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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。 



 

 
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. 

本中心服務資料 
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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。 
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Changes to Canada’s Citizenship Act 

The Canadian government made several notable changes to its 
citizenship laws over the past few years. As a result of these 
changes, Canadian citizenship by descent has been limited to first 
generation of children born outside of Canada. Also, most appli-
cants are now required to provide up-front objective evidence of 
their language ability at the time they apply for Canadian citizen-
ship. 
 
Limitation of citizenship by descent 
 
On April 17, 2009, a law was passed to change Canada’s Citizen-
ship Act. Among others, the most notable effect of this amending 
legislation was that it limited Canadian citizenship by descent to 
the first generation of children born outside of Canada to a Cana-
dian parent. 
 
Pursuant to the new rules, Canadian parents can only pass citi-
zenship to their children born outside of Canada if at least one 
parent was born in Canada or is a naturalized Canadian. This 
change affects the citizenship entitlement of adopted children as 
well. For adopted children who became Canadian citizen through 
the direct route, (i.e. the child was born outside Canada and 
adopted on or after January 1, 1974 and became citizen without 
having to immigrate to Canada), the adopted person’s children 
born outside Canada will not be Canadian citizen. For persons 
adopted outside Canada who became citizen through naturaliza-
tion, they can pass citizenship to their children, even if their chil-
dren are born outside Canada. 
 
This limitation does not apply to all children born to a Canadian 
parent who is working outside the country for the Canadian fed-
eral or provincial governments, or serving in the Canadian forces. 
These children will be Canadian regardless of the generation in 
which they were born outside Canada. 
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New language rules for citizenship applicants 
 
For all citizenship applications submited on and after November 
1, 2012, all citizenship applicants aged 18- 54 must provide ob-
jective evidence that they meet the language requirement, 
achieving the Canadian Language Benchmark 4 in speaking and 
listening. Acceptable evidence of language ability include the re-
sults of a CIC approved third party test, or the evidence of com-
pletion of secondary or post secondary education in English or 
French, or the evidence of achieving the appropriate language 
level in certain government-funded language training programs
(e.g. LINC). 
 
Apart from the objective assessment tools, the CIC will continue 
to use the applicant’s interaction with CIC staff and with citizen-
ship judges as part of the language ability assessment. 
 
It is important to note that the CIC require the Applicant to submit 
evidence that he or she meets the language requirement at the 
time that the application was submitted. The CIC will return appli-
cations without evidence of language ability. 
 
Persons over 55 years of age are exempted from meeting this 
language requirement. The Case Management Branch of the 
CIC also have discretionary authority to waive the language re-
quirement for applicants between the age of 18 and 54 in excep-
tional cases of genuine need. In order to obtain this waiver, an 
applicant must submit a request to CMB, along with a medical 
opinion from his/her physician attesting that the applicant is un-
able to meet the language requirement. 
 
For more information on current rules on Canadian citizenship, 
please visit http://www.cic.gc.ca/english/citizenship/index.asp. 
 



 

Page 3 

Changes on Immigration law  

The Minister for Citizenship and Immigration Canada (CIC) has 
introduced changes to the Immigration and Refugee Protection 
Regulations regarding sponsors in the recent years which tighten 
up sponsorship.   The changes to the regulations to bar sponsor-
ship for violence crime came into effect on November 17, 2011.  
The changes added a sponsorship bar for violent crime as well as 
expanded the list of victims of family violence which affect spon-
sorship bar.  
 
Sponsorship Bar for Family Violence 
 
Anyone convicted of an offence causing bodily harm under the 
criminal code against a list of relatives is barred from sponsorship.   
The previous list of relatives before the regulation changes was 
shorter and consisted of the following:   
• the spouse, partner, dependent child, or dependent child of a 

dependent child of the sponsor or the sponsor’s partner; and 
• The brother/sister, parent/grandparent, aunt/uncle or cousin of 

the sponsor or the sponsor’s partner.  
 
