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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。 



 

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。 

 

 
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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25 Years of Advocacy! 
 
The Metro Toronto Chinese & Southeast Asian Legal Clinic (MTCSALC) is turning 
25 and there is much to celebrate! 
 
To start, we launched our new website at our Annual General Meeting on Sep-
tember 19, 2012.  This new trilingual website (English, Chinese – simplified as 
well as traditional and Vietnamese) aims at educating our client communities 
about their legal rights. 
 
The new MTCSALC website contains a number of new and 
updated public legal education brochures on various areas 
of law affecting low income Chinese and Southeast Asian 
immigrants, including: police power, social assistance, immi-
gration, and employment laws. 
 
As this year is also the 30th anniversary of the Charter, we believe it presents a 
great opportunity for the clinic to celebrate the progress we have made in Can-
ada with respect to the advancement of equality, while at the same time renew-
ing our collective commitment to social justice and human rights. 
 
Yet we know too well that discrimination and inequality persist.  Indeed, there 
are troubling signs that our country is moving backward due to some of the pol-
icy choices made by our political leaders.  At the same time, voices of dissent are 
often being silenced.  All of which pose a direct threat to our democracy and 
ultimately to the Rule of Law. 
 
Thus, as we celebrate MTCSALC’s 25th anniversary and look back on our 
achievements over the last two decades, we believe it is important to also take a 
critical look at the current state of (in)equality in Canada, and engage in an 
open and honest dialogue about the future of our democracy.    
 
To do so, we are hosting a conference on October 15, 2012 at the Law Society 
of Upper Canada.  Titled “Championing Equality – Progress or Perils”, the Con-
ference will examine the past, present, and future of the Charter, a cornerstone 
of our country’s Constitution.   Among other speakers is the Hon. Roy McMurtry, a 
key drafter of the Charter, who will share with the audience a “behind the scene” 
look at the crafting of the Charter and the debate, if any, at the time with re-
spect to the enactment of the equality rights section.    
 
In addition, we will hear from a panel of human rights lawyers, academic and 
community activists who will examine the current state of (in)equality in various 
areas such as disability rights, socio-economic inequalities facing racialized com-
munities, women and immigrants, and the issue of systemic discrimination in cer-
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tain areas of law.  The conference will end with a reflection by Susan Eng, a 
long-time community advocate who will explore the community’s continuous jour-
ney towards our goal for equality and justice.    
 
A reception will be held after the conference where we have invited the current 
Attorney General of Ontario, the Hon. John Gerretsen to deliver a brief re-
mark.  He will be joined by the Treasurer of the Law Society as well as by 
Gary Yee, the first Clinic Director of MTCSALC and newly appointed Chair of 
the Licence Appeal Tribunal. 
 
Finally, MTCSALC is also having a special raffle draw with great prizes.   
 
For more information about these activities and to find out more about the raf-
fle, visit our website at: www.mtcsalc.org 
 
 

Major Changes to the EI program 
 

 
As part of the Federal budget announced in March 2012, major changes have 
been made to the Employment Insurance (EI) program. Some of the most note-
worthy changes include the introduction of a definition for “suitable work” and 
specification on what constitutes “reasonable search” for employment. This 
means more stringent requirements will be imposed on EI applicants and recipi-
ents to look for jobs and to accept available work.  It should be noted that the 
changes only apply to individuals receiving regular EI benefits, and does not 
apply to recipients of EI special benefits (i.e. maternity, parental, compassion-
ate and sick leave).  

 
Under the existing Employment Insurance Act, EI benefits recipients are required 
to search for work. However, the legislation did not define what constitute suit-
able work and a reasonable job search. 

 
With the recently announced changes, several factors will be used to determine 
what constitutes suitable employment, including personal circumstances, working 
conditions, hours of work, commuting time, type of work and wages.  

 
By applying these criteria, EI claimants will be placed into one of three catego-
ries: long tenured workers, frequent claimants and occasional claimants.  
 

• Long tenured workers include claimants who have paid EI premium for the 
past 7 to 10 years, and over the last 5 years have received 35 or fewer 
weeks of EI regular/fishing benefits. Claimants in this category have up to 
18 weeks to search for a position within their usual occupation and salary, 
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starting at 90% of previous hourly wage. After 18 weeks, claimant in this 
category is required to expand their job search to include similar work at 
80% of their previous hourly wage.  

 

• Frequent claimants include claimants who had three or more EI/ and or fish-
ing claims and received over 60 weeks of regular EI and/or fishing benefits 
within the past 5 years. Claimants in this category have up to 6 weeks to 
search for and accept jobs similar to those they normally perform at 80% of 
their previous hourly wage. After 7 weeks of accepting benefits, they would 
be required to accept any work they are qualified(able to perform, with(on-
the job training if required) any required training and to accept wages 
starting at 70% of their previous hourly wage.  

