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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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Changes to Immigration and Refugee Law 
 
 
On June 28, 2012, Bill C-31 the Protecting Canada’s Immigration 
System Act (Act) became law.  As a result, there have been signifi-
cant changes to refugee law in Canada.  Part of the new changes 
includes the establishment of a new Refugee Appeal Division to 
hear appeals from some failed refugee claimants. 
 
Basis of Claim (BOC) Form 
 
Starting December 15, 2012, the Basis of Claim Form (BOC) will 
be the document that a refugee claimant must fill out for the Immi-
gration and Refugee Board.  The BOC form is very important and is 
used to determine if you have a valid claim.  The BOC form will be 
the foundation of your entire refugee claim.  The form requires you 
to give detailed answers to questions such as who you are, what 
you are afraid of in your country, and why you need refugee protec-
tion in Canada.  The BOC form must be filled out as thoroughly and 
completely as possible.  You must tell the truth on the form.  The 
answers on the form must also match any documents and evi-
dence you submit.  Any differences between names, facts, dates, 
can be a problem and negatively affect your refugee claim.  If infor-
mation is missing, incorrect, or inconsistent, the Board could refuse 
your claim.   
 
Each family member making a refugee claim will fill out his/her own 
BOC form.  If there are any children under 18 years of age, they 
will also fill out their own form but a parent or guardian will have to 
sign the form for them.  If a child under 18 makes a refugee claim 
on his/her own without a parent or guardian, a designated repre-
sentative will be appointed to help the child to fill out the entire 
form.   
The BOC form must be filled out in either English or French.  If you 
have an interpreter assisting you with filling out the form, the inter-
preter must also sign the form.  If there is no interpreter helping to 
fill out the BOC form, you must sign a statement on the form indi-
cating that you understand the information on the form which was 
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filled out in English or French.   
 
Any documents included with the BOC form that is not in English 
or French must be translated into English or French.   
 
If you have any problems or difficulties filling out the BOC form, 
you should make note of it on the form.  You should also tell the 
person at your refugee interview about any problems or difficulties 
you ran into while filling out the BOC form.  This way, your con-
cerns will be at least written down and may help to explain infor-
mation that was left out or unclear on the form.   
 
The Refugee Protection Division (RPD) is a division within the Im-
migration and Refugee Board of Canada (IRB) that makes deci-
sions on whether to accept a refugee claim.   
 
You must notify the RPD if you make a mistake on the BOC form 
or you have further evidence or documents to submit.  Any 
changes or additions must be made and submitted at least 10 
days before your hearing.   
 
The information on the form must also be consistent with your tes-
timony at the refugee hearing.  At the hearing, you will have to 
answer questions about what you said on the BOC form.  A Board 
member who thinks that you have not told the truth - for example, 
by inventing harm or threats—will refuse your claim.   
 
Because the BOC form is crucial to establishing your refugee 
case, it is strongly recommended that you obtain assistance from 
counsel, either a lawyer (someone in good standing with a provin-
cial law society) or an immigration consultant (someone in good 
standing of the Immigration Consultants of Canada Regulatory 
Council), when filling out the form or representing you at the hear-
ing.  Due to the tight timeline of submitting a BOC form, you 
should seek legal assistance to fill out the form as soon as you 
receive one.   
 
If you have no money to hire your own lawyer, you may be able to 
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obtain legal aid from Legal Aid Ontario.  For more information about 
legal aid, call: 416-979-1446 or 1-800-668-8258. 
 
 
Where to Make a Refugee Claim 
 
If you are a making a refugee claim from within Canada, you can go 
to the Citizenship and Immigration Canada (CIC) website and 
download the forms at: http://www.cic.gc.ca/english/refugees/inside/
apply-how.asp.  You will be required to fill out several forms, including 
the BOC form.  You can then bring the completed forms to a CIC of-
fice to make an inland claim.  Once CIC checks that the forms are 
complete, they will schedule you an eligibility interview with an immi-
gration officer.  At the eligibility interview, if the immigration officer 
finds that you have an eligible refugee claim, you will be scheduled a 
date for a hearing before the Immigration and Refugee Board (IRB).   
 
