
 

 

NE W S LE T TE R -   會訊  -  T HÔ N G T IN  HỘ I  V IÊ N  

ISSUE 3                         SEPTEMBER 2013   

METRO TORONTO CHINESE & SOUTHEAST ASIAN LEGAL CLINIC  
TRUNG TÂM  HƯỚNG DẨN LUẬT PHÁP HOA-VIỆT-KHMER-LÀO 

法律援助中心服務華人及東南亞社區  

180 Dundas Street West, Suite 1701, Toronto, Ontario M5G 1Z8 
Telephone:  (416) 971-9674     Fax: (416) 971-6780 

Clinic Staff  
中心職員 

Danh sách nhân viên  

 

Clinic Director:                     Avvy Go  
 

Staff Lawyer:                      Salena Eng 
 
Articling Student:               Vincent Wong   
 

Community Legal Worker:   Jenny Quan 
                                         Daniel Yau  
 

Office Manager:                  Tu Diep  
 



 

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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Permanent Residents Face Increased Risks of Removal from Canada 
 
 
Permanent residents and foreign nationals who have been convicted of 
certain criminal offences, either in Canada or abroad, may be denied ad-
mission to Canada or deported from Canada if they are found criminally 
inadmissible.  A permanent resident is someone who is not a Canadian 
citizen but has the legal right to live permanently in Canada.  A foreign 
national is someone who does not have permanent legal status in Canada 
and includes people such as visitors, foreign students, and temporary 
workers. 
 
Earlier this year, the Canadian Government introduced some major 
changes to the immigration law to make it a lot easier to remove non-
citizens who are found to be inadmissible to Canada, on grounds of crimi-
nality or national security, and for misrepresentation.  Bill C-43, also 
known as the Faster Removal of Foreign Criminals Act, became law on 
June 19, 2013, which introduced more serious consequences for those 
found to be inadmissible. 
 
Fewer Permanent Residents with Right to Appeal 
 
Under the new changes, if you are a permanent resident of Canada and 
convicted of an offence in Canada and have been found to be criminal 
inadmissible, you have the right to appeal of the decision to the Immigra-
tion Appeal Division (IAD) only if you get a criminal sentence that is less 
than 6 months of imprisonment in Canada.  This is a major change from 
the previous law which gave permanent residents the right to appeal if 
their sentence was less than 2 years.  Also, under the new law, there is no 
distinction between how the sentence is served, whether in jail or in your 
community (i.e. house arrest).  You will be found to be criminally inadmis-
sible and a deportation order may be sought to remove you from Canada. 
 
If you are a permanent resident of Canada who has committed a crime 
outside of Canada, Citizenship and Immigration Canada will compare the 
foreign conviction to the law in Canada to see the type of sentence you 
would have received in Canada if you had committed the same crime in 
Canada.  It does not matter what your actual foreign conviction or sen-
tence was outside of Canada.  It only matters what your sentence would 
be in Canada, under Canadian law.  If your foreign conviction or criminal 
act carries a maximum sentence of 10 years or more under Canadian law, 
then you also have no right to appeal the criminal inadmissibility decision. 
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Retroactive Applications 
 
Bill C-43 denies appeal rights even in cases of conviction for offences 
committed before the new changes were introduced on June 19, 2013, 
unless your case was already referred to the Immigration Division before 
June 19, 2013. 
 
Authority for Minister to Deny Entry 
 
Under Bill C-43, a new authority has been created to allow the Minister 
to deny temporary resident status for up to 3 years on the basis of public 
policy concerns.  Public policy concerns are not clearly defined in the 
legislation and the Minister has large discretion.  For instance, public 
policy concerns may include considerations such as whether the individ-
ual will incite hatred that is likely to lead to violence against a specific 
group, or promote or glorify terrorist violence. 
 
Ministerial Relief for Certain Inadmissible Individuals 
 
In general, if you are found inadmissible to Canada, you can make a re-
quest for the Minister to examine the circumstances surrounding your 
case and ask the Minister to grant you resident status or allow you to 
overcome the inadmissibility based on humanitarian and compassionate 
considerations.  The Minister will also take into account the best interest 
of any child(s) directly affected in humanitarian and compassionate con-
siderations. 
 
However, there are certain inadmissibility categories where the Minister 
will not consider any humanitarian and compassionate factors.  If you are 
inadmissible based on certain security, human rights or international 
rights violation, and organized criminality grounds, you can submit a for-
mal application to the Minister in order to seek to overcome the inadmis-
sibility.  The Minister also has the right to grant relief on the Minister’s 
own initiative.  However, the Minister will not take into account any hu-
manitarian and compassionate considerations.  Instead, the Minister will 
only take into account national security and public safety considerations.  
National security and public safety considerations may include analysis 
of the dangers you may pose inside and outside of Canada. 
 