 

• Occasional claimants are any claimants not captured in the two groups 
mentioned above. These claimants would be allowed to limit their job search 
to their usual occupation and wage (at least 90% of their previous hourly 
wage) for the first 6 weeks of their claim. After the 7th week, they would be 
required to search for and accept jobs that are similar to the job that they 
normally perform with wages at 80% of previous earnings. After 18 weeks, 
they would be required to further expand their job search to include any 
work that they are qualified(able) to perform(with on-the-job if required 
(with necessary trainings), at wages starting at 70% of their previous earn-
ings, but not lower than the prevailing minimum wage.  

 
Under the proposed changes, EI benefits recipients 
will be required to look for a job every day they 
receive benefits. The required job search activities 
include researching job prospects and searching for 
job vacancies, preparing job applications, applying 
for positions, attending interviews and other efforts 
to improve employability (e.g. workshops, job fairs, 
networking events etc.)  EI benefits recipients are 
also required to keep a record of their job search 
activities and submit such evidence upon request.  

 
Effective April 2013, the current 3 person Board of Referees ( the body respon-
sible for handling appeals on the decision of Canada Employment Insurance 
Commission) will be replaced by a 1 person “panel” staffed by government ap-
pointee.  This New Social Security Tribunal will replace 4 current Tribunals 
namely Employment Insurance Board of Referees, EI Umpire, CPP and OAS Re-
view Tribunal and Pension Appeal Board.   For more information on the EI pro-
gram, please visit http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/ei/.  
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Bill C-31 and Humanitarian and Compassionate 
Applications 
 
 
The Federal Government has proposed substantial changes to Canada’s immi-
gration and refugee determination system.   Some of these changes were intro-
duced under Bill C-31 that came into Royal Assent on June 29, 2012.  Some 
these changes under Bill C-31 affect the process for seeking humanitarian and 
compassionate (H&C) relief for people without legal immigration status in Can-
ada. 
 
Under the current law, individuals could initiate an application for permanent 
resident status on H&C grounds at any time and could base their application on 
a wide range of factors.   
 
As a result of changes proposed by the Government, the following changes to 
the H&C process will become effective very soon: 
 

• No H&C application may be made if less than 12 months have passed 
since the individual’s last claim for refugee protection was rejected, aban-
doned, or withdrawn; 

• An H&C application may not be considered if the person concerned has 
made a claim for refugee protection and it is pending;   

• Individuals can no longer have two H&C applications pending at the same 
time;  

• H&C decision-makers no longer consider risks that are assessed within the 
refugee protection process, i.e., risk of persecution based on grounds set 
out in the Refugee Convention or risk of torture, or of cruel and unusual 
treatment or punishment;    

• H&C applications may not be considered until the appropriate fees have 
been paid.  

 
There will be two exceptions to the 12 month bar on making H&C applications.  
First, the bar does not apply where there is a risk to life in the country of origin 
due to inadequate health or medical care.  Second, an exception to the bar ap-
plies where “removal would have an adverse effect on the best interests of a 
child directly affected.” 
 
In addition, people who are found to be “designated foreign nationals” (DFN) 
may also find themselves barred from submitting an H&C application for other 
reasons.  Designated foreign nationals are those found to have arrived in Can-
ada as part of an “irregular arrival.”  There are other restrictions which will ap-
ply to designated foreign nationals. 
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25252525 年的倡導爭取工作年的倡導爭取工作年的倡導爭取工作年的倡導爭取工作    

    

法律援助中心（服務華人及東南亞社區）已二十五歲，有很多值得慶

祝的地方！ 

 

首先，我們在 2012 年 9 月 19 日的週年大會上推出了新的中心網站。

這個新的三語網站（英文，中文 - 簡體及繁體，越南文）目的是向我

們客戶社區推廣教育法律權利。 

 

新網站包括了許多新的和更新的公共法律教

育小冊子，法律範圍很多是影響到低收入和

華人及東南亞移民的社區，包括：警察權

力，社會援助，移民和勞工法律。 

 

今年是“加拿大人權和自由憲章”30 週年，我們相信這是一個很好

的機會，慶祝中心在平權上取得的進展，亦同時更新我們對社會公義

和人權的共同承諾。 

 

然而，我們知道歧視和不平等依然存在。事實上，也有令人不安的跡

象顯示，由於政治領袖選擇的政策，我們有向後退步的情況。同時，

反對的意見，經常被阻止。這一切都會直接威脅到我們的民主及法

治。 

 

因此，當我們慶祝中心 25 週年和回顧過去二十年於取得的成就時，

我們相信重要的是，對加拿大現時的平權狀況作出認真檢討，然後以
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H&C applications submitted prior to royal assent of Bill C-31 will be assessed un-
der the old Act and would therefore not be subject to the limitations contained in 
the Bill.   