You can also make a refugee claim at a port of entry when you arrive 
in Canada, such as at an airport, seaport, or land border.  You can 
make a refugee claim at a Canada Border Services Agency (CBSA) 
office to a CBSA officer.  The CBSA officer will determine whether or 
not you have an eligible refugee claim.  If you have an eligible claim, 
you will be scheduled a date for your IRB hearing.  You will be given 
forms to complete, including the BOC form, which you have to submit 
to the IRB within 15 days of receiving the forms.  If you do not submit 
the forms within the timeline, your claim could be deemed as aban-
doned.   
 
Scheduling and Hearings 
 
For most refugees, a hearing will be 
held no later than 60 days after 
your claim is referred to the IRB.  
There are however exceptions.  
The Minister of Immigration can 
deem some countries to be safe, 
and the refugee claimants from 
these countries are subject to differ-
ent and less favourable rules.  For 
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more information about the “Designated Countries of Origin”, please 
go to the CIC website page at: http://www.cic.gc.ca/english/
refugees/reform-safe.asp.   
 
If you require an interpreter on the day of your hearing, you can re-
quest one on the BOC form.  The RPD will provide an interpreter for 
you at no cost.   
 
 
Changes to the Refugee Appeal Division 
 
After you receive a negative refugee decision in writing, you can ap-
peal to the Refugee Appeal Division within 15 business days.   
 
An appeal at the Refugee Appeal Division will usually be decided by 
one person, called a single member panel.  In some cases, an ap-
peal may be decided by three people, called a three-member panel.  
The members on all the panels will be independent adjudicators.   
 
The appeal process will mostly be paper-based.  This means that 
everything is done through written material.  Oral hearings will be 
held very rarely.  A refugee claim will only be sent back to the Refu-
gee Protection Division for a new determination in very limited cir-
cumstances.   
 
If you receive a negative decision from the Refugee Appeal Division, 
you may continue to seek leave to the Federal Court for judicial re-
view of the decision.   
The Minister may also file an appeal against a positive refugee deci-
sion.  The Minister may also intervene in your refugee appeal, or 
submit evidence and write submissions against your refugee appeal.   
 
After your appeal has been submitted to the Refugee Appeal Divi-
sion, you should receive a decision within 90 days.  The decision 
may take longer if you had an oral hearing.  The Refugee Appeal 
Division cannot reopen an appeal for you if the Federal Court has 
already made a final decision on your case.   
 
Not all decisions can be appealed to the Refugee Appeal Division.  
You cannot appeal to the Refugee Appeal Division if you are from a 



 

Page 5 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   

Designated Country of Origin (DCO), if you arrive as part of an 
irregular arrival and are deemed to be a Designated Foreign 
National (DFN), if you are under a Safe Third Country Agree-
ment or Extradition Act, or it is a Pre-Removal Risk Assessment 
(PRRA) decision.  You will also have no access to appeal to the 
Refugee Appeal Division if it was determined that you have a mani-
festly unfounded claim, or a claim with no basis.    
 
Further information on the Immigration and Refugee Board of Canada 
and the Refugee Appeal Division can be found on the Immigration 
and Refugee Board of Canada website pages at: http://www.irb-
cisr.gc.ca/ENG/TRIBUNAL/RADSAR/Pages/index.aspx, http://
www.irb-cisr.gc.ca/Eng/tribunal/rpdspr/ClaDem/Pages/
ClaimGuideDem12.aspx#_Toc340245792 
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 移民及難民法律的改變移民及難民法律的改變移民及難民法律的改變移民及難民法律的改變    

 

2012 年 6 月 28 日 C-31 保護加拿大移民制度法案正式生效。 

因而，加拿大難民法律有重要改變。新改變包括在移民及難民

仲裁處內成立難民上訴局。 

 

申訴根據表格申訴根據表格申訴根據表格申訴根據表格    

 

從 2012 年 12 月 15 日開始，難民申請人必填交申訴根據表格給

移民及難民仲裁處。這份表十分重要，會用來決定你的申訴是

否有效。申訴根據表格會成為難民申請的基礎。你需要詳細回

答問題例如你是誰，在你的國家恐怕什麼，為什麼要在加拿大

申請難民保護。必須全部及詳盡填報申訴根據表格。你必須真

實填報。填報答案應與你提交的文件及證據吻合。任何姓名，

事件，日期上的差異都可成為問題及影響到你的難民申請。如

有資料遺漏，錯誤，不符，你的申訴可能被拒絕。 

 