Findings of Misrepresentation 
 
If you are a permanent resident or a foreign national and misrepresenta-
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tion is found in your own original application for immigration status, then you 
will receive a 5 year inadmissibility period as well as a 5 year ban on re-
applying for permanent residency.  Misrepresentation is defined broadly and 
includes directly or indirectly making false statements, lying, or withholding 
important information on your original application and in your communica-
tions with immigration officers. 
 
If you are applying for status from outside Canada and misrepresentation is 
found, then the 5 year inadmissibility period and 5 year ban on re-applying 
for permanent residency starts when you receive your final inadmissibility 
decision. 
 
If a permanent resident or foreign national was deported due to misrepre-
sentation, then the 5 year inadmissibility period and 5 year ban for re-
applying for permanent residency begins on the date the removal order is 
enforced. 
 
Admissibility based on Family Member’s inadmissibility 
 
If you are a foreign national, you will be inadmissible to Canada if you have a 
family member who was found inadmissible to Canada on grounds of secu-
rity, human or international rights violations, or organized criminality.  It does 
not matter whether your inadmissible family member is accompanying you to 
Canada or not.  For example, if your spouse is inadmissible to Canada for 
terrorist violence, then you would also be inadmissible to visit Canada, even 
if you are coming to Canada without your spouse.   
 
Imposing Conditions of the Act 
 
The new changes also allow for regulations that could impose conditions on 
those involved in an application.  For example, conditions may be placed 
against an employer or educational institution that was involved with your 
application.  Immigration officers can verify compliance with any imposed 
conditions and can also set consequences for breaches of the conditions. 
 
Obligation to attend Canadian Security Intelligence Service (CSIS) 
 
Bill C-43 makes it mandatory for foreign nationals making an application to 
Canada to attend an interview with the Canadian Security Intelligence Ser-
vice (CSIS) if an immigration officer requests it.  At the interview, CSIS is 
allowed to ask any questions for the purpose of their investigation. 
 



 

Page 4 N E W S L E T T E R  -   會訊  -  T H Ô N G  T I N  HỘ I  V I Ê N   

Inadmissible on Security Grounds for Acts of Espionage 
 
Foreign nationals or permanent residents are inadmissible on security 
grounds for any act of espionage (i.e. spying) against Canada or that is 
contrary to the interest of Canada.   
 
For more information on the Faster Removal of Foreign Criminals Act, 
please visit the Citizenship and Immigration Canada website at 
http://www.cic.gc.ca/english/department/media/backgrounders/2013/2013-
06-20a.asp your communications with immigration officers.   
 
 
 
Changes to “Pardon” System in Canada 
Record Suspensions (Formerly known as Pardons) 
 
As of March 13, 2012, the “pardons” process is now called “record suspen-
sion” and there have been some changes to the system as well.   
 
In general, if you are a permanent resi-
dent who is criminally inadmissible to 
Canada for serious criminality, you 
could be deported from Canada.  If you 
are a foreign national who is inadmissi-
ble because of criminality, you cannot 
be given landed immigrant status until 
you have proven you are rehabilitated 
or received a record suspension.   
 
A foreign national who was convicted outside of Canada of an offence is 
considered rehabilitated if 5 years has passed since completion of any sen-
tence for that offence and the person has demonstrated they have rehabili-
tated by not committing any more offences, living a stable lifestyle and 
showing remorse for their offence.   
 
For offences committed in Canada, you can apply for a record suspension 
to the Parole Board of Canada (PBC) for the offence.  Under the previous 
law, summary offence has to wait 3 years and indictable offence has to wait 
5 years after the sentence is completed to apply.  The new law extend the 
waiting period. You can only apply for a record suspension if 5 years has 
passed since completing the sentence for a summary offence, or 10 years 
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have passed since completing a sentence for an indictable offence.  You 
must also not have any other new charges or convictions during this 5 or 10 
years period.  
 
A sentence for a conviction is completed when: 
 
• you have fully paid all fines, surcharges, costs, restitution or compen-

sation orders in full; 
• you have served all sentences of imprisonment or conditional sen-

tences, including parole and statutory release; 
• you have completed your probation order 
 
If your court documents are “unable to confirm” what type of trial you had, 
then the Parole Board of Canada will place a 10 year wait period before you 
can apply for a record suspension.   
 