 With the regulory changes now in force, the expanded list of rela-
tives includes:   
 
• the sponsor’s ex-spouse or ex-partner and their children; 
• the ex-spouse of the sponsor’s current spouse or partner and 

their children; 
• the partner or ex-partner of the sponsor’s brother/sister, par-

ent/grandparent, aunt/uncle, or cousin; 
• the spouse or ex-spouse of the partner’s brother/sister, par-

ent/grandparent, aunt/uncle, or cousin; 
• a foster child under the current or former care and control of 

the sponsor or their current or ex-spouse or partner; and 
• The sponsor’s current or ex-boyfriend/girlfriend, whether or 

not they live together, or a family member of that person. 
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Sponsorship Bar for Violent Crime 
 
The new regulations have added a sponsorship bar for violent 
crime to any one convicted for committing or attempting to com-
mit a violent offence punishable by a maximum term of impris-
onment of at least 10 years against anyone is now barred from 
sponsoring a member of the family class to come to Canada.   
 
Length of the Sponsorship Bar 
 
There are no changes to the length of the sponsorship bar un-
der the new regulations.  The sponsorship bar remains in effect 
for a potential sponsor convicted in Canada until the sponsor: 
 
• has been acquitted on appeal for the crime;  
• has been pardoned for the crime; or  
• Five years have passed since the sentence for the crime 

has been served.   
 
If a potential sponsor was convicted of a crime outside Canada, 
the sponsorship bar is in effect until the sponsor: 
 
• has been acquitted on appeal for the crime; or 
• Five years have passed since the sentence for the crime 

has been served and the sponsor demonstrates rehabilita-
tion.   

 
Five-year Sponsorship Bar for Persons Sponsored to Can-
ada as a Spouse or Partner 
 
Under the changes that came into force on March 2, 2012, a 
previously sponsored spouse or partner cannot sponsor a new 
spouse or partner within five years of becoming a permanent 
resident, even if the previously sponsored spouse acquires Ca-
nadian Citizenship during this five-year period.  These changes 
affect spousal sponsorship applications received on or after 
March 2, 2012.  Sponsoring other members of the Family Class 
will not be affected by the changes.   
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Spousal Sponsorship Changes – Conditional Permanent 
Residence 
 
The Minister of Citizenship and Immigration introduced amend-
ments to the Immigration and Refugee Protection Regulations 
which came into effect on October 25, 2012.  The new amend-
ments only apply to applications that are submitted after this date.  
Under the amendments, spouses, common-law or conjugal part-
ners who are in a relationship of two years or less with their spon-
sor and have no children in common with their sponsor at the time 
of sponsorship application are subject to a period of conditional 
permanent residence.  For people who are landed under the con-
ditional permanent residence category, it means that a sponsored 
spouse or partner must co-habit in a conjugal relationship with their 
sponsor for a period of two years after receiving permanent resi-
dent status.  If this condition is not met, permanent residence 
status could be revoked and an order for removal from Canada 
may be issued.   
 
Once a sponsored spouse or partner under this category receives 
permanent resident status, they are not required to provide evi-
dence to CIC to show they are co-habiting in a conjugal relation-
ship with their sponsor during the two year conditional period, 
unless the CIC requests it.  The CIC may not investigate every 
sponsored person, only those they suspect where the condition is 
not being met.  The CIC may request for information at any time so 
a sponsored spouse should keep any evidence ready to protect 
themselves in the event they are under investigation.   
 
Minister Jason Kenney has indicated that these changes have 
been enacted to deter marriage fraud, although he never provided 
any information about the extent of the problem, and information 
released by Citizenship and Immigration Canada suggests that the 
issue of marriage fraud is far from being widespread. 
 
There are certain exceptions to the conditional permanent         
residence requirement.  The condition ceases to apply in cases 
where:  



 

Page 6 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   

• there is evidence of abuse, including physical, sexual, psycho-
logical, or financial abuse, 

• there is evidence of neglect by the sponsor, such as failing to 
provide the necessities of life, 

• the sponsor fails to protect the sponsored spouse or partner 
from abuse or neglect during the conditional period, including 
failure by the sponsor to protect a spouse or partner from 
abuse or neglect by another person related to the sponsor, 
whether or not the other person is in the household, or 

• The sponsor has died while the sponsored spouse or partner 
was still subject to the condition and had cohabited in a conju-
gal relationship with the sponsor up until the time of the spon-
sor’s death. 

 
If there is evidence that the sponsored spouse or partner falls 
within an exception for the conditional permanent residence re-
quirement, the sponsored spouse or partner can request for an 
exemption from the condition at any time within the two year con-
ditional period by calling the CIC Call Centre at 1-800-242-2100.     
 
The sponsored spouse or partner may have accompanying family 
members or sponsor members of the family class and their ac-
companying family members.  The permanent resident status of 
these accompanying family members or sponsored members of 
the family class is contingent upon their sponsor meeting this con-
dition.   
 