 

公開和坦誠對話討論我們的民主。 

 

為此，我們在 2012 年 10 月 15 日於安省律師公會舉行會議。會議主題

為“倡導平等 – 進步或存亡的危險”，會議將研究加拿大人權自由憲

章”的過去，現在和未來。加拿大人權自由憲章是我國憲法的基石。

會議講者包括 Hon. Roy McMurty, “加拿大人權自由憲章”的主要起

草人，他將會與大家分享當年起草這份憲章時背後的討論或爭辨，尤

其在公平權利章節。 

 

此外，我們會有人權律師，學術界和社會行動的講者，評論現時在不

同範疇平權/不平權的情形，例如殘疾人士的權利，族裔社區社會經濟

不平等，婦女和新移民，以及法律範圍上結構性的歧視問題等。會議

會由伍素屏女士做回顧總結，她是一位資深的社區倡導人士，她會繼

續向社會公平和公義的目標前進。 

 

會議後將有招待會。我們邀請到安省法律部部長 Hon. John Gerrestsen 

作出短講。其他嘉賓包安省律師公會主席，中心第一位行政主任及新

委任牌照上訴局主席余志超先生。最後就是中心幸運獎券的抽獎。 

 

對這次活動和幸運獎券查詢更詳細資料，請參考中心網站：

www.mtcsalc.org 

 

C-31 法案與人道理由移民申請法案與人道理由移民申請法案與人道理由移民申請法案與人道理由移民申請    

 

聯邦政府提出對移民和難民評定制度作出重要改變。一些改變，在   

C-31 法案內，已於 2012 年 6 月 29 日生效。法案會影響未有移民身份

人士以人道理由申請的程序。在舊有法律，申請人可在任何時間提出

人道理由移民申請，而基於多方面的理由。 
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法律改變後，下列人道移民申請的程序便會很快生效： 

 

• 被拒絕、放棄或撤消的難民申請人士，在十二個月內不能提

出人道申請； 

• 難民申請未獲裁決的人道申請不會被考慮； 

• 不能同時有兩份人道申請； 

• 人道申請的決定不會考慮難民評定的危險理由，即是難民公

約提出的原因被逼害或被嚴刑、殘忍及苛刻懲罰； 

• 未交妥有關費用的人道申請也不會被考慮。 

 

對於十二個月的期限有兩種例外情形不會採用。第一，原居國家不足醫

療照顧引致生命危險。第二，離境會令直接受影響兒童的最大利益有不

利影響。 

 

另外，來自被指定來源國的人士也可能由於其他原因不准提出人道申

請。來自指定來源國人士是被指為‘不正當到達’來到加拿大。他們亦

會有其他限制。於 C-31 法案生效前提出的人道申請會以舊有法律處

理，因而不會受到新法案的限制。 

    

失業金的主要改變失業金的主要改變失業金的主要改變失業金的主要改變    

 

於 2012 年 3 月聯邦政府財政預算案中，政府公報失業金主要的改變。

其中包括如何介定‘合適工作’與‘合理找工作’的規定。即是對領失

業金人士有更嚴格規定找工作和接受工作。這些改變只適用於申請普通

失業金，不會適用在申請特別失業金（例如產婦金，父母金，病金及關

顧金）。 

 

現行的失業金法例，領取失業金人士有規定要找工作。但法例沒有介定

何謂合適工作及怎樣才構成合理找工作。 
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新的改變下，會以多項因素決定怎樣構成合適工作，包括個人因

素，工作情況，工作時數，交通時間，工作種類和工資。 

按上述因素，失業金申請人被分類為下列其中一項：長期就業員

工，經常申請人和偶然申請人。 

 

長期就業員工長期就業員工長期就業員工長期就業員工包括在過往七年至十年都有支付失業保險費及於過往

五年內只領取過 35 週或更短的普通失業金/漁民金。這類別的申請人

可以有 18 週的時間找他們本來的工作和工資水平，以之前每小時工

資的 90%起。18 週後，這類別的申請人便要將找工作擴大到類同的

工作和之前每小時工資的 80%起。 

 

經常申請人經常申請人經常申請人經常申請人包括在過往五年有三次或以上的普通失業金/漁民金申

請，和領取過超過 60 週普通失業金/漁民金。這個類別的申請人有 6

週的時間找和接受類同的工作和之前每小時工資的 80%起。6 週後，

他們便要接受任何他們可以做或通過在職培訓便可做的工作而工資

是之前每小時工資的 70%起。 

 

偶然申請人偶然申請人偶然申請人偶然申請人就是沒有被包括在前述兩個類別的申請人。這個類別的

申請人有 6 週時間找他們本來的工作和工資(至少之前每小時工資的

90%)。6 週後，他們便要找和接受類同的工作和之前每小時工資的

80%起。18 週後，他們便要接受任何他們可以做或通過在職培訓便

可做的工作而工資是之前每小時工資的 70%起。但不能低過最低工

資。 

 

按新改變，領取失業金人士每天都要找工作。找工作的規定包括搜

尋工作前景，搜尋工作空缺，準備工作申請文件，工作申請， 見

工面談，及其他加強就業能力的活動(例如，講座，職業招聘會，職

業聯絡網活動等等)。他們亦要保留找工作活動的紀錄，需要時向當

局提交。 
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Kỷ niệm 25 năm tranh đấu! 

 
 
Trung Tâm Hướng Dẩn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào được 25 tuổi 
và có nhiều điều để ăn mừng! 
 