You are not eligible for a record suspension if you have been convicted of: 
 
• a Schedule 1 Offence (sexual offence involving a child) under the 

Criminal Records Act (*some exceptions apply); or 
• more than 3 offences prosecuted by indictment, each with a prison 

sentence of 2 years or more 
 
*There are certain exceptions after being convicted of a sexual offence in-
volving a child that will still allow you to obtain a record suspension.  If you 
are convicted of a sexual offence against a child, but you meet the following 
three requirements, then you can apply for a record suspension after 10 
years have passed from the completion of your sentence.  The exceptions 
are: 
 
• You were not in a position of trust or authority when you committed 

the sexual offence involving a child; and 
• The sexual offence involving a child did not include violence or 

threats; and 
• You are not more than 5 years older than the victim child 
 
It should be noted that a record suspension can be revoked by the Parole 
Board of Canada (PBC) if: 
 
• you are later convicted of a summary offence under a Federal act or 

regulation, if the Parole Board finds that you are no longer in good 
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conduct, or if the Parole Board finds that you made false statements 
or concealed information in applying for your record suspension. 

 
• you are later convicted of an indictable offence under a federal act or 

regulation, if you are convicted of an offence that is punishable either 
on indictable or summary conviction, or if the Parole Board receives 
information that you were not supposed to be eligible for a record 
suspension when you applied for it. 

 
• You can apply for a record suspension if you were convicted of an 

offence in Canada under Federal laws.  You can apply even if you 
are not a Canadian citizen or a resident of Canada.  You can also 
apply if you were convicted in another country and you were then 
transferred to Canada under the Transfer of Offenders Act. 

 
The non refundable processing fee to applied for a record suspension has 
increase from $150 to $631, this does not include additional fees related to 
getting the fingerprints, copy of your criminal record, court documents, and 
local police record checks.   
 
For more information on how to apply for a record suspension, visit the Pa-
role Board of Canada website at: http://pbc-clcc.gc.ca/infocntr/factsh/
pardon-eng.shtml.   
 
Since criminal sentencing is complex and criminal inadmissibility can have 
a serious impact on your immigration status, you should consult with a law-
yer for legal advice or representation if such issues arise.  You should let 
your lawyer know if you are a permanent resident or foreign national when 
discussing your case.   
 
For legal advice and representation, you can contact a lawyer or a commu-
nity legal clinic.  To find the community legal clinic in your area, you can 
phone Legal Aid Ontario.  Their toll free outside Toronto number is 1-800-
668-8258, in Toronto, call 416-979-1446 or check their web site at 
www.legalaid.on.ca.   
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永久居民會有更大風險被令離境加拿大 

 

永久居民和外國人在加拿大或外國，被判犯了某些刑事罪，可能

因這些刑事罪被定不能入境加拿大或被下令離境加拿大。永久居

民是指一位可以合法永久居留加拿大的人但不是加拿大公民。外

國人是沒有永久居留權人士，包括旅客，外國學生，及臨時工作

人士。 

 

年初，加拿大政府大幅修改移民法例，更容易將犯刑事罪或國家

安全或虛假資料原因被定為不能入境加拿大的非加拿大公民下令

離境。C-43 法案，亦稱為更快遣返外國罪犯法案，於 2013 年 6

月 19 日生效，對被定為不能入境人士會有更多嚴重後果。 

 

永久居民的上訴權被減少 

 

在新的改變之下，如你是加拿永久居民，被判刑事罪而被定不能

入境加拿大，除非你被判刑期是短過 6 個月，你才有權向移民上

訴部提出上訴。跟之前的法律這是很大的改變，之前的法律是永

居民如被判刑期是短過 2 年便有上訴權。按新法律，無論在監獄

或社區（例如，被禁在家）服刑也不會有區別。你都被定為刑事

罪不能入境加拿大，可能有離境令要你離開加拿大。 

如你是加拿大永久居民在外國犯了罪。加拿大移民部會將這項在

外國的犯罪，如在加拿大犯同樣罪行，按加拿大法律會被判什麼

的刑期。他們不會被考慮你在外國實際得到的判罪或判刑。他們

只會考慮如按加拿大法律判刑的刑期。如按加拿大法律，你在外

國所犯的刑事罪可被判十年或以上的最高刑期，你便對刑事罪不
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能入境加拿大的裁決沒有上訴權。 

 

追溯的申請 

 

C-43 法案之下，在 2013 年 6 月 19 日法律通過之前被判的罪行

也可否定上訴權，除非你的案件已在 2013 年 6 月 19 日之前提

交到移民仲裁處。 

 

部長拒絕入境權力 

 

C-43 法案給予部長新的權力因公眾政策原因而拒絕臨時居留身

份，最長 3 年。公眾政策在法案沒有詳細定義，部長有很大酌

情權。例如，公眾政策可能包括那位人土會引起仇恨或引發鼓

吹對某些社區的暴力，或頌揚恐怖暴力。 

 