Let’s take an example of a woman who is sponsored by her hus-
band to Canada.  The Application was submitted in November, 
2012.  By that point, the woman and her husband had only known 
each other for one year, and they had no common children.   The 
woman become landed in Canada in June, 2013. The woman will 
be under the conditional permanent residence requirement for two 
years, until June, 2015.  If the woman has a child from a previous 
marriage she wishes to sponsor to Canada, she may do so during 
this two year conditional period.  However, if the woman is found 
not to have met the conditional permanent residence requirement, 
her permanent resident status may be revoked and the sponsor-



 

ship of her son will be affected.  The same rule applies if the 
woman came to Canada with an accompanying son from a previ-
ous relationship under the same sponsorship by the current 
spouse.  If the woman fails to meet the conditional permanent 
residence requirement, both the woman and her accompanying 
son’s permanent resident status will be affected.   
 
If you a sponsored spouse who may be affected by the new con-
ditional permanent residency, you should seek legal advice.   
 
Further information on conditional permanent residence can be 
obtained from the Citizenship and Immigration Canada (CIC) 
website at www.cic.gc.ca.   
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加拿大公民法律的改變加拿大公民法律的改變加拿大公民法律的改變加拿大公民法律的改變 

加拿大政府在公民法律有重要的改變。加拿大人後代公民權給非

加拿大出生子女只限於第一代。另外，提出公民入籍申請時，申

請人要先提交語文能力的證明。 

 

後代公民權的限制後代公民權的限制後代公民權的限制後代公民權的限制    

 

2009 年 4 月 17 日通過改變加拿大公民法律。其中重大修改就是

限制加拿大人非加拿大出生後代通過父母血統因素成為加國公

民。 

 

按新法律，加拿大籍父母只能通過他們血統因素給自己非加拿大

出生子女申請加國 

公民權，如果至少父母其中一位是出生在加拿大或入籍公民的加

國公民。這些改變也同樣應用於領養子女的公民權。通過直接途

徑成為加拿大公民的領養子女（非加拿大出生孩子，1974 年 1

月 1 日或之後被領養可以直接成為加拿大公民而不需要移民來加

拿大），非加拿大出生或被領養人士通過父母血統成為加國公民

不可以繼續將公民權傳給他們非加拿大出生或領養後代。 

 

被領養或非加拿大出生人士是通過入籍公民而成為公民，可將公

民權傳給他們的子女，即使子女並非在加拿大出生的。 

 

這限制不適用於為加拿大聯邦政府，省政府，軍隊於外地工作的

加拿大人所生的子女，這些子女都會是加拿大公民，無論他們是

非加拿大出生的多少後代。 
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申請公民入籍的語文新規則申請公民入籍的語文新規則申請公民入籍的語文新規則申請公民入籍的語文新規則    

 

2012 年 11 月 1 日後的公民入籍申請，所有 18 至 54 歲的申請

人都要提交符合語言要求的證明，達到加拿大語言標準聽和講

第四級程度。可接受語言能力證明包括移民局認可的獨立測

試，或完成英語或法語的中學，專上教育課程，或完成政府資

助語言培訓的相應程度（例如 LINC）。 

 

除這些評核材料外，移民局會繼續以職員或入籍法官與申請人

的溝通來評核申請人的語言能力。 

 

申請人在入籍申請時便要提交有符合語言能力的證明，沒有這

些證明移民局會退回申請表。 

 

55 歲以上的申請人會被豁免語言能力的要求。移民局的個案管

理部亦可對真正特殊需要的 18-54 歲申請人，豁免語言能力的

要求。要得到豁免，申請人要向個案管理部申請，提交醫生的

證明，不能達到語言要求的程度。 

 

查詢更多公民入籍的規則，請到他們的網站 http://

www.cic.gc.ca/english/citizenship/index.asp. 