每位家庭成員申請難民都要填報申訴根據表格。如有 18 歲以下

兒童，也要填報這表格但由家長或監護人簽署。如 18 歲以下兒

童申請難民但沒有家長或監護人，會由委派代表協助這兒童填

報整份表格。 

 

表格要用英語或法語填寫。如有翻譯協助填寫表格，翻譯必須

簽署。如沒有翻譯協助你填寫表格，你必須簽署一份聲名表明

你明白表格資料及以英語或法語填報。 
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任何附上文件如果不是英語或法語的都要翻譯為英語或法語。 

 

如填報申訴根據表格內有問題或困難，你應註明在表格內。在難

民面談時你應將這些問題或困難提出。這樣，你的問題會有記

錄，可能有助解釋表格上未有填上或不清楚的原因。 

 

移民及難民仲裁處轄下的難民保護局會對難民申請作出裁決。 

 

如果你在申訴根據表格填寫錯誤或要提交進一步資料都要知會難

民保護局。任何更改或提出進一步資料都必須在難民聆訊 10 天

前進行。 

 

填報在申訴根據表格內的資料必須與你聆訊的供詞吻合。聆訊

時，你會被問到你在申訴表填報的事情。如果移民難民局裁判員

認為你沒有說真話-例如，你作假受到傷害或恐嚇-便會拒絕你的

申訴。 

 

正因申訴根據表格對你的難民申請能否通過這樣重要，你應該找

加拿大註冊的律師或註冊的移民助理協助填報及出席聆訊。由於

填交申訴根據表格有嚴格時間規定，你收到表格應立刻尋求法律

協助。 

 

如你沒有錢聘用律師，你可能得到法律援助。如要更多法律援助

資料請電 416-979-1446 或 1-800-668-8258。 
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到那裹做難民申請到那裹做難民申請到那裹做難民申請到那裹做難民申請    

    

如你在加拿大境內作難民申請，你可以到加拿大公民及移民部

的網站 http://www.cic.gc.ca/english/refugees/inside/

apply-how.asp 下載表格。你需填數份表格包括申訴根據表格。

填妥表格後便可到公民及移民部作申請。公民及移民部確實全

部表格填妥便會為你安排與移民部官員資格評核面談的時間。

如移民部官員在資格評核面談認為你有合資格的難民申訴，便

會為你安排到移民及難民仲裁處的聆訊日期。 

 

你也可以在加拿大入境口岸作難民申請，例如機場，海港，或

陸地邊境。你可向加拿大邊境服務局提出難民申請。加拿大邊

境服務局的官員會決定你是否有合資格申訴難民。如你有合資

格申訴難民，便會為你安排到移民及難民仲裁處的聆訊日期。

你會收到多份表格包括申訴根據表格。你要在 15 天內填報表格

及交回移民及難民仲裁處。如你在規定時間內沒交回表格，便

當你放棄申訴。 

    

排期和聆訊排期和聆訊排期和聆訊排期和聆訊    

 

大部份的難民申請人，在申訴到移民及難民仲裁處 60 天內便有

聆訊。但也有例外的情況。移民部長可指定某些為安全國家，

來自被指定為安全國家的申請人會有不同和比較不利的規則。

詳細有關被指定安全國家的資料，請參閱移民部網站 http://

www.cic.gc.ca/english/refugees/reform-safe.asp。 
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在聆訊時如需要翻譯，你可在申訴根據表格指出，難民保護局

會免費提供翻譯 

    

難民上訴局的改變難民上訴局的改變難民上訴局的改變難民上訴局的改變    

 

在你收到難民保護局否定裁決時，你可以在 15 個工作天內向

難民上訴局提出上訴。 

 

上訴通常由一位成員裁決。某些上訴案可由三位成員的裁決團

進行。所有成員都是獨立的仲裁員。 

 

難民上訴局的過程主要以書面進行，所有資料都以文件提交。

只會在極少情況下有面談的聆訊。難民上訴局只會在很有限的

情況下才將個案轉回難民保護局重新裁決。 

 

如你的上訴被難民上訴局拒絕，你可繼續向聯邦法庭申請司法

覆核。 

 

移民部長也可以對被通過的難民申請提出上訴。部長也可參與

介入你的難民上訴，或在你的上訴提出證據或書面資料。 

 

你提交上訴後 90 天內便應收到難民上訴局的裁決。如難民上

訴局進行面談聆訊，裁決會延遲。如聯邦法庭對你的個案已有

最後決定，難民上訴局沒有司法權重開上訴。 

 