對個別不能入境加拿大人士的部長准許 

 

通常，如你被定不能入境加拿大，你可向部長提交申請查核你

的個案的各方面因素，要求批准你的移民身份或因人道理由考

慮而克服不能入境加拿大的問題。 

 

但是，亦有一些不能入境加拿大類別，部長不會作人道理由考

慮。如你是因國家安全，違犯人權或國際公約，或有組織犯罪

不能入境加拿大，你可向部長提交申請，推翻不准到加拿大的

裁決。部長有權授予准許。但是，部長不會作人道理由考慮,而

只會以國家安全和社會公眾安全考慮。國家安全和社會公眾安
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全考慮可包括分柝你在加拿大境內或境外可能構成的危險。 

 

提供虛假資料的裁決 

 

如你是永久居民或外國人，被裁定在你原本的移民申請中提供

虛假資料，你會有為期五年內不能入境加拿大和為期五年不能

重新申請移民。提供虛假資料定義廣闊，包括直接或間接的虛

假申報，假話，或在原本申請，與移民部職員溝通時隱瞞重要

資料。 

 

如你是在加拿大境外提出申請而被裁定提供虛假資料。為期五

年不准到加拿大和為期五年不能重新申請移民的規定，便會由

你收到提供虛假資料最終裁決開始。 

 

如永久居民或外國人因提供虛假資料被下令離境，為期五年不

准到加拿大和為期五年不能重新申請移民的規定便會由離境日

期開始。 

 

家庭成員被定不能入境加拿大 

 

如你是外國人，有家庭成員因國家安全，違犯人權或國際公

約，或有組織犯罪被裁定不能入境加拿大，你本人亦不能入境

加拿大。無論這位不能入境加拿大的家庭成員是否與你一起來

加拿大。例如，你的配偶因恐怖暴力不能入境加拿大，即使你

不是與配偶一起來加拿大，你亦不能入境加拿大。 
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附加條件 

 

新的改變允許政府訂立新的條例對有關申請加入條件。例如，

可以對有關你申請的僱主或學校加入條件。移民部職員可以查

核加入的條件是否被遵守，和定立違犯條件的後果。 

 

有責任出席加拿大安全情報服務 

C-43 法案規定如果移民部提出，申請到加拿大的外國人必須出

席加拿大安全情報服務的面談。 加拿大安全情報服務可於面談

中為其調查提出任何問題。 

 

被定間諜活動不能進入加拿大 

 

外國人或永久居民因對加拿大間諜活動或違反加拿大的利益會

因國家安全而定為不能入境加拿大。 

 

對更快遣返外國罪犯法案查閱詳細資，請到加拿大移民部的網

站 http://www.cic.gc.ca/english/department/media/

backgrounders/2013/2013-06-20a.asp 

 

 

 

 

 



 

N E W S L E T T E R  -   會訊  -  T H Ô N G  T I N  HỘ I  V I Ê N   Page 11 

加拿大赦免制度的改變 

 

暫緩紀錄（前稱赦免） 

 

2012 年 3 月 13 日開始，“赦免”程序改為“暫緩紀錄”而制度

亦有新改變。 

 

通常，如果你是新移民而被定因嚴重刑事罪行不能入境加拿

大，你會被驅逐離開加拿大。如果你是外國人而被定因嚴重刑

事罪行不能入境加拿大，你不能得到移民身份，直至你可證明

到你已改過自新或取得暫緩紀錄。 

 

一個外國人在加拿大境外被定罪，如果刑期完結後五年內沒有

任何新的犯罪，亦有安定的生活和悔改所犯罪行，便可被視為

已改過自新。 

 

如果在加拿大境內犯罪，你可向加拿大假釋局申請暫緩紀錄。

以前法律是被簡易控訴罪行判刑要刑期完結後等三年，而被控

訴罪行判刑要等刑期完結後五年才能申請。新法律加長等候年

期。簡易控訴罪行判刑要等刑期完結後五年才能申請。而控訴

罪行判刑要等刑期完結後十年才能申請。你必須在這五年或十

年期內沒有任何其他控罪。 

 

刑期完結是當你： 

• 已全數支付所有罰款，費用，還款或賠款令； 

• 已服滿所有監禁刑期或有條件刑期，包括假釋和獲釋條

件； 
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• 已完成你的感化令 

如你的法庭文件“不能確定”你是那一類控訴罪行，加拿大

假釋局會定十年的等候期，你才可申請暫緩紀錄。 

 

