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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 appointment 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 Wednesday 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
辦工時間：
星期一：
星期二：
星期三：
星期四, 五：

九時至五時
中午十二時至晚上七時
下午一時至五時
九時至五時

如果閣下需要查詢法律問題，請先致電到本中心與職員電話
咨詢。若有必要，我們會約閣下面談。逢星期三下午一時至
四時為接見日，毋須預約，根據先到先得服務為原則。
我們用廣東話，普通話及越南語為居住在大多市的低收入居
民提供服務。所有服務不收費用.
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Your Labour Rights
On October 21 2010 our provincial government has passed
the Open for Business Act which will have amendments to
the Employment Standards Act. The proclamation will likely
come in 2011. This is a brief summary of amendments
which will have significant impact to workers.
The Minister of Labour stated there was the need to modernize employment standards due to heavy backlog and
changes in the economy and labour market. Currently the
Ministry of Labour receives over 20,000 claims each year
and there were about 8000 claims in the backlog.
The Ministry will create a task force, aiming at resolving
about 14,000 claims within two years.
Another change will be modifications to intake and investigation/decision-making process. In future, workers will be required to assert their rights under Employment Standards
Act to their employer before filing their claim. Workers will
be required to provide information about their self-help attempt though there were exceptions such as youth, insolvent
employers, language barriers and abusive employers.
Workers will also required to complete information in their
claim form such as self-help attempt, employee and employer contact information, description of the allegation,
amount owing, dates of violation, type of work performed,
documents before the claim will be accepted by Ministry.
Another new change will be the Ministry will facilitate settlements, where appropriate.

NEWSLETER -

會訊 - THÔNG TIN HỘI VIÊN

Page 2

Do you think these measures will help to protect your labour
rights? Some community groups such as Labour Committee
of Chinese Interagency Network do not agree with such
changes. They said the requirements of self-help attempt
and complete information for workers before they can file
their claim will create additional barriers for them to attain
their rights.
The biggest fear for workers is
losing their job particularly under the current economic slow
down situations in Ontario. The
change to self-help attempt
mean the worker has to confront the employer for his/her
rights such as minimum wage,
overtime pay, public holiday pay, vacation pay, termination
pay under Employment Standards Act. And workers know
very well it is the employer who don’t want to pay these to
them according to Employment Standards Act and who have
the power to dismiss, lay off, decrease wages and shifts,
reassign job or working hours and call for unreasonable demands.
The requirement for workers to provide complete information
on evidence for their claims before it would be accepted by
Ministry will only place another layer of enforcement responsibility on workers. This should be the investigation function
of the Ministry and should not be put as an additional hurdle
for workers.
You will see these changes in 2011 and worker will have to
face these new challenges when they file their claim to have
their labour rights.
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CHANGES TO SPOUSAL SPONSORSHIPS