Trước tiên, chúng tôi ra mắt trang mạng mới của chúng tôi tại buổi 
họp Đại hội thường niên tổ chức vào ngày 19 tháng 9 năm 2012. 
Trang web này thiết kế bằng ba ngôn ngữ chính đó là tiếng Anh, 
Tiếng Hoa (gồm 2 dạng: chử hoa giản hóa và chử hoa truyền thống) 
Tiếng Việt,  nhằm mục đích giáo dục cộng đồng về quyền lợi pháp 
định của họ. 
 
Trang mạng mới này cung cấp một số tài liệu, thông tin mới trong 
các lĩnh vực pháp lý khác nhau mà ảnh hưởng thiết thực đến cộng 
đồng di dân người Hoa và Đông Nam Á có mức thu nhập thấp,  các 
lĩnh vực pháp luật bao gồm: quyền lực của cảnh sát, trợ cấp xã hội, 
luật Di Trú và Lao Động v.v.  
 
Năm nay cũng là năm kỷ niệm thành lập Hiến Chương Nhân Quyền 
và Tự Do ở Canada, chúng tôi tin rằng đây cũng là một cơ hội tuyệt 
vời cho Trung Tâm để cùng ăn mừng thành quả về các nổ lực tranh 
đầu không ngừng để thúc đẩy tiến bộ trong mục tiêu tranh giành 
quyền bình đẳng trong công lý xã hội và nhân quyền ở Canada. 
Tuy nhiên, chúng ta biết rất rõ rằng sự phân biệt đối xử và bất bình 
đẳng vẫn tồn tại. Thật vậy, đã có những dấu hiệu đáng lo ngại rằng 
đất nước của chúng ta đang đi ngược chiều vì những quyết định và 
lựa chọn chính sách được thực hiện bởi các nhà lãnh đạo chính trị 

2013 年 4 月後，現行處理失業金上訴，由三位成員組成的上訴專責

組將被取消，改為政府委任的一人上訴專責組。這個新的社會保障裁

判處將取代現行四個上訴裁判處包括失業金，退休金，老人金及退休

金上訴局。 

 

查詢更多失業金的資料，可到以下網址:http://

www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/ei/.  
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của chúng ta. Thêm vào đó, những tiếng nói bất đồng chính kiến giữ im 
lặng. Tất cả những yếu tố này đặt ra một mối đe dọa trực tiếp tới nền dân 
chủ và công lý của chúng ta. 
 
Do đó, khi chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập và nhìn lại những thành 
quả gặt hái trong hơn hai thập kỷ qua, chúng tôi tin rằng nó việc quan trọng 
để nhận thức hiện trạng  bình đẳng ở Canada để tiếp tục thúc đẩy mở rộng 
đối thoại trung thực về tương lai của nền dân chủ của chúng ta. 
 
Để đạt mục đích này, chúng tôi tổ chức 
một buổi hội thảo vào ngày 15 tháng 10 
năm 2012 tại Hội Đồng Luật Canada với 
tiêu đề "đấu tranh cho Bình đẳng - Tiến bộ 
hay rủi ro".  Buổi hội thảo sẽ xem xét quá 
khứ, hiện tại và tương lai của Hiến 
Chương, một nền tảng của Hiến pháp 
nước ta. Một trong số các diễn giả là 
Chánh Án Roy McMurtry- người giữ vai 
trò quan trọng trong quá trình biên soạn 
Hiến Chương, sẽ chia sẻ với khán giả một 
cái nhìn "đằng sau hậu trường" trong quá trình biên soạn và các tranh luận 
trong  thời điểm đó đối với việc ban hành phần quyền bình đẳng. 
 
Ngoài ra, chúng ta sẽ được học hỏi thêm từ ban diễn giả gồm các luật sư 
nhân quyền, học giả và những lãnh đạo trong cộng đồng tranh đấu cho 
quyền bình đẳng trong các lĩnh vực khác nhau, sẻ phân tích về hiện trạng 
của quyền lợi của người khuyết tật, sự bất bình đẳng về kinh tế - xã hội 
của cộng đồng thiểu số, phụ nữ và di dân và vấn đề phân biệt đối xử có hệ 
thống trong các lĩnh vực pháp luật. Buổi hội thào sẽ kết thúc với phần tổng 
kết của cô  Susan Eng, người đã và đang tranh đấu cho cộng đồng trong 
thời gian dài sẻ chia sẻ những nổ lực và khám phá cuộc hành trình liên tục 
của cộng đồng đối với mục tiêu tìm sự bình đẳng và công bằng. 
 
Chúng tôi có buổi tiếp tân sẽ được tổ chức ngay sau khi buổi hội thảo 
chắm dứt, trong buổi tiếp tân, chúng tôi đã mời Tổng Chưởng lý Tỉnh On-
tario – Chánh Án  John Gerretsen đến phát biều ngắn, tiếp theo đó là phần 
diển văn của Thủ Quỹ Hội Đồng Luật Canada , tiếp theo đó phần phát biểu 
của ông Gary Yee, vị cựu giám đốc đầu tiên của trung tâm và hiện được bổ 
nhiệm làm Chủ Tịch Tòa Phúc Thẩm Cấp Giấy Phép. 
 