你不能得到暫緩紀錄如你被定罪： 

• 按刑事罪紀錄法（有一些例外情況*）附表 1 罪行（涉及

兒童的性侵犯罪行）；或 

• 超過三項控訴罪行，每項都有兩年或多過兩年的監禁刑

期。 

*有一些例外情況，被定罪涉及兒童的性侵犯罪行仍可以申請

紀錄暫停。如果你符合下列三項要求，刑期完結後十年可申

請紀錄暫停。三項要求是： 

• 當你犯涉及兒童的性侵犯罪時，你並非處於被信任或權

威的位置;及 

• 涉及兒童的性侵犯並沒有暴力或威脅;及 

• 你年紀沒有超過受害兒童五歲 

請注意加拿大假釋局可以撤消暫緩紀錄如果： 

• 你之後被聯邦法律或條例以簡易控訴被判罪，如假釋局

認為你並非行為良好，或假釋局認為你以虛假或隱瞞資

料申請暫緩紀錄。 

• 你之後被聯邦法律或條例以控訴罪行被判罪，無論你是

以簡易控訴或控訴罪行得到判罰，或假釋局收到資料你

是不符合資格提出暫緩紀錄。 
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不設退款的申請手續費由 150 加元曾至 631 加元, 這不包括額

外的費用如打手指紋，申請犯罪記錄，法院文件，和申請當

地警方記錄檢查的副本。 

 

如你受加拿大聯邦法律被定罪可申請暫緩紀錄。即使你不是

加拿大公民或居民都可以申請。如果你在其他國家定罪,然後

按“罪犯轉移法律”轉到加拿大，亦可以申請。 

 

想看更詳細申請暫緩紀錄資料，請到加拿大假釋局網站：: 

http://pbc-clcc.gc.ca/infocntr/factsh/pardon-eng.shtml 
 

由於刑事判刑十分複雜，因刑事罪不能入境加拿大對你的移

民身份有嚴重影響，應尋求法律意見或法律服務。討論時你

應讓律師知道你是永久居民或外國人的身份。 

 

諮詢法律意見或法律代表，你可聯絡律師或社區法律援助中

心。尋找居住地區的法律援助中心可致電安省法律援助。多

倫多外免費電話是 1-800-668-8258，多倫多 416-979-1446 或到

他的網站 www.legalaid.on.ca.   
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Luật Nhanh Chóng Loại Bỏ Tội Phạm Người Ngoại Quốc 
 
Thường trú nhân có nguy cơ bị trục xuất khỏi Canada 
 
Thường trú nhân Canada và người ngoại quốc ở Canada nếu bị 
kết án phạm tội hình sự ở trong Canada hay nước ngoài đều có 
nguy cơ bị cấm nhập cảnh vào Canada hoặc bị trục xuất khỏi Can-
ada.   Thường trú nhân tức là những người không phải là công dân 
Canada nhưng có quyền thường trú hợp pháp vĩnh viễn ở Canada. 
Người ngoại quốc là công dân nước ngoài và không có tư cách 
thường trú tại Canada như du khách, sinh viên du học và nhân 
công đến làm việc tạm thời. 
 
Luật mới thông qua đầu năm nay tạo điều kiện dễ dàng và nhanh 
chóng cho chính phủ loại bỏ và trục xuất những người thuộc diện 
cấm nhập cảnh vì phạm tội hình sự hoặc nguy hại đến an ninh 
quốc gia hay khai gian lúc xin nhập cư.  Đạo luật C-43, còn được 
gọi Luật Nhanh Chóng Loại Bỏ Tội Phạm Người Ngoại Quốc đã 
chính thức ứng dụng vào ngày 19 tháng sáu năm 2013, luật này 
đặt ra các qui chế cho diện cấm nhập cảnh. 
 
Hạn chế quyền kháng cáo cho thường trú nhân 
 
Theo luật mới, thường trú nhân Canada bị trục xuất vì phạm tội 
hình sự ở Canada chỉ có quyền kháng cáo lệnh trục xuất đến Toà 
Khiếu Nại Di Trú (Immigration Appeal Division- IAD) nếu bị kết án 
dưới 6 tháng tù.  Đây là một thay đổi lớn vì luật cũ cho phép 
thường trú nhân phạm tội với bản án tù dưới 2 năm được quyền 
kháng cáo lệnh trục xuất, nhưng luật mới đổi từ 2 năm tù thành 6 
tháng tù.  Đồng thời, trong luật mới, cách thụ án không quan trọng, 
phạm nhân thụ án tù giam hay tù treo trong cộng đồng cũng như 
nhau,  những yếu tố về thời gian đương sự đã cư ngụ ở Canada 
trước khi phạm tội hoặc đương sự đã cải huấn và không có nguy 
cơ tái phạm sẽ không ảnh hưỡng đến việc trục xuất.    
 