Reuniting families has been one of the core objectives of
Canada’s immigration legislation at least since 1978.
Canadian citizens and permanent residents are allowed to
sponsor close family members including their spouse and
partners from overseas so long as they meet certain requirements. Family reunification is an integral part of the settlement process. Immigrants who have family support within
Canada are better able to
cope with challenges of migrating to a new country. Yet over
the last two decades, the percentage of family class immigrants as compared to the total annual immigration intake
has dropped steadily from over 50% during the early 1990s
to under 25% today.
As of September 30, 2010, there has been a significant
change to the spousal sponsorship requirements under our
Immigration law. A Canadian citizen or permanent resident
can sponsor a spouse, common law partner, or a conjugal
partner provided that the sponsor meets certain requirement
but in order for the sponsored person to come to Canada, he
or she must show that their relationship to the sponsor, and
in most cases, it is a marriage, is genuine. If the relationship
is considered “bad faith” by the visa officer, the sponsored
immigrant will not be admitted to Canada.
Before September 30, 2010, the test for a bad faith relationship was if the marriage (or the partnership) was entered into primarily for the purpose of acquiring any
status or privilege under the Immigration Act and it is
not genuine.
However, since September 30, 2010, the test for a bad
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faith relationship has been changed. Instead, it now
reads: if the marriage (or the partnership) was entered
into primarily for the purpose of acquiring any status or
privilege under the Act; or it is not genuine.
Essentially, just one word has been changed – the “and”
has been changed to “or” but this one change in wording
could make a difference between someone being admitted into Canada or rejected by Canada.
When the word “and” is used, the Court has interpreted
the test to mean that, for a immigration/visa officer to find
that a relationship is not genuine, the officer has to be
satisfied that both the purpose of the marriage was to
help the sponsored immigrant get status in Canada, AND
the marriage is not genuine. This is the same test that is
also being applied after a case has been rejected, and
the sponsor appeals the decision. If the Immigration Appeal Division determines that the marriage was entered
into for immigration purpose, but is convinced that the
marriage is nevertheless a genuine one, then they will
have to grant the appeal.
With this new change however, even if the Board is convinced that the marriage or the relationship is genuine,
but if they also find that the purpose of the marriage was
for immigration purpose, then the appeal is dismissed.
The regulations were proposed back in April, 2010. At
the time, only a few organizations were aware of the proposed changes and some of them wrote to the government to object. One of the largest groups that objected to
the proposal was the Canadian Bar Association, which is
an organization that represents many lawyers across
Canada.
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The CBA wrote to the Government and raised a number
of concerns about the proposed changes. The CBA argued that changing from a conjunctive test (and) to a
disjunctive test (or) will lead to illogical and discriminatory outcomes. It is illogical because even when the relationship is proven to be genuine, despite the initial purpose of the relationship, it would still be considered bad
faith. One example that CBA gave is a situation involving a Canadian living abroad and end up falling in love
with a foreigner. The foreigner may not be able to get
visa to come to Canada unless he or she is married to
the Canadian first and be sponsored. So obviously one
of the main reasons to get married is so that the person
can get status in order to come to Canada, but it is also
obvious that the relationship is genuine.
The test is also discriminatory, as CBA has pointed out,
because it will affect people who are in arranged marriages. For this type of marriage, one of the factors that
the couple’s family will consider is the fact that the prospect has a Canadian status. In fact, that’s why some
Canadians go overseas to pick a wife or a husband, because their Canadian status makes them a better prospect and they could choose a better spouse! But it does
not change the fact that the marriage was entered into
in a good faith manner.
However, despite the objections from CBA and other
organizations, the government went ahead with the
changes.
But if this is bad enough, there may be more negative
changes coming.
Between September and October, 2010, CIC hosted an