不是所有的裁決都可以向難民上訴局提出上訴。你不能到難民
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上訴局上訴如果申訴是由於你來自被指定安全國家，如你是以

被特定非一般的群體來到加拿大，如你是受管於安全第三國協

定或引渡法例，或是風險評估的決定。如果你的申訴己被裁定

明顯地無根據或理由，便不能上訴到難民上訴局。 

 

進一步查詢移民及難民仲裁處及難民上訴局的資料可到移民及

難民仲裁處的網站。網址： 

http://www.irb-cisr.gc.ca/ENG/TRIBUNAL/RADSAR/Pages/index.aspx, 
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/tribunal/rpdspr/ClaDem/Pages/
ClaimGuideDem12.aspx#_Toc340245792,  
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Thay đổi về Luật Di Trú và Tị nạn 
 

bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 năm 2012, Đạo Luật C-31 của Luật Bảo 
vệ hệ thống nhập cư của Canada đã chính thức áp dụng, đạo luật 
mang đã có nhiều thay đổi lớn về chính sách tị nạn ở Canada cũng 
như thành lập một hệ thống phúc thẩm tị nạn mới để xử lý các hồ 
sơ xin khiếu nại tị nạn bị từ chối 
 
Mẩu đơn lý lịch xin tị nạn ( Basis of Claim (BOC)  
 
Bắt đầu từ ngày 15 Tháng 12 năm 2012, những người xin tị nạn sẽ 
phải điền mẩu đơn lý lịch xin tị nạn (BOC) và nộp tài liệu này cho 
Bộ Di Trú Và Tị Nạn để dựa vào đó mà quyết định đơn xin tị nạn đủ 
tiêu chuẩn được chấp thuận hay bị bác.   Những thông tin điền 
trong BOC sẽ là nền tảng cho đơn xin tị nạn,  bạn phải kê khai 
thông tin cá nhân,  những trải nhiệm của bạn trong nước, các nguy 
hiểm hay khó khăn mà bạn đã và phải đối phó, lý do trốn chạy và 
sự lo sợ gì ở trong nước bạn, tại sao bạn cần phải bảo vệ và được 
tị nạn ở Canada. Những thông tin này phải tường tận và thành thật, 
phù hợp với các chứng cớ hay tài liệu dẩn chứng nộp kèm.  Những 
mâu thuẩn về ngày tháng, dữ kiện sẽ mang ảnh hưỡng xấu cho 
đơn xin, nếu thông tin của bạn bị nghi ngờ thì đơn sẽ bị từ chối.   
 
Mỗi thành viên trong gia đình đều phải điền một đơn riêng cho 
mình.  Các trẻ em dưới 18 tuổi sẽ do cha mẹ hay người giám hộ 
thay mặt ký tên vào đơn, nếu các trẻ em dưới 18 tuổi xin tị nạn đơn 
độc mà không có cha mẹ đi cùng và không có người giám hộ, thì 
sẽ được chỉ định một đại diện pháp lý để thay mặt cho đứa trè hoàn 
tất và nộp đơn xin.    
 
Đơn xin tị nạn phải điền bằng tiếng Anh hay Pháp.  Nếu bạn cần 
thông dịch viên giúp điền đơn, thì người phiên dịch cũng phải ký 
tên vào đơn. Nếu không cần thông dịch giúp đỡ, bạn phải tuyên thệ 
ký tên rằng bạn hiểu và đồng ý với những thông tin đã điền trong 
bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.  Tất cả các tài liệu nộp kèm không 
phải tiếng Anh hay Pháp đều phải dịch ra bằng tiếng Anh hoặc 
tiếng Pháp. 
 
Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hay khó khăn điền vào mẫu BOC, bạn 
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nên ghi chú trong đơn và phải kê khai những khó khăn này trong 
cuộc phỏng vấn tị nạn. Bằng cách này, mối quan tâm của bạn sẽ 
được ghi lại và có thể giúp giải thích thông tin bỏ sót hay không rõ 
ràng về hình thức. 
 
Cục Bảo Vệ Người Tị Nạn (Refugee Protection Division-RPD) là 
phân bộ trong Bộ Quản Trị Di Trú và Tị Nạn Canada (Immigration 
& Refuee Board IRB) là nơi quyết định về đơn xin tị nạn. 
 