Trong trường hợp thường trú nhân Canada bị kết án tội ở nước 
ngoài, Bộ Di Trú sẽ dùng án tội đó để đối chiếu với Luật Hình Sự 
Canada và suy ra bản án nếu được xử ở Canada rồi dựa vào đó 
để xử lý, họ sẽ không dựa vào bản án thực tế được phán quyết ở 
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nước ngoài.  Nếu chiếu theo luật Hình sự Canada mà bản án tối 
đa là 10 năm tù thì đương sự sẽ bị trục xuất và không được 
quyền kháng cáo lệnh trục xuất.  
 
ứng dụng hồi tố 
 
Luật C-43 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 năm 2013, và 
ứng dụng ngược lại cho tất cả hồ sơ bị kết án trước thời hạn này.  
Quyền kháng cáo lệnh trục xuất sẽ áp dụng theo luật mới ngoại 
trừ những hồ sơ đã nộp đơn xin kháng cáo lệnh trục xuất trước 
ngày 19 tháng 6 năm 2013 thì sẽ theo luật cũ. 
 
Quyền lực của bộ trưởng từ chối nhập cảnh 
 
Luật C-43 cho quyền Bộ Trưởng Di Trú quyết định cấm một 
người nhập cảnh Canada tạm thời  trong 3 năm vì lý do an ninh 
công cộng.  Luật mới không định nghĩa rỏ ràng về cơ sở của an 
ninh công cộng trên luật pháp mà do Bộ trưởng có toàn quyền 
quyết định.  Lý do an ninh công cộng có thể dựa vào tư liệu đánh 
giá một cá nhân có nguy cơ gây bạo lực chống lại một nhóm cụ 
thể  vì lý do hận thù, hay thúc đẩy và tôn vinh bạo lực khủng bố. 
 
Xin đặc ân được nhập cảnh 
 
Thông thường, người bị từ chối nhập cảnh có quyền nộp đơn và 
bổ túc tài liệu xin bộ trưởng xét lại quyết định trên mặt giấy tờ, 
đương sự có thể dựa trên yếu tố nhân đạo hay lợi ích của trẻ em 
bị ảnh hưỡng trong hồ sơ làm cơ sở xin xét lại.   
 
Tuy nhiên có một trường hợp bị cấm nhập cảnh sẽ không được 
tái xét trên yếu tố nhân đạo,   Nếu lý do bị từ chối nhập cảnh vì an 
ninh công cộng, vi phạm nhân quyền hoặc quyền hạn quốc tế, 
hay là tội phạm có tổ chức, thì đương sự vẫn có quyền nộp đơn 
xin xét lại trên mặt giấy tờ, nhưng bộ trưởng chỉ xét lại trên cơ sở 
an ninh quốc gia và an toàn công cộng mà không xét về yếu tố 
nhân đạo.  Cơ sở an ninh quốc gia và an toàn công cộng có thể là 
phân tích và cân nhấc các mối nguy hiểm đương sự có thể gây ra 
bên trong và ngoài Canada. 
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Bị buộc tội khai gian  
 
Thường trú nhân Canada hoặc công dân nước ngoài nếu bị buộc 
tội khai gian tư liệu cá nhân lúc xin nhập cư hay nhập cảnh có thể 
bị trục xuất và bị cấm nhập cảnh trong vòng 5 năm, đồng thời  
không được xin lại thường trú trong vòng 5 năm.   Hành vi khai 
gian bao gồm trực tiếp hoặc gián tiếp che giấu thông tin, khai gian 
dối trong đơn xin nhập cư hay nhập cảnh của mình hoặc trong 
cuộc phỏng vấn với viên chức di trú. 
 
Nếu bị phát hiện và buộc tội khai gian khi xin nhập cảnh từ nước 
ngoài, đương sự sẽ bị cấm nhập cảnh trong vòng 5 năm và không 
được xin nhập cư trong vòng 5 năm từ ngày nhận quyết định bị 
buộc tội khai gian.      
 
Nếu là thường trú nhân hay người ngoại quốc ở trong Canada bị 
trục xuất vì tội khai gian lúc nhập cư hay nhập cảnh trước đó, thì 
đương sự sẽ bị cấm nhập cảnh trong vòng 5 năm và không được 
tái xin nhập cư trong vòng 5 năm từ ngày bị trục xuất khỏi Can-
ada.  
 