online consultation asking Canadians for feedback on how to
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stop the so-called “marriage of convenience”, supposedly
targeting individuals who marry a Canadian for the sole
purpose of gaining permanent status in Canada.
The survey, which ended on October 27, asked Canadians
about such things as whether they believe marriage fraud is
a serious problem, and what the government should do
about it. All of these questions are premised upon the notion that marriage fraud is so prevalent that it warrants government intervention. The Minister has even travelled to
China and India to crack down on marriage and other immigration scams. His message cannot be more obvious: immigrants from Asia are committing immigration fraud and
they need to be stopped.
To further its agenda, the government has been trying to
drum up public sympathy for the sponsors – most of the
time men – who complain about the women whom they
have sponsored using marriage as a ticket to Canada, leaving the sponsors saddled with a sponsorship debt and a
broken heart.
Yet for every sponsor who feels genuinely betrayed by the
person he or she has brought here, there is a sponsored
immigrant – most likely a woman – who finds herself in a
controlling and sometimes even abusive relationship after
landing in Canada. These women are often too ashamed
and mostly too afraid to speak out for fear of losing their
immigration status. Abusive partners, often men, who cry
“marriage fraud” after the relationship breaks down have all
the power and privilege to access support and legal assistance. Sponsored women who have been abused – on the
other hand - are often isolated and alone. By characterising the problem as marriage fraud, the Government has
shifted attention away from the wider systemic problem of
violence against women and in so doing laid the blame on
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the victims.
The vast majority of the people who want to bring their families to Canada just have one goal in mind - to be reunited
with their families. Yet many Canadian immigration officials
(particularly those stationed in India and China) routinely
treat every sponsorship application as a fraudulent case, until proven otherwise. Viewed with such biased lens, many
genuine marriages are being unfairly rejected. While the
sponsors have the right to appeal that decision and they often win, the resulting delay forces a much longer period of
family separation causing considerable financial and relationship stress.
The survey questions suggest that the government intends
to further prolong the processing time for spousal sponsorship applications. Currently, an average application is processed in 6-12 months. Increasing this time period will create
even more problems for genuine sponsors.
The Government is also
considering such measures
as imposing conditional visas as a way of stopping the
alleged fraud. Conditional
visa will essentially put the
sponsored spouse on
“probation” for a period of
time before she is being
granted permanent resident
status.
Such conditional visas were once part of the immigration
system. Back then, women who came to Canada as sponsored fiancée had to marry their sponsor within 90 days of
their arrival. Failure to do so would result in their status as
permanent residents being revoked. In no time the require-
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ment became a tool for many male sponsors to control the
sponsored immigrant women. After years of advocacy by
immigrant and women’s groups, including a Charter Challenge brought by our legal clinic, the provision was finally
removed. Reintroducing conditional visas will not only set
our law back 20 years, it will create a subclass of immigrant
women who will have to choose between staying in an abusive relationship and facing deportation.
Marriage is never convenient, even for non-immigrants. In
Canada, the majority of marriages fail and will end in a divorce. That does not mean, however, those who enter into it
do so with fraudulent intent.
Canada’s immigration legislation already has provisions that
can be used to charge (even criminally) immigrants for misrepresenting themselves or lying in any immigration application. If marriage fraud were indeed a widespread problem,
more charges should have been laid.
Rather than proposing a one-sided solution to a problem that
is multi-faceted, the government should try to facilitate immigration through other means including expanding the definition of family class and relaxing other types of immigration
rules. Canada needs immigrants, and if there are more
ways than one to immigrate to Canada, getting married
would likely to be the last resort for most people.
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CHANGES TO THE SPECIAL DIET ALLOWANCE PROGRAM