Trung Tâm đang tổ chức cuộc bán vé xổ số gây quỹ có giải thưởng. 



 

Để biết thêm thông tin về các hoạt động và để tìm hiểu thêm về xổ số, 
hãy truy cập vào trang mạng của chúng tôi tại: www.mtcsalc.org 
 
 
Các thay đổi lớn cho chính sách Bảo hiểm Việc  
 Làm ( EI) 
 
 
Là một phần của ngân sách liên bang được công bố tháng 3 năm 2012, 
chính phủ đưa ra một số cải cách cho Chương Trình Bảo Hiểm Việc Làm 
(EI).   Một trong các thay đổi đáng chú ý nhất là sự đặt ra định nghĩa rỏ 
ràng cho "công việc phù hợp" và  "tìm việc hợp lý" .   Tức là chính sách 
bảo hiểm việc làm sẽ thắt chặt hơn cho những người lãnh bảo hiểm loại 
thường, họ sẽ bị yêu cầu nghiêm ngặt hơn để buộc phải tích cực tìm việc 
làm và chấp nhận công việc có sẵn.  Nên nhớ rằng những thay đổi này 
chỉ áp dụng cho những cá nhânđang lảnh tiền bảo hiểm loại thường 
nhưng không áp dụng cho trường hợp lãnh bảo hiểm đặc biệt  (ví dụ như 
tiền sanh,  trợ cấp cho cha mẹ,  chăm sóc thân nhân có trọng bệnh và 
tiền bệnh). 
 
Theo Luật Bảo Hiểm Việc Làm hiện hành, những người lãnh tiền bảo 
hiểm loại thường có trách nhiệm tích 
cực tìm kiếm công việc phù hợp. Tuy 
nhiên, pháp luật không có định nghĩa 
những gì là công việc phù hợp và thế 
nào là tìm việc hợp lý. 
 
Với những thay đổi mới được công bố 
gần đây, chính sách sẽ đưa ra một số 
yếu tố được sử dụng để xác định 
những công việc nào dược xem là phù 
hợp dựa vào hoàn cảnh cá nhân, điều 
kiện làm việc, giờ làm việc, thời gian đi 
lại, loại công việc và tiền lương. 
 
Để áp dụng các đòi hỏi này, Những người lảnh tiền bảo hiểm thường sẽ 
được chia ra làm  ba loại:  Loại làm việc lâu dài, loại lãnh thường xuyên 
và loại lãnh thỉnh thoảng.   
 
Loại Làm lâu dài là những trường hợp những người đã trả vào công quỷ 
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bảo hiểm việc làm từ 7 đến 10 năm, nhưng trong vòng 5 năm gần nhất 
đã lãnh tổng cộng ít hơn 35 tuần tiền bảo hiểm loại thường.  Những 
người trong loại này sẽ có một thời hạn tối đa 18 tuần để tìm kiếm một 
công việc thích hợp với nghề nghiệp và mức lương bình thường không 
thấp hơn 90%  mức lương giờ trước đó. Sau 18 tuần, thì đương sự 
phải mở rộng điều kiện tìm việc của họ và phải chấp nhận các loại việc 
tương tự ở mức 80% của tiền lương giờ của họ trước đó. 
 
Loại lãnh thường xuyên là những trường hợp đã xin tiền bảo hiễm loại 
thường hơn 3 lần trong thời gian 5 năm và đã lãnh hơn 60 tuần tiền bảo 
hiểm loại thường trong vòng 5 năm qua. Những người trong thể loại 
này có đến 6 tuần để tìm kiếm và chấp nhận công việc tương tự với 
mức lương tương đương với 80% của tiền lương giờ của họ trước đó. 
Sau 7 tuần thì họ phải chấp nhận bất cứ công việc nào họ có đủ điều 
kiện để làm (cho dù đòi hỏi vừa làm vừa học nghề) hoặc phải tham gia 
bất kỳ đào tạo cần thiết và nhận việc với mức lương bắt đầu từ 70% 
của tiền lương giờ của họ trước đó. 

 
Loại lãnh thỉnh thoảng là những trường hợp không nằm trong hai 
nhóm đã đề cập ở trên. Người lãnh thuộc loại này có 6 tuần đầu tìm 
việc thích hợp không giới hạn với lương bình thường trong ngành hoặc 
(ít nhất 90% của tiền lương giờ của họ trước đó). Sau tuần thứ 7, họ sẽ 
được yêu cầu tìm kiếm và chấp nhận công việc tương tự như công việc 
mà họ thường thực hiện với mức lương ở mức 80% thu nhập trước đó. 
Sau 18 tuần, họ sẽ được yêu cầu tiếp tục mở rộng điều kiện tìm kiếm 
công việc của họ bao gồm bất kỳ công việc mà họ có đủ điều kiện (có 
thể) làm hoặc (vừa làm vừa học theo yêu cầu (hay được đào tạo cần 
thiết), với mức lương khởi điểm 70% của họ trước đó, nhưng không 
thấp hơn mức lương tối thiểu hiện hành. 