移民法的改變移民法的改變移民法的改變移民法的改變    

加拿大公民及移民部部（CIC）近年來就擔保家庭規例作出多項

改變。禁止暴力犯罪人士擔保規制於 2011 年 11 月 17 日起生

效。任何被定暴力犯罪人士被禁止擔保以及擴大家庭暴力的受

害對象名單者。 
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因家庭暴力失去擔保資格因家庭暴力失去擔保資格因家庭暴力失去擔保資格因家庭暴力失去擔保資格    

 

家庭暴力失去擔保資格是指，任何人被判犯罪及引致列表內親屬身

體受傷，便失去擔保家庭成員的資格。舊有列表內的親屬包括： 

• 配偶，伴侶，依附子女，擔保人、擔保人伴侶依附子女的依

附子女和 

• 擔保人、擔保人伴侶的兄弟姊妹，父母或祖父母，叔嬸或表

親。 

在新改變的規則，列表內的親屬將擴大包括： 

 

• 擔保人的前度配偶/伴侶及其子女； 

• 擔保人配偶/伴侶的前度配偶及其子女； 

• 擔保人兄弟姊妹，父母，祖父母，叔嬸，表親的伴侶或前度

伴侶； 

• 擔保人兄弟姊妹，父母，祖父母，叔嬸，表親的配偶或前度

配偶； 

• 擔保人或現時及前度配偶/伴侶照顧及管理的寄養孩子，包括

現時及之前的寄養孩子；和 

• 擔保人現時或前度男朋友或女朋友，無論是否住在一起，或

這個人的家庭成員。 

因暴力犯罪失去擔保資格因暴力犯罪失去擔保資格因暴力犯罪失去擔保資格因暴力犯罪失去擔保資格    

 

新改變的規則下,任何人被判對任何人企圖或施暴,罪行被判最高可

以是十年監禁的人士失去擔保家庭成員來加拿大的資格。 
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失去擔保資格的時限失去擔保資格的時限失去擔保資格的時限失去擔保資格的時限    

    

新的改變沒有更改失去擔保資格的時限。被定暴力犯罪人士在

加拿大被判罪而失去擔保資格的時限是直至： 

• 犯罪上訴被判沒罪 

• 犯罪獲得赦免 

• 犯罪刑罰完滿五年之後 

如果在加拿大之外被判罪而失去擔保資格的時限是直至： 

• 犯罪上訴被判沒罪；或 

• 犯罪刑罰完滿五年之後而擔保人能顯示改過自新。 

被擔的保配偶五年內不能做配偶擔保人被擔的保配偶五年內不能做配偶擔保人被擔的保配偶五年內不能做配偶擔保人被擔的保配偶五年內不能做配偶擔保人    

    

這項改變從 2012 年 3 月 2 日生效。被擔保的配偶或伴侶在成為

永久居民的五年內不能擔保新的配偶或伴侶，即使在五年內被

擔保配偶已獲得公民身份。這項改變會應用於 2012 年 3 月 2 日

及之後的配偶擔保申請。擔保家庭類別的其他家庭成員不受影

響。 

    

被配偶擔保受有條件永久居留被配偶擔保受有條件永久居留被配偶擔保受有條件永久居留被配偶擔保受有條件永久居留    

 

2012 年 10 月 25 日起移民部長推出新的移民和難民法規則。新

的改變是，配偶擔保申請時，配偶、同居伴侶、親密伴侶與擔

保人關係是兩年或以下，沒有共同子女，就會受有條件的永久

居留期限。有條件永久居留是指被擔保的配偶或伴侶必須在獲

得永久居留身份的兩年內要與擔保人以配偶/伴侶關係共同生

活。如不能滿足這項條件，永久居留身份可以被撤消，亦可能

得離境令離開加拿大。 
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被擔保配偶/伴侶獲得移民身份，在兩年有條件居留期間不須要

自動向移民局提供配偶/伴侶關係共同生活的證明除非被移民局

提出要求。移民局未必會調查所有被擔保人士，只是對被懷疑

未能滿足居留條件人士調查。被擔保配偶應該保存重要的證據

作保護，以備可能會被調查。 

 

移民部長 Jason Kenney 表示這些改變用來阻止假婚姻，需然他

從沒提出資料指明這個問題的嚴重程度，移民部的資料亦沒指

出假婚姻是嚴重問題。 

 

在例外情況下有條件的永久居留會被終止，這些例外情況包

括： 

• 有證明被虐待，包括身體，性，精神及經濟的虐待， 

• 有證明被擔保人疏忽照顧，例如沒有提供基本生存照顧， 

• 擔保人不能保護被擔保配偶/伴侶受到擔保人有關係人士

的虐待或疏忽照顧，無論這位人士是否住在同一居所， 

• 擔保人在期間死亡，而他們亦以配偶/伴侶關係共同生活

至擔保人死亡。 

 