Vạ lây cho gia đình 
 
Thành viên gia đình của người nước ngoài bị cấm nhập cảnh vào 
Canada vì lý do an ninh, vi phạm nhân quyền hay quyền hạn quốc 
tế, hoặc là thành viên tội phạm có tổ chức cũng bị liên lụy, họ 
cũng sẽ bị cấm nhập cảnh cho dù thành viên gia đình thuộc diện 
bị cấm đó không có đi kèm với họ đến Canada.  Cho ví dụ, nếu 
người phối ngẫu của bạn bị cấm nhập cảnh vào Canada vì bạo 
lực khủng bố, bạn cũng bị liên lụy bị cấm nhập cảnh Canada cho 
dù bạn xin nhập cảnh một mình mà không có người phối ngẩu đi 
kèm. 
 
Áp đặt điều kiện  
 
Luật mới cho phép giới chức di trú có quyền áp đặt các điều kiện 
theo từng trường hợp, ví dụ như họ có thể áp đặt những điều kiện 
với chủ nhân hoặc cơ sở giáo dục trong hồ sơ của bạn và  đưa ra 
đòi hỏi xác minh về sự tuân thủ các điều kiện áp đặt, cũng như 
những hậu quả nếu vi phạm điều kiện này. 



 

Page 17 N E W S L E T T E R  -   會訊  -  T H Ô N G  T I N  HỘ I  V I Ê N   

Bắt buộc đáp ứng sự điều tra của Cục An Ninh Tình Báo Can-
ada (CSIS) 
 
Luật C-43 bắt buộc người ngoại quốc xin nhập cảnh vào Canada 
phải đáp ứng cuộc phỏng vấn theo yêu cầu của viên chức di trú 
với cục An Ninh Tình Báo Canada-Canadian Security Intelligence 
Service (CSIS) và để phối hợp sự thẩm vấn điều tra của họ.    
 
Gián đỉệp bị cấm nhập cảnh vào Canada 
 
Công dân nườc ngoài hay thường trú nhân Canada sẽ bị cấm 
nhập cảnh hay bị trục xuất nếu họ bị buộc tội gián điệp và có 
hành vi nguy hại đến an ninh công cộng, chống lại hay đi ngược 
với lợi ích của Canada. 
 
Thông tin về Luật Nhanh Chóng Loại Bỏ Tội Phạm Người Ngoại 
Quốc - Faster Removal of Foreign Criminals Act, có thể tìm ở 
trang mạng:  
http://www.cic.gc.ca/english/department/media/
backgrounders/2013/2013-06-20a.asp 
 
 

Thay đổi về chính sách xin ân xá ở Canada 
 

Bắt đầu từ ngày 13 tháng 3, 2012, chính sách xin “ân xá (pardon)”  
được đổi tên thành ”treo tiền án (record suspension)” với một số 
cải cách về chính sách.   
 
Thông thường, nếu thường trú nhân Canada phạm trọng tội thì sẽ 
bị trục xuất khỏi Canada.  Khi  người ngoại quốc xin nhập cư vào 
Canada có tiền án phạm tội thì đương sự phải chứng minh mình 
đã cải huấn hay tiền án đã bị ân xá mới được cấp tư cách thường 
trú ở Canada.  
 
Một tiền án ở nước ngoài của người ngoại quốc sẽ được xem 
như được ân xá sau 5 năm từ ngày mản án và trong thời gian này 
đương sự đã không có phạm tội nữa, đương sự có cuộc sống ổn 
định, lương thiện và thấy hối hận cho hành vi phạm tội của mình. 
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Những tiền án đã phạm ở Canada, sau khi mản án phải chờ đủ 
một số năm ấn định mới có thể xin treo tiền án.  Đương sự phải 
nộp đơn để xin treo tiền án đến Bộ Cải Huấn Canada.  Theo luật 
củ, tiền án thuộc loại nhẹ phải chờ 3 năm và loại nghiêm trọng 
phải chờ 5 năm từ ngày mản án mới có thể xin.  Nhưng luật mới 
gia tăng thời gian chờ đợi này từ 3 năm lên đến 5 năm và từ 5 
năm lên đến 10 năm và đương phải không có phạm tội trong thời 
gian này.   
 
Ngày mản án tức là ngày đương sự: 
 
• đã trã hết tất cả số tiền bồi thường, tiền phạt theo bản án; 
• đã thụ xong án tù và tuân thủ điều kiện tù treo và cải huấn 
• Tuân thủ và hoàn tất điều kiện cho khoan hồng 
 
Trong trường hợp giấy tờ bản án không xác định được loại án 
cho tội đã phạm thì Bộ Cải Huấn Canada sẽ áp dụng thời gian 
chờ đợi là 10 năm mới được xin treo tiền án.   
 