 
Trong chính sách mới, những người lãnh bảo hiểm việc làm loại thường 
sẽ bị buộc tham gia các hoạt động tìm việc mỗi ngày để đủ tiêu chuẩn 
lãnh trợ cấp.  Các hoạt động tìm việc bao gồm tìm kiếm việc làm, chuẩn 
bị đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, tham gia các cuộc phỏng vấn tuyển dụng 
và những nỗ lực khác để cải thiện khả năng tìm việc làm (ví dụ như 
tham gia các buổi hội thảo, hội chợ việc làm, lên mạng vv)  người lảnh 
được yêu cầu giữ các kỷ lục về hoạt động tìm kiếm công việc của họ và 
trình bằng chứng theo yêu cầu. 

 
Bắt đầu từ tháng 4 năm 2013, Hội Đồng Phúc Thẩm Bảo Hiểm Việc 
Làm gồm 3 thành viên xử lý kháng cáo của các quyết định từ Canada 



 

Employment Insurance Commission (Ủy Ban Xử Lý Bảo Hiểm Việc 
Làm) sẽ thay đổi từ 3 thành viên xuống còn một thành viên được 
chính phủ bổ nhiệm để xử lý kháng cáo. Chính phủ thành lập Tòa An 
ninh xã hội mới để thay thế cho 4 loại tòa xử lý hiện hành bao gồm Hội 
đồng Phúc Thẩm Bảo Hiểm Việc Làm (Employment Insurance Board 
of Referees), Tòa Thượng Thẩm Kháng Cáo  Bảo Hiểm Việc Làm (EI 
Umpire), Tòa Phúc Thẩm Tiền Hưu Trí Canada và Tiền Già (CPP và 
OAS Review Tribunal) và Tòa Kháng 
Cáo Lương Hưu (Pension Appeal 
Board). 
 
Để biết thêm thông tin về chương trình 
EI, xin truy cập : 
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/
ei/. 
 
 
Đạo Luật C-31 và chính sách 
nhân đạo  
 
 
Chính phủ liên bang đã đề xuất những thay đổi đáng kể về hệ thống 
thẩm định tị nạn và nhập cư Canada. Một số những thay đổi này đã 
được nêu ra trong đạo luật C-31 được Quốc Hội thông qua ngày 29 
tháng sáu 2012.  Một trong những thay đổi trong luật C-31 ảnh hưởng 
đến chính sách xin nhập cư theo lý do nhân đạo (H & C) áp dụng cho 
các đương đơn không có tình trạng nhập cư hợp pháp tại Canada. 
 
Theo pháp luật hiện hành, các cá nhân có thể nộp đơn xin thường trú 
theo chính sách nhân đạo tại bất kỳ thời điểm nào và có thể căn cứ 
trên một loạt các yếu tố khác nhau. 
 
Nhưng theo chính sách mới thì sự cải cách trong chính sách xét nhân 
đạo và sẽ được áp dụng rất sớm là: 
   
• Đương sự sẽ không được xin nhân đạo trong thời hạn 12 tháng 

từ ngày đơn xin tị nạn bị bác hay bị bỏ ngang hoặc bị hủy bỏ; 
• Đơn xin nhân đạo sẽ không được xem xét nếu đương sự xin tị 

nạn và đang chờ kết quả; 
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• một người không được nộp hai đơn xin nhân đạo trong cùng một 
lúc; 

• các yếu tố xin nhân đạo sẽ không được xem xét nếu những yếu tố 
nằm trong phạm vi và dựa trên cơ sở qui định trong Công Ước Tị 
Nạn hoặc các sự kiện, nguy cơ bị tra tấn, trừng phạt độc ác và bất 
thường đã  nêu ra trong quá trình xin tị nạn   cũng xin phúc thẩm 
nguy cơ bị trục xuất; 

• Đơn xin nhân đạo không thể được xem xét cho đến khi các lệ phí 
đã được thanh toán. 

 
Có hai ngoại lệ cho qui chế về thời hạn không được xin trong 12 tháng, 
điều kiện thứ nhất là thời hạn này không áp dụng trong trường hợp 
đương sự có nguy hiểm tính mạng vì đến từ quốc gia có cuộc sống 
thiếu thốn và không được chăm sóc y tế. điều kiện thứ hai là ngoại lệ 
này áp dụng cho trường hợp mang “tác dụng trực tiếp và tổn hại đến 
lợi ích của trẻ em " bị ảnh hưởng trong đơn xin. 
 
Ngoài ra, những người "ngoại quốc" theo định nghĩa trong danh sách 
chỉ định công dân nước ngoài (designated foreign nationals (DFN)  
cũng không được xin nhân đạo vì bất cứ lý do nào.  Người ngoại quốc 
là những người đến Canada trong tình trạng “bất thường” .  họ sẽ có 
một số hạn chế khác áp dụng cho người ngoại quốc.    
 