如有證據表明被擔保配偶/伴侶在這些例外情況，可在這兩年有

條件永久居留中任何時間，致電移民局要求取消這條件，移民

局電話是 1-800-242-2100。 

 

被擔保配偶/伴侶可能有隨同家庭成員或擔保其家庭成員。這些

隨同家庭成員或擔保家庭成員的移民身份都會受到擔保人能否

滿足這些條件影響。 

 

舉個例子,一個由她的丈夫擔保到加拿大的女人。擔保申請提交
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於 2012 年 11 月。在那個時候，這名婦女和她的丈夫的關系只有

一年，他們沒有共同的孩子。她於 2013 年 6 月移民到在加拿大。

這位女士會受兩年有條件居留至 2015 年 6 月。如這位女士想擔保

申請之前婚姻的孩子來加拿大，她可以在這兩年有條件居留期間

提出申請。但如果她未能滿足居留條件，移民身份可被撤消，亦

影響到她孩子的擔保申請。同樣地，如這女士的孩子被丈夫在擔

保她時一同擔保來加拿大。如果這女士不能滿足有條件的居留規

定，她隨同孩子的擔保也受影響。 

 

如果女人從以前的婚姻，她希望贊助加拿大有一個孩子，她可以

這樣做，在這兩年的有條件的時期。但是，如果發現不符合條件

的永久居留要求的女人，她的永久居民身份可能會被撤銷，贊助

她的兒子會受到影響。同樣的規則也適用於該女子來到加拿大，

隨後的兒子從先前的關係由目前的配偶在相同的贊助。如果女人

不能滿足有條件的永久居住的要求，兩個女人和她的隨行兒子的

永久居民身份會受到影響。 

 

如果你是被擔保的配偶而受到新的條件永久居留權影響，你應尋

求法律意見。 

 

查詢有條件居留資料可到移民局網站 www.cic.gc.ca 

 

 



 

Thay đổi về Luật Nhập Quốc Tịch Canada 
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Chính phủ Canada đã cải cách số thay đổi đáng chú ý trong Luật 
Nhập Quốc Tịch Canada trong mấy năm gần đây.   một trong các 
thay đổi này bao gồm giới hạn truyền quốc tịch theo huyết thống 
đã được giới hạn cho thế hệ đầu tiên của công dân Canada có 
con sinh ra ở nước ngoài.  Đồng thời, những người nộp đơn xin 
nhập tịch sẽ phải chứng minh họ đạt yêu cầu về trình độ Anh 
Pháp ngữ căn bản để xin nhập tịch Canada khi nộp đơn xin. 
 
Giới hạn các thế hệ quốc tịch truyền theo huyết thống 
 
Ngày 17 Tháng Tư năm 2009, chính phủ Canada thay đổi Luật 
Quốc tịch Canada. Trong số những thay đổi này, sự sửa đổi lớn 
nhất là hạn chế quyền truyền quốc tịch Canada theo huyết thống 
cho thế hệ thứ nhì sinh ở ngoại quốc  của những công dân thế hệ 
thứ nhất được quốc tịch Canadas vì sinh ở Canada hay tự xin 
nhập quốc tích theo qui định. 
 
Theo quy định mới, những đứa trẻ sinh ở ngoại quốc mà cha hay 
mẹ là công dân Canada theo sinh quán hay xin đã xin nhập tịch 
theo qui chế là thế hệ thứ nhì sẽ được người cha hay mẹ truyền 
quốc tịch Canada theo huyết thống.  Chính sách mới cũng áp 
dụng cho các trường hợp công dân Canada xin con nuôi ở nước 
ngoài (thủ tục xin nuôi ở nước ngoài sau ngày 01 tháng một năm 
1974) thì người cha hay mẹ là công dân Canada có thể xin quốc 
tịch Canada cho con mà đứa trẻ không cần phải xin nhập cư đến 
Canada.  Quyền truyền quốc tịch theo quyết thống cho con sinh 
ra hay xin nuôi ở nước ngoài của công dân Canada chỉ áp dụng 
cho một thế hệ mà thôi, những thế hệ sau đó sinh ra ở nước 
ngoài sẽ không được quốc tịch Canada theo huyết thống. 
 