If you receive social assistance, either Ontario Works or
Ontario Disability Support Program benefits, you can receive additional monies each month through the Special
Diet Allowance (SDA) if you have a medical condition(s)
which necessitates special dietary needs. The maximum
you can receive each month is $250.00.
To apply for the SDA, you are given a form which contains
a list of various medical conditions. This form has to be
completed by your doctor and is then returned to OW or
ODSP for them to calculate how much SDA would receive
based on which medical conditions are marked off. Each
medical condition is assigned a dollar value.
The Ontario government had announced last year that it
would perhaps consider eliminating the SDA but it has recently been announced that it will be retaining the SDA but
revisions will be made to who qualifies. Under the revised
system, the list of medical conditions which warrant SDA
has been modified.
The new revised SDA will take effect April 1, 2011. New
SDA application forms will be available February, 2011 and
will be sent to those currently receiving SDA. Payments
under the current SDA schedule will continue until the end
of July 31, 2011.
Since the number of medical conditions eligible for SDA
has been reduced, the SDA of some recipients will be reduced.
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Spotlight

SPOTLIGHT ON ARCH DISABILITY LAW CENTRE

There are about 79 Legal Clinics throughout Ontario. While
most of these clinics are general clinics, in that they serve the
neighbourhood area in which they are located, there are a few
“specialty” clinics that only focus on a certain area law or provide legal services to communities which speak a certain language. Our Clinic is an example of a specialty clinic because
we serve people from the Chinese and Southeast Asian
(Vietnamese, Cambodian and Laos) communities who cannot
access other legal services because of an inability to speak
English.
ARCH Disability Law Centre is a specialty community legal
aid clinic dedicated to defending and advancing the equality
rights of people with disabilities in Ontario. ARCH works with
Ontarians with disabilities and the disability community on reform and policy initiatives, community development, legal advice and referrals, public legal education and litigation.
ARCH provides free, confidential summary legal advice in areas which include abuse of people with disabilities, accessibility laws, legal capacity (the right to make your own decisions),
attendant care services, discrimination/human rights, education and employment. ARCH will also provide full legal representation in certain cases. ARCH’s telephone number is 416482-8255. Their website is http://www.archdisabilitylaw.ca
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Quyền lợi của nhân công
Ngày 21 tháng 10, năm 2010 chính quyền tỉnh Ontario đã
thông qua dự luật gọi là Mở Rộng Doanh Nghiệp trong đó
bao gồm một số sửa đổi trong luật lao động được áp dụng
trong năm 2011. Sau đây là phần tóm tắt về những sửa đổi
mang ảnh hưỡng đến quyền lợi công nhân.
Bộ trưởng Bộ Lao động cho rằng cần phải cải tổ những
quy định hiện hành và hiện đại hoá cách xữ lý đơn kiện vi
phạm luật lao động. Đặt phương án giải quyết các đơn
kiện ứ đọng và phương cách xữ lý đáp ứng được nhu cầu
và thay đổi trong nền kinh tế và thị trường lao động hiện
nay.
Mổi năm, Bộ Lao động nhận được hơn 20.000 đơn kiện và
có khoảng 8.000 đơn bị tồn đọng.
Bộ sẽ tạo một nhóm đặc nhiệm để thanh toán khoảng
14.000 hồ sơ tồn đọng trong vòng hai năm.
một trong các thay đổi là thủ tục khiếu nại vi phạm đến bộ
lao động. Thủ tục mới sẽ đòi hỏi nhân công tìm nổ lực tự
giải quyết vấn đề với chủ trước khi khiếu nại đến Bộ. Tức
là trong tương lai, công nhân chỉ có thể kiện đến bộ lao
động sau khi tự giải quyết vấn đề nhưng không thành
công. Yêu cầu phải tự giải quyết sẽ không áp dụng cho
thanh thiếu niên, hoặc trường hợp công ty giải tán, hoặc
nhân công có những khó khăn về bất đồng ngôn ngữ hay
bị chủ hành hung, ngược đãi.
Khi điền đơn khiếu nại, nhân công sẽ phải cung cấp thông
tin về những nỗ lực xữ lý vấn đề với chủ và kết quả ra sao.
Trong đơn sẽ đòi hỏi các thông tin về chủ như tên công ty
nơi mình làm việc, loại việc, những vấn đề khiếu nại, loại
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tiền thiếu và số tiền thiếu lúc nào, bao nhiêu..v.v. Khi giải
quyết đơn kiện, Bộ sẽ áp dụng biện pháp mới để hòa giải
trước khi lập phiên xữ nếu cần.
Những biện pháp này có lợi cho nhân công không?
Một số nhóm trong cộng đồng như Ủy ban Lao động của
Liên Hội Phục Vụ Cộng Đồng người Hoa cho rằng sự thay
đổi này không giúp gì được cho nhân công, khi họ bị chủ