Bạn phải báo cho RPD biết nếu có sai sót trong đơn xin tị nạn, tất 
cả những sửa đổi, cập nhật phải nộp trong thời hạn 10 ngày 
trước ngày phiên xử đơn tị nạn của bạn. 
 
Tất cả các thông tin điền trong đơn phải phù hợp với lời khai tại 
phiên xử đơn xin tị nạn. Tại 
phiên xử, bạn sẽ phải trả lời các 
câu hỏi chất vấn về những gì 
bạn khai trong đơn BOC. Nếu 
thành viên phiên xử không tin lời 
khai của bạn, nhất là về mối đe 
dọa và trải nhiệm của bạn thì 
đơn xin sẽ bị bác.  
 
Quyết định cho đơn xin tị nạn là 
hoàn toàn dựa vào những lời 
khai trong đơn,  nên bạn nên tư 
vấn luật sư hay cán sự pháp lý 
(có bằng cấp hành nghề hợp pháp ở Canada) để giúp đở điền 
đơn hay đại diện pháp lý cho bạn.  Nên nhớ là bạn có thời gian 
rất ngắn để hoàn tất đơn và nộp,  bạn nên tìm trợ giúp pháp lý 
ngay sau khi bạn được cấp đơn.   
 
Nếu bạn không có tiền để thuê luật sư, bạn có thể xin chương 
trình Pháp Trợ Ontario ở số điện thoại : 416-979-1446 hoặc 1-
800-668-8258. 
 
Làm cách nào để xin tị nạn? 
 
Nếu bạn xin tị nạn từ bên trong Canada, bạn có thể vào các trang 
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web của Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) và tải in 
các mẫu đơn tại: http://www.cic.gc.ca/english/refugees/
inside/apply -how.asp. 
 
Bạn phải điền tất cả các mẩu đơn bao gồm cả đơn BOC và 
mang đến văn phòng Bộ Di Trú địa phương để nộp.  Nhân 
viên di trú sẻ kiểm tra xem đơn từ có đầy đủ trước khi họ 
làm cuộc hẹn phỏng vấn với viên chức nhập cảnh, trong 
cuộc phỏng vấn, nếu đủ điều kiện, viên chức sẻ sắp xếp cho 
bạn hẹn đến một buổi điều trần 
trước Hội đồng Di Trú và Tị nạn 
(IRB). 
 
Bạn cũng có thể xin tị nạn tại cửa 
khầu nhập cảnh vào Canada, chẳng 
hạn như ở biên giới sân bay, bến 
cảng v.v.. Bạn có thể xin tị nạn tại 
văn phòng Biên Phòng Canada 
(CBSA) .   Nhân viên CBSA sẽ xác 
định xem bạn có đủ tiêu chuẩn được 
xin tị nạn hay không, nếu có, bạn hẹn đến một buổi điều trần 
trước Hội đồng Di Trú và Tị nạn (IRB) và bạn sẻ được cấp mẩu 
đơn BOC để điền và nộp cho IRB trong vòng 15 ngày, nếu không 
thì hồ sơ xin tị nạn sẽ được xem là tự động rút bỏ.   
 
Bạn sẽ được lên kế hoạch một ngày xét xử IRB của bạn. Bạn sẽ 
nhận được hình thức để hoàn thành, bao gồm cả hình thức BOC, 
mà bạn phải nộp cho IRB trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 
được hình thức. Nếu bạn không gửi các hình thức thanh thời 
gian, yêu cầu của bạn có thể được coi như bị bỏ rơi. 
 
Hẹn ngày Điều Trần 
 
Đối với đa số đơn xin tị nạn, buổi điều trần sẽ được tổ chức chậm 
nhất là 60 ngày sau khi đơn của bạn được chuyển đến IRB. Tuy 
nhiên có những trường hợp ngoại lệ. Bộ trưởng Bộ Di Trú định ra 
một danh sách các quốc gia được xem là an toàn, tùy người xin tị 
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nạn đến từ nước nào, nếu nằm trong các quốc gia trong danh 
sách an toàn thì sẽ có qui chế khác nhau và khó khăn hơn.  Để 
truy cập danh sách quốc gia an toàn, xin viếng mạng: http://
www.cic.gc.ca/english/refugees/reform-safe.asp 
 
Nếu bạn cần một thông dịch viên trong phiên điều trần, bạn phải 
ghi chú trong mẫu đơn BOC. RPD sẽ cung cấp thông dịch miễn 
phí. 
 