Giới hạn này không áp dụng cho các con em sinh ra ở nước 
ngoài trong thời gian mà ông bà cha mẹ của họ là công dân Can-
ada do chính phủ phái biệt ra nước ngoài làm việc, công tác hoặc 
phục vụ trong các quân lực của Canada. tất cả thế hệ sinh ở 
nước ngoài trong diện này bao giờ cũng sẽ là công dân Canada. 
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Quy tắc ngôn ngữ mới cho người xin nhập quốc tịch 
 
Tất cả các đơn xin nhập tịch cho lứa tuổi từ 18 đến 54 nộp sau 
ngày 01 Tháng 11 năm 2012 sẽ phải nộp kèm bằng chứng khách 
quan là họ đã đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ với trình độ cấp 4 
cho khả năng Anh hay Pháp ngữ về nói.   Những bằng chứng về 
khả năng ngôn ngữ có thể là: 
 
• kết quả kiểm tra trình độ ngôn ngử từ các cơ quan chính 

phủ chuẩn nhận, hoặc 
• giấy chứng nhận hoàn tất trình độ giáo dục trung học hay 

cao đẵng về  tiếng Anh hay Pháp, hoặc 
• chứng nhận đã hoàn tất và đạt trình độ cấp 4 về Anh hay 

Pháp ngữ  trong các chương trình đào tạo ngôn ngữ do 
chính phủ tài trợ  ( ví dụ như LINC). 

 
Ngoài các chứng minh này, sự đánh giá khả năng ngôn ngữ cũng 
có thể dựa trên sự đối tác giửa đương sự với nhân viên bộ Công 
Dân và các thẩm phán quốc tịch. 
 
Điều quan trọng là cần lưu ý rằng Bộ Công Dân đòi hỏi đương sự 
phải nộp  kèm các chứng minh mình đã đáp ứng các yêu cầu 
ngôn ngữ trong đơn xin nhập tịch, nếu không thì đơn sẽ bị trả lại. 
 
Những người trên 55 tuổi được miễn đáp ứng yêu cầu về ngôn 
ngữ . Cho những người trong tuổi 18 đến 54 nếu có các lý do 
bệnh tật thì có thể xin miễn thi và yêu cầu về ngôn ngữ.   Để xin 
miễn, đương sự phải cung cấp giấy bác sĩ xác nhận tình trạng 
bệnh tật của họ ảnh hưỡng học tập nên không thể thi nhập tịch và 
đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ. 
 
Để biết thêm thông tin về các quy định hiện hành về công dân 
Canada, xin vui lòng truy cập http://www.cic.gc.ca/english/
citizenship/index.asp. 
 
 
 
 
 
 



 

Page 16 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   

Bộ trưởng Bộ Công Dân và Di Trú Canada (CIC) đã cải cách một 
số thay tiêu chuẩn về bảo lảnh trong những năm gần đây để thắt 
chặt quyền bảo lãnh thân nhân.  Sự thay đổi cấm bảo lãnh cho tội 
phạm về bạo lực có hiệu lực vào ngày 17 tháng mười một năm 
2011, những ai có tiền án về bạo lực sẽ cấm không được bảo lãnh 
và đồng thời mở rộng thêm danh sách các nạn nhân của bạo lực 
gia đình cho tội phạm bị kết án về bạo lực gia đình sẽ bị cấm bảo 
lảnh. 
 
Cấm bảo lãnh cho tội phạm bạo lực gia đình 
 
Những ai bị kết án về một hành vi phạm tội về bạo lực gây thương 
tích theo luật hình sự đối với những thân nhân trong danh sách 
thân nhân sẽ bị tước quyền bảo lãnh.  Danh sách thân nhân cũ chỉ 
bao gồm: 
 
• người phối ngẫu, bạn đời sống chung, con phụ thuộc của người 

xin bảo lãnh  hoặc của người phồi ngẫu hay bạn đời của người 
xin bảo lãnh ; 

• ông bà, cha mẹ, cô, dì, cậu, chú, anh chị em ruột hay họ của 
người xin bảo lãnh hoặc của người phối ngẩu hay bạn đời của 
người xin bảo lãnh. 

 
Luật mới nới rộng danh sách thân nhân để bao gồm: 
 
• người vợ hoặc chồng trước đã ly dị hay bạn đời trước đã chia 

tay của người xin bảo lãnh và con của họ; 
• người vợ chồng hoặc bạn đời trước của người vợ chồng, bạn 

đời hiện tại của người bảo lãnh và con cái của họ; 
• người vợ chồng hoặc bạn đời trước đó của ông bà, cha mẹ, cô, 

dì, cậu, chú, anh chị em ruột hay họ của người xin bảo lãnh  
• người vợ chồng hoặc bạn đời trước đó của ông bà, cha mẹ, cô, 

dì, cậu, chú, anh chị em ruột hay họ của người phối ngẩu hay 
bạn đời hiện tại của người xin bảo lãnh. 