Đơn xin nhân đạo nộp trước đạo luật C-31 thông qua sẽ được xử lý 
theo luật củ và do đó không phải chịu những hạn chế trong chính sách 
mới.  
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25252525年年年年 导争导争导争导争 工工工工     
 

（ 务华 及东南亚 区） 岁， 多值得

庆 ！ 

 

， 们 2012年9 19 年大会 网 。

这个 语网 （ ，  - 简 及 ， 南 ）

们客户 区 教 权 。 

 

网 括 许多 更 公共 教 册 ， 围

多 响到 华 及东南亚 区， 括：警 权 ，

会 ， 劳工 。 

 

今年 “加拿大 权 宪 ”30 年， 们 这 个

机会，庆 权 得 进 ， 同时更 们对 会公义

权 共同 诺。 

 

， 们 道 视 等 。 实 ，

显 ， 领 选择 ， 们 况。同

时， 对 见，经 。这 都会 胁到 们

及 。 

 

，当 们庆 25 年 顾过去 年 得 时，

们 ，对加拿大现时 权状况 认真检讨，

公开 诚对话讨论 们 。 

 

为 ， 们 2012年10 15 师公会举 会议。会议 题

为“ 导 等 ━ 进 险”，会议将研究加拿大 权

宪 ” 过去，现 来。加拿大 权 宪 国宪 基
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。会议讲 括Hon. Roy McMurty, “加拿大 权 宪 ”

起 ， 将会与大家 当年起 这份宪 时 讨论 争

， 其 公 权 节。 

 

， 们会 权 师，学术界 会 动 讲 ，评论现时

同 畴 权/ 权 ， 残 权 ， 区 会

经济 等，妇女 ， 及 围 结构 视问题

等。会议会 屏女 顾总结，她 资 区 导

，她会继续 会公 公义 标 进。 

 

会议 将 待会。 们 请到 长Hon. John Gerrestsen 

短讲。其 嘉宾 师公会 ， 及

诉局 。 运奖券

奖。 

 

对这 动 运奖券查询更详细资 ，请参考 网 ：
www.mtcsalc.org 
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C-31 与与与与 道道道道 请请请请    
 

联 府 对 难 评 度 改变。 改变，

C-31 内， 2012年6 29 。 会 响 份

道 请 。 旧 ， 请 可 时间

道 请， 基 多 。 
 

改变 ， 道 请 会 ： 

• 拒绝、 难 请 ， 个 内

能 道 请； 

• 难 请 获 决 道 请 会 考虑； 

• 能同时 两份 道 请； 

• 道 请 决 会考虑难 评 险 ， 难

公约 严 、残 及苛刻惩罚； 

• 交 关费 道 请 会 考虑。 

 

对 个 期 两种 会 。 ， 居国家

医疗 顾 险。 ， 境会 响儿童 大

响。 

 

，来 来 国 可能 其 道

请。来 来 国 为‘ 当到达’来到加拿大。

们 会 其 。 

 

C-31 道 请会 旧 处 ， 会

到 。 

N E W S L E T T E R  -   會訊會訊會訊會訊  -  T H Ô N G  T I N  H Ộ I  V I Ê N   
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业业业业金 改金 改金 改金 改变变变变    
 

2012年3 联 府财 预 ， 府公报 业金 改

变。其 括 介 ‘ 适工 ’与‘ 工 ’ 规 。 对领

业金 更严格规 工 工 。这 改变 适

请 业金， 会适 请 别 业金（ 产妇金，

金， 金及关顾金）。 

 

现 业金 ，领 业金

规 工 。但 没 介 谓

适工 及怎样 构 工 。 

 

改变 ，会 多项 决 怎样构

适工 ， 括个 ，工

况，工 时数，交 时间，工 种类

工资。 

 

， 业金 请 类为 其 项：长期 业员

工，经 请 请 。 

 

长长长长期期期期 业员业员业员业员工工工工 括 过 年 年都 业 险费及 过

年内 领 过35 更短 业金/渔 金。这类别 请

可 18 时间 们 来 工 工资 ， 时工

资 90%起。18 ，这类别 请 将 工 扩大到类同

工 时工资 80%起。 

 

经经经经 请请请请 括 过 年 业金/渔 金

请， 领 过 过60 业金/渔 金。这个类别 请 6

时间 类同 工 时工资 80%起。6 ，

们 们可 过 职 训 可 工 工资

N E W S L E T T E R  -   會訊會訊會訊會訊  -  T H Ô N G  T I N  H Ộ I  V I Ê N   
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时工资 70%起。 
 

请请请请 没 括 两个类别 请 。这个类别

请 6 时间 们 来 工 工资( 时工资

90%)。6 ， 们 类同 工 时工资

80%起。18 ， 们 们可 过 职 训

可 工 工资 时工资 70%起。但 能 过 工

资。 

 

改变，领 业金 都 工 。 工 规 括

寻工 景， 寻工 空缺， 备工 请 件，工 请，_见工

谈，及其 加强 业能 动( ，讲 ，职业 会，职业

联络网 动等等)。 们 工 动 纪录， 时 当局

交。 

 

2013年4 ，现 处 业金 诉， 员组 诉专责组

将 ，改为 府 诉专责组。这个 会

处将 代现 个 诉 处 括 业金， 金， 金及

金 诉局。 

 

查询更多 业金 资 ，可到 网 : 
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/ei/ 



 

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. 