 

Những thay đổi về Khiếu Nại Tị Nạn  
 

Nếu bạn bị bác đơn xin tị nạn, bạn có 15 ngày từ ngày nhận được 
quyết định từ chối để xin khiếu nại đến Ban Phúc Thẩm Tị Nạn 
(Refugee Appeal Division)  đơn kháng cáo thường sẽ được xử lý 
bởi một thành viên duy nhất xét duyệt và quyết định.  Trong một 
số trường hợp, đơn kháng cáo có thể do một ủy ban có 3 thành 
viên để xét duyệt.  Tất cả các thành viên của Ban Phúc Thẩm đều 
độc lập. 
 
Quá trình khiếu nại chủ yếu sẽ là trên giấy tờ, tức là tất cả mọi 
thứ được thực hiện thông qua các tài liệu bằng văn bản, hiếm khi 
có phiên xét xử.  một ít đơn kháng cáo được chấp thuận và sẽ 
được gửi trở lại cho Cục Bảo Vệ Tị Nạn tái xét.    
 
Nếu đơn khiếu nại bị Ban Phúc Thẩm Tị Nạn bác,  bạn có thể tiếp 
tục kháng cáo đến Tòa án Liên bang để yêu cầu phúc thẩm tư 
pháp. 
 
Bộ Trưởng cũng có thể nộp đơn kháng cáo chống lại một quyết 
định chấp thuận cho tị nạn.  Bộ trưởng cũng có thể can dự vào 
đơn khiếu nại tị nạn của đương sự bằng văn kiện,  nộp bằng 
chứng và viết đệ trình phản hồi đơn kháng cáo. 
 
Sau khi đơn kháng cáo nộp đến Ban Phúc Thẩm Tị Nạn, bạn sẽ 
nhận được quyết định trong vòng 90 ngày.  Nhưng nếu hồ sơ 
được xử lý qua buổi điều trần, thì quyết định có thể mất nhiều thời 
gian hơn. Ban Phúc Thẩm Tị Nạn không thể mở lại đơn kháng cáo 
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nếu Tòa án Liên bang đã đưa ra quyết định cuối cùng về trường 
hợp của bạn. 
 
Không phải mọi quyết định đều có quyền kháng cáo.   Nếu bạn 
đến từ các quốc gia thuộc danh sách các nước an toàn, hoặc bạn 
thuộc diện người ngoại quốc đến Canada với hành trình bất 
thường, hay đến từ một nước an toàn thứ ba, hay từ quốc gia có 
hiệp ước dẩn độ hoặc đến từ quốc gia đã được đánh giá rủi ro 
trước khi bị trả về đó.   Đồng thời, bạn cũng không có quyền 
khiếu nại nếu đơn xin tị nạn bị bác vì lý do xin tị nạn thuộc hư cấu 
và không có cơ sở. 
 
Không phải tất cả các quyết định có thể được kháng cáo lên Ban 
khiếu nại tị nạn. Bạn không có quyền khiếu nại đến Phòng khiếu 
nại tị nạn nếu bạn đến từ một quốc gia Designated xuất xứ 
(DCO), nếu bạn đến như là một phần của một đến bất thường và 
được coi là một quốc gia nước ngoài (có DFN), nếu bạn dưới một 
thứ ba an toàn Hiệp định quốc gia hay luật dẫn độ, hoặc đó là một 
đánh giá rủi ro (PRRA) quyết định trước diệt. Bạn cũng sẽ không 
có quyền truy cập để thu hút Ban phúc thẩm tị nạn nếu được xác 
định là bạn có một tuyên bố rõ ràng là không có cơ sở, hoặc một 
tuyên bố không có cơ sở. 
Để biết thêm chi tiết về khiếu nại tị nạn, xin truy cập mạng chỉ:      
http://www.irb-cisr.gc.ca/ENG/TRIBUNAL/RADSAR/Pages/
index.aspx, http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/tribunal/rpdspr/ClaDem/
Pages/ClaimGuideDem12.aspx#_Toc340245792.   



 

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////ÇÎa chÌÇÎa chÌÇÎa chÌÇÎa chÌ::::_________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

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:_:_:_:_    ____________________ _______________________ _______________________ _______________________ ___    

    

 