• con nuôi đang dưới sự chăm sóc hiện tại và trước đó của người 
xin bảo lãnh hay người phối ngẩu, bạn đời của người xin bảo 
lãnh. 

Sự thay đổi trong Luật Di Trú 
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• tất cả thân nhân của những người phối ngẩu hiện nay và trước 
đó của người bảo lãnh, dù có hoặc không sống cùng nhau, 
hoặc một thành viên gia đình của người đó. 

 
Cấm bảo lãnh cho tội phạm bạo lực nghiêm trọng 
 
Quy định mới đã bổ sung thêm một diện cấm bảo lãnh cho những ai 
bị kết tội hình về bạo lực nghiêm trọng đối với bất kỳ ai mà bản án tối 
đa của án tù phạt có thể là án tù ít nhất 10 năm sẽ bị cấm bảo lãnh 
thân nhân đến Canada. 
 
Thời hạn cấm bảo Lãnh 
 
Không có thay đổi với thời hạn cấm bảo lãnh trong quy định mới.  
Thời hạn cấm bảo lãnh vẩn giử như củ tức là nếu đương sự bị kết án 
trong Canada thì sẽ có  quyền bảo lãnh khi: 
• án tội đã được tha bổng;  
• án tội đã được ân xá; hay  
• đã hơn 5 năm từ ngày thụ xong bản án 
 
Nếu đương sự bị kết án ở nước ngoài, thì chỉ có thể bảo lãnh khi: 
• án tội đã được tha bổng; hoặc  
• đã hơn 5 năm từ ngày thụ xong bản án và đương sự chính 

minh họ đã cải huấn 
 
Hạn chế 5 năm bảo lãnh cấm bảo lãnh cho người được bảo lãnh 
đến Canada theo diện bảo lãnh phối ngẫu kết hôn hay sống 
chung 
 
Bắt đầu từ ngày 02 tháng ba năm 2012, những người đến Canada 
theo diện bảo lãnh của người phối ngẫu thì trong 5 năm đầu từ ngày 
nhập cư Canada, họ sẽ bị cấm không được nộp đơn xin bảo lãnh 
người phối ngẩu khác trong thời hạn 5 năm từ ngày nhập cư đến 
Canada của mình, cho dù họ đã nhập tịch Canada trong thời gian 
này.  Những thay đổi này áp dụng cho các hồ sơ bảo lãnh phối ngẩu 
nộp sau ngày 02 tháng 3, 2012 và sự hạn chế này chỉ áp dụng cho 
trường hợp bảo lãnh thân nhân là người phối ngẩu mà không ảnh 
hưỡng đến diện bảo lảnh đối tượng là các thành viên gia đình khác.  
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Đặt điều kiện thường trú cho diện bảo lảnh phối ngẩu  
 
Bộ Di Trú đã sửa đổi qui định mới có hiệu lực vào ngày 25 tháng 
10, 2012.  chính sách mới này áp dụng cho những đơn xin bảo 
lảnh người vợ chồng kết hôn hợp pháp hay sống chung của mình 
nộp sau ngày này.   
 
Chính sách mới qui định rằng nếu xét trong thời điểm nộp đơn mà 
người bảo lảnh có mối quan hệ với đối tượng được bảo lãnh của 
minh ngắn hơn 2 năm và không có con chung thì sẽ phải đáp ứng 
thời gian thường trú có điều kiện.  Qui định này đòi hỏi người phối 
ngẫu được bảo lãnh đến Canada sẽ phải sống chung với người 
bảo lảnh ít nhất 2 năm sau khi nhập cư, nếu không thì họ có thể 
bị thu hồi tư cách thường trú và bị trục xuất.    
 
Khi người được cấp tư cách thường trú theo diện này, họ không 
đòi hỏi phải cung bằng chứng cho bộ Di Trú để chứng minh mình 
đã đáp ứng điều kiện sống chung 2 năm với người bảo lãnh, trừ 
khi có sự yêu cầu của bộ Di Trú khi họ điều tra.   Bộ Di Trú chỉ 
điều tra những hồ sơ bị tình nghi là không đáp ứng điều kiện 
nhưng họ không nhất thiết phải điều tra từng hồ sơ.   Nhưng Bộ 
Di Trú có thể yêu cầu đương sư cung cấp chứng minh bất kỳ lúc 
nào, cho nên tốt hết là đương sự nên giữ tất cả bằng chứng sẵn 
sàng để cung cấp khi đòi hỏi.  
 