成為成員成為成員成為成員成為成員 
 

歡迎閣下加入成為永久會員歡迎閣下加入成為永久會員歡迎閣下加入成為永久會員歡迎閣下加入成為永久會員，，，，閣下必須是閣下必須是閣下必須是閣下必須是18歲以上歲以上歲以上歲以上，，，，居住於多倫多市居住於多倫多市居住於多倫多市居住於多倫多市，，，，

密西沙加或約克區密西沙加或約克區密西沙加或約克區密西沙加或約克區。。。。新會員只需填上會員申請表寄回新會員只需填上會員申請表寄回新會員只需填上會員申請表寄回新會員只需填上會員申請表寄回。。。。如果閣下已經是如果閣下已經是如果閣下已經是如果閣下已經是

會員會員會員會員，，，，可以用這表格更新資料寄回可以用這表格更新資料寄回可以用這表格更新資料寄回可以用這表格更新資料寄回，，，，會費全免會費全免會費全免會費全免。。。。作為會員作為會員作為會員作為會員，，，，閣下有權閣下有權閣下有權閣下有權：：：：    

• 在週年大會選舉及被選為董事會成員在週年大會選舉及被選為董事會成員在週年大會選舉及被選為董事會成員在週年大會選舉及被選為董事會成員    

• 參與委員會活動參與委員會活動參與委員會活動參與委員會活動    

• 定期收到會訊定期收到會訊定期收到會訊定期收到會訊    

    

我們需要你們的支持我們需要你們的支持我們需要你們的支持我們需要你們的支持！！！！請參加成為本中心的會員請參加成為本中心的會員請參加成為本中心的會員請參加成為本中心的會員！！！！    

Gia NhGia NhGia NhGia Nhập Hp Hp Hp Hội Viêni Viêni Viêni 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 

 

Hãy gia nhập hội viên, Chúng tôi cần sự ủng hộ của quí vị!  



 

APLICATION FORM FOR NEW MEMBER/新會員申請表新會員申請表新會員申請表新會員申請表    

ñÖn xin gia nhÆp cho h¶i viên m§i 
 

I am interested in becoming a member/我想成為會員我想成為會員我想成為會員我想成為會員////Tôi muÓn trª Tôi muÓn trª Tôi muÓn trª Tôi muÓn trª 
thành h¶i viên        thành h¶i viên        thành h¶i viên        thành h¶i viên         
 

Name////姓名姓名姓名姓名////tên họ:_______________________________________ 

Address/地址地址地址地址////địa chỉ:______________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Phone number/電話號碼電話號碼電話號碼電話號碼////SÓ ÇiSÓ ÇiSÓ ÇiSÓ Çiện thoåi n thoåi n thoåi n thoåi : _________________________ 

Email address/電電電電郵地址郵地址郵地址郵地址////ÇÎa chÌ vi tínhÇÎa chÌ vi tínhÇÎa chÌ vi tínhÇÎa chÌ vi tính:_ :_ :_ :_ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

________________________________________________________________________________________________        

Language Spoken/溝通語言溝通語言溝通語言溝通語言////ngôn ng» bån nói là: ngôn ng» bån nói là: ngôn ng» bån nói là: ngôn ng» bån nói là:  
 

Cantonese/廣東話廣東話廣東話廣東話////ti‰ng Quäng  ti‰ng Quäng  ti‰ng Quäng  ti‰ng Quäng    ����   

Mandarin/普通話普通話普通話普通話////ti‰ng Quan Thoåiti‰ng Quan Thoåiti‰ng Quan Thoåiti‰ng Quan Thoåi    ����    

Vietnamese/越南話越南話越南話越南話////ti‰ng ti‰ng ti‰ng ti‰ng Việt        ����   

Other /其它請其它請其它請其它請說說說說明明明明////nh»ng ngôn ng» khácnh»ng ngôn ng» khácnh»ng ngôn ng» khácnh»ng ngôn ng» khác::::  ____________________ 

 

Please return this form to/填好寄回填好寄回填好寄回填好寄回////ÇiÇiÇiÇiền xong xin gºi vn xong xin gºi vn xong xin gºi vn xong xin gºi 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 / 地址更新地址更新地址更新地址更新 /  /  /  / ñ°i ÇÎa chÌñ°i ÇÎa chÌñ°i ÇÎa chÌñ°i ÇÎa chÌ 

 

old address/ 舊地址舊地址舊地址舊地址////ÇÎa chÌ cû：：：：____________________________________________________________________________________________________________________________    

    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

                                

current address/ 新地址新地址新地址新地址////ÇÎa chÌ m§i:  :  :  :  ________________________________________________________________________________________________    
    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Email address/電電電電郵地址郵地址郵地址郵地址////ÇÎa chÌ vi tính:    ________________________________________________________________________________________________    

    

 


