專題法律援助中心，為省

內低收入耆老提供服務。他們為60歲以上居住大多倫多區老

人提供免費服務。他們亦會就影響很多老人的結構制度問題

進行工作。耆老法律援助中心是加拿大第一間及歷史最長久

的法律援助中心專門在耆老法律問題工作。中心職員有律師

和法律輔導員，管理的董事會至少一半成員是老人家。 

 

他們的服務範圍包括護理計劃，決定能力授權，消費保障，

耆老虐待，家居照顧，長期護理，退休金及護理院。以下是

他們工作個案的舉例: 

 

1.長期護理院及其他老人住宿的惡劣護理， 
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2. 醫院的接納，住院或出院的問題， 

3. 退休金或其他福利被拒， 

4. 其他社區服務問題， 

5. 虐待或受虐待恐嚇， 

6. 親友不正當行使授權書。 

 

耆老法律援助中心電話是 416-598-2656 網址是

www.acelaw.ca。 

 

他們以英語提供服務，如他們作為你的法律代表，會安排翻

譯。服務時間星期一，二，三及五上午九時至下午五時。星

期四下午一時至五時。 
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BECOME OUR MEMBER 
 

Be a member and support our centre.   A member of the Clinic you must be : 

 At least 18 years of age  

 Live in the City of Toronto, the Regional Municipality of Peel, or the Regional Mu-

nicipality of York. 
 
New member can join by filling out the membership form which we have included in this 
newsletter and mail it back to us. You can also use this form to update information. Mem-
bership will not expire and is free of charge.  As a member, you have the right to: 

 Be elected as a board member 

 Attend Annual General Meeting and Vote 

 Receive our Newsletter  

 
We need your support!  Please contact us for further details. 

成為成員 
 

歡迎閣下加入成為永久會員，閣下必須是18歲以上，居住於多倫多市，

密西沙加或約克區。新會員只需填上會員申請表寄回。如果閣下已經是

會員，可以用這表格更新資料寄回，會費全免。作為會員，閣下有權： 

 在週年大會選舉及被選為董事會成員 

 參與委員會活動 

 定期收到會訊 

 

我們需要你們的支持！請參加成為本中心的會員！ 

Gia Nhập Hội Viên 

Để  trở thành hội viên, bạn phải trên 18 tuổi, cư ngụ trong Toronto, Mis-

sisauga hay vùng York.  Để xin gia nhập hội viên, bạn  chỉ cần điền đơn 

xin gia nhập hội viên và gởi về cho trung  tâm, Nếu bạn đã là hội viên, 

bạn có thể dùng đơn này để cập nhật những thay đổi.   Không có lệ phí,  

là hội viên thì bạn có quyền: 

 bầu cử ban quản trị trong buổi họp thường niên 

 tham gia các hoạt động của các ủy ban 

 định kỳ nhận được thông tin hội viên 

 



 

 

APPLICATION FORM FOR NEW MEMBER 

新會員申請表 

Đơn xin gia nhập cho hội viên mới 
  

I am interested in becoming a member/我想成為會員/Tôi muốn trở thành hội 

viên         
 

Name/姓名/tên họ::_________________________________________ 

Address/地址/địa chỉ:____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
Phone number/電話號碼/số điện thoại: _____________________________ 
Email address/電郵地址/địa chỉ vi tính:_____________________________  

 

Language Spoken/溝通語言/ngôn ngữ bạn nói là: 

Cantonese/廣東話/tiếng Quảng      

Mandarin/普通話/tiếng Quan Thoại  

Vietnamese/越南話/tiếng Việt     

Other /其它請說明/những ngôn ngữ khác:  ____________________ 

 

Please return this form to/填好寄回/điền xong xin gửi về: 

 
 

METRO TORONTO  CHINESE & SOUTHEAST ASIAN LEGAL CLINIC 
180 Dundas Street West, Suite 1701, Toronto, Ontario M5G 1Z8 

Telephone:  (416) 971-9674     Fax: (416) 971-6780 
 

Change of  address / 地址更新 / ñ°i ÇÎa chÌ 

 

Name/姓名/tên họ：_____________________________________________ 

      

current address/ 新地址/ÇÎa chÌ m§i:   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Email address/電郵地址/ÇÎa chÌ vi tính:   ___________________________ 

 

Phone number/電話號碼/số điện thoại: ________________________________ 
 

 