Ông Bộ Trưởng Jason Kenney đã nhấn mạnh rằng mục đích của 
những thay đổi này là để ngăn chặn tệ nạn gian lận hôn nhân, 
cho dù ông chưa bao giờ cung cấp bất kỳ thông tin nào về mức 
độ của vấn đề và các thống kê của Bộ Công Dân và Di Trú Can-
ada cho thấy rằng vấn đề gian lận hôn phối không nghiêm trọng 
và phổ biến. 
 
Những trường hợp ngoại lệ cho điều kiện thường trú là : 
• bị hành hung hay lạm dụng thể xác, tình dục, tâm lý, tài 

chính, 
• bị người bảo lãnh bỏ bê, chẳng hạn như không cung cấp 

các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, 
• người bảo lãnh không bảo vệ được người phối ngẫu họ bảo 

lảnh đến để họ trở thành nạn nhân bị hành hung, lạm dụng 
hoặc bỏ bê trong thời gian thường trú có điều kiện, cho dù 
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đối tác hành hung, lạm dụng hoặc bỏ bê là những người có liên 
quan đến người bảo lãnh, nhưng không nhất thiết là các thành 
viên trong gia đình, hoặc 

• người bảo lãnh đã qua đời trong thời hạn điều kiện thường trú 
chưa hết hạn, nhưng người được bảo lãnh đã sống chung với 
người bảo lãnh cho đến thời điểm người đó qua đời.  

 
Nếu đương sự có bằng chứng để yêu cầu xét ngoại lệ cho điều kiện 
thường trú,  đương sự có thể gọi cho bộ Di Trú để khai báo và nộp 
chứng minh xin miễn điều kiện thường trú ở bất kỳ thời điểm nào 
trong khoảng thời hạn 2 năm này. Hãy liên lạc Bộ Di Trú 1-800-242-
2100 để khai báo. 
 
Điều kiện thường trú áp dụng cho đương sự do vợ hoặc chồng bảo 
lãnh và những thành viên phụ thuộc đi kèm trong hồ sơ.  Do đó, nếu 
tư cách thường trú của đương sự bị thu hồi thì những người đi kèm 
cũng bị thu hồi theo. Không những vậy, nó cũng ảnh hưỡng đến 
những hồ sơ nộp bảo lãnh của đương sự trong thời hạn điều kiện 
này.  Cho ví dụ, một người phụ nữ được chồng bảo lảnh đến Can-
ada. Đơn bảo lãnh nộp vào tháng 11, 2012,  Vào thời điểm đó, mối 
quan hệ của họ chỉ có một năm và không có con chung. Khi người 
phụ nữ nhập cư Canada vào tháng Sáu, 2013, thì sẽ áp dụng qui 
định thường trú có điều kiện trong vòng hai năm sau khi nhập cảnh 
tức là đến tháng 6, 2015. Nếu người phụ nữ này có một đứa con từ 
cuộc hôn nhân trước đó đi kèm, và trong thời gian 2 năm này đã 
không đáp ứng được điều kiện thường trú, thì tư cách thường trú của 
đương sự và các người đi kèm cũng sẽ bị thu hồi.  Một ví dụ khác là 
nếu người phụ nữ đến Canada một mình, và sau đó nộp đơn đơn xin 
bảo lãnh cho con của mình từ mối quan hệ trước đây trong thời gian 
điều kiện chưa hết hạn, rồi sau đó đương sự bị thu hồi tư cách 
thường trú vì không đáp ứng được điều kiện thường trú, thì hồ sơ 
bảo lãnh cũng sẽ bị ảnh hưỡng. 
 
Nếu bạn là người phối ngẫu được bảo lãnh và bị ảnh hưởng bởi tư 
cách thường trú có điều kiện, bạn nên tìm tư vấn pháp lý. 
 
Muốn biết thêm thông tin về thường trú có điều kiện, hãy truy cập 
trang mạng của Bộ Công Dân và Di Trú Canada (CIC) tại 
www.cic.gc.ca. 



 

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!  



 

APPLICATION 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    

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 

 

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: ________________________________ 

 

 