Đương sự sẽ không đủ tiêu chuẩn xin treo tiền án nếu như tội bị 
kết là: 
 
• thuộc loại phân hạng 1 (phạm tội xâm phạm tình dục trẻ em) 

theo luật hình sự (* có một số trường hợp ngoại lệ); hoặc 
• bị kết án 3 tội trong một cáo trạng mà mỗi tội có bản án tù 

hơn 2 năm 
 
*trường hợp ngoại lệ cho phép đương sự có thể xin treo tiền án 
dù bị kết án tội xâm phạm tình dục trẻ em,  nếu đương sự hội đủ 
những đìều kiện dưới đây và đã chờ đủ 10 năm từ ngày mản án 
đó là:   
 
• Đương sự không có lạm dụng lòng tin và quyền lực với nạn 

nhân để xâm phạm tình dục của đứa trẻ; và 
• Tội xâm phạm tình dục không liên hệ đến bạo lực hay đe 

dọa; 
• Đương sự chỉ lớn hơn đứa trẻ nạn nhân không quá 5 tuổi 
 
Nên nhớ là Bộ Cải Huấn Canada có quyền rút lại  quyết định treo 
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tiền án trước đó nếu: 
 
• Đương sự phạm tội sau đó dưới luật liên bang vì vậy mà Bộ 

Cải Huấn cho rằng đương sự có hạnh kiếm xấu, hoặc họ phát 
hiện đương sự khai gian hay che giấu thông tin trong đơn xin 
treo tiền án trước đó. 

• Đương sự sau đó bị kết án theo luật liên bang và bị kết án nhẹ 
hay nghiêm trọng, do đó Bộ Cải Huấn cho rằng đương sự 
đáng lý không hội đủ tiêu chuẩn được cho treo tiền án trước 
đó. 

 
Đương sự không nhất thiết là cư dân hay công dân Canada có 
tiền án phạm tội ở Canada đều có thể xin treo tiền án cho các tội 
đã phạm ở Canada hoặc trường hợp bị kết án ở nước ngoài 
nhưng được chuyển về Canada để thụ án theo Luật Thuyên 
Chuyển Tù Nhân.   
 
Lệ phí không hoàn lại  tăng từ $ 150 đến $ 631 không bao gồm 
chi phí khác như lệ phí xin lăn dấu  tay, bản sao hồ sơ của bạn 
hình sự, tài liệu tòa án, và kiểm tra hồ sơ cảnh sát địa phương,  
 
Để biết thêm chi tiết về thủ tục xin treo tiền án, xin viếng trang 
mạng của Cục Cải Huấn Canada - Parole Board of Canada tại: 
http://pbc-clcc.gc.ca/infocntr/factsh/pardon-eng.shtml.   
 
Vì sự phức tạp của tội hình sự và có thể mang lại hậu quả nghiêm 
trọng cho tư cách nhập cư, Khi bạn có vấn đề này, bạn nên tìm tư 
vấn pháp lý và luật sư đại diện.  Bạn phải cho luật sư biết mình là 
thường trú nhân hay người ngoại quốc khi tư vấn với họ.   
 
Bạn có thể liên lạc luật sư hay cơ quan pháp trợ gần nhà để được 
giúp đở.  Bạn có thể gọi cho Cơ Quan Pháp Trợ Ontario ở số 
416-979-1446 trong Toronto hay điện thoại viển liên miển phí 1-
800-668-8258 vùng ngoài Toronto hay viếng mạng 
www.legalaid.on.ca để xin pháp trợ. 
 



 

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 

 

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 

ñÖn xin gia nhÆp cho h¶i viên m§i 
 

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

Name/姓名/tên họ:_______________________________________ 

Address/地址/ÇÎa chÌ:_________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Phone number/電話號碼/SÓ Çiện thoåi : _________________________ 

Email address/電郵地址/ÇÎa chÌ vi tính:_ ______________________  
 
Language Spoken/溝通語言/ngôn ng» bån nói là:  
 
Cantonese/廣東話/ti‰ng Quäng       
Mandarin/普通話/ti‰ng Quan Thoåi  

Vietnamese/越南話/ti‰ng Việt     
Other /其它請說明/nh»ng ngôn ng» khác:  ____________________ 
 
Please return this form to/填好寄回/ Çiền 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 / ñ°i ÇÎa chÌ 
 

old address/ 舊地址/ÇÎa chÌ cû：_______________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

        

current address/ 新地址/ÇÎa chÌ m§i:  _______________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Email address/電郵地址/ÇÎa chÌ vi tính:_ ____________________ ___ 
 

 