bóc lột, họ phải tìm cách tự giải quyết vấn đề trước khi
được kiện đến Bộ Lao động là tạo thêm rào cản cho nhân
công tranh giành quyền lợi pháp lý của mình.
Nỗi lo sợ lớn nhất của nhân công là bị mất việc, nhất là
trong thời buổi kinh tế trì trệ như tình hình hiện nay tại Ontario, cho nên dù bị bóc lột, họ vẩn không dám lên tiếng vì
sợ bị đuổi haỳ bị chủ làm khó dể, cắt giờ làm việc hay đì
tiền lương. Khi họ bị bóc lột về những quyền căn bản trên
luật pháp như mức lương tối thiểu, phụ trội, lễ công cộng,
v.v. nhưng vì sợ mất việc, họ sẽ im lặng chịu đựng. Sự
đòi hỏi nhân công tự giải quyết vấn đề trước khi nhờ đến
Bộ Lao động là một cách đẩy trách nhiệm của Bộ Lao
động và sẽ gây áp lực cho nạn nhân hành xữ quyền lợi
của mình.
từ năm 2011, công nhân sẽ phải đối mặt với những thách
thức mới khi họ nộp đơn kiện chủ chà đạp quyền lợi pháp
định của họ.
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Thay đồi trong Tiền Trợ Cấp Dinh Dưỡng Đặc
Biệt
Trợ cấp xã hội có một loại phúc lợi đặc biệt cấp cho những
người đang lãnh trợ cấp xã hội khi đương sự có lý do sức
khỏe nên phải ăn kiêng, hoặc có nhu cầu phải ăn theo chế
độ dinh dưỡng đặc biệt vì bệnh. mức tiền trợ cấp hàng
tháng cho dinh dưỡng đặc biệt - special diet Allowance
(SDA) sẽ tính theo từng loại bệnh đến mức tối đa là $250 /
tháng cho mỗi đầu người.
Khi xin SDA, bạn sẽ mang đơn đến nhờ bác sĩ chứng minh
những vấn đề sức khỏe hiện hữu và nộp lại cho OW hay
ODSP. Người phụ trách hồ sơ sẽ căn cứ vào các mục
được bác sĩ chứng để tính mức trợ cấp SDA căn cứ vào
từng mục nêu ra trong đơn. mỗi mục có mức tiền ấn định
khác nhau.
Năm ngoái, Chính quyền Ontario đã từng công bố dự định
loại bỏ loại tiền trợ cấp dinh dưỡng này nhưng sau đó lại
thay đổi quyết định. Thay vì hủy bỏ thì chính phủ thay đổi
các điều kiện lãnh và mức trợ cấp của từng mục. sự thay
đổi sẽ làm cho đìều kiện lãnh khó khăn hơn và mức tiền
cũng ít hơn trước. Những đổi mới này sẽ áp dụng vào
ngày 01 tháng tư năm 2011. Đơn mới sẽ được gửi đến
những người hiện đang lãnh tiền SDA vào tháng Hai, 2011
và mức tiền mới sẽ áp dụng sau ngày 31 Tháng Bảy năm
2011.
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Thay đổi trong qui định bảo lãnh vợ chồng
Trong luật nhập cư Canada từ năm 1978 đến nay, diện đoàn
tụ gia đình là hạch tâm để xin nhập cư đến Canada.
Những thường trú dân và công dân Canada được phép bảo
lãnh thân nhân của mình như vợ chồng, người bạn đời sống
chung của mình ở nước ngoài đến nhập cư Canada. Nhưng
họ phải đáp ứng các yêu cầu nhất định để xin bảo lãnh.
Thường thì những người nhập cư do thân nhân bảo lãnh đến
Canada có thể hòa nhập cuộc sống mới dễ dàng hơn. Tuy
nhiên, trong hai thập kỷ qua, tỷ lệ người nhập cư theo diện
đoàn tụ gia đình đã giãm hơn 50% trong thập niên 1990 và
hiện nay là dưới 25%.
Bắt đầu từ ngày 30 tháng chín 2010, qui chế bão lãnh vợ
chồng đã có thay đổi lớn trong Luật Nhập Cư . Sự thay đổi
khó nhất trong điều kiện bão lảnh vợ chồng, người bạn đời
sống chung là sẽ phải chứng minh sự chân thật của mối
quan hệ của mình, cho dù thủ tục hôn phối là chính thức và
hợp pháp vẩn chưa đủ. Họ phải chứng minh mối quan hệ
hay cuộc hôn phối là chân thật. Nếu mối quan hệ bị nghi ngờ
là “gian dối” thì sẽ bị bác đơn.
Trước 30 tháng 9 năm 2010, qui định trong Luật Nhập Cư là
đơn xin nhập cư sẽ bị từ chối mục đích của hôn phối hay
sống chung là vì xin nhập cư và không chân thật. Nhưng kể
từ ngày 30 tháng chín 2010, qui định trong luật này đã đổi từ
chữ và sang chữ hoặc, chỉ cần thay đổi một từ trong luật, khi
từ “và” đổi thành “hoặc” sẽ mang thay đổi lớn về ý nghĩa, do
sự thay đổi này, hiện nay hồ sơ có thể bị bác nếu mối quan
hệ có mục đích để nhập cư hoặc bị nghi ngờ không chân
thật.
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Khi luật dùng từ "và" trong luật pháp, có nghĩa là khi viên
chức di trú xét đơn xin nhập cư, đơn có thể bị bác nếu viên
chức di trú cho rằng lý do hôn phối là để nhập cư thì quan
hệ này được xem là không chân thật và đơn sẽ bị bác dựa
vào lý thuyết này. Nếu người bão lãnh xin khiếu nại và tòa
phán rằng lý do hôn phối là để nhập cư nhưng quan hệ hôn
nhân là hợp pháp và chân thật, thì hồ sơ đã thắng kiện và
tòa có thể phán quyết cho cấp visa nhập cư.
Nhưng sau khi thay từ mới trong luật, thì có nghĩa là
nếu hồ sơ kháng cáo được tòa phán là mối quan hệ là
hợp pháp và chân thật, nhưng nếu vì mục đích nhập
cư thì đơn kháng cáo cũng sẽ bị bác.
Luật mới áp dụng ngược về tháng Tư, 2010. Vào thời
điểm đó, chỉ có một vài nhóm nhận thức được tầm
quan trọng của sự thay đổi này nên đã công khai lên
tiếng phản đối. Một trong những nhóm lớn nhất đã
phản đối sự thay đổi là đề xuất này là Hiệp hội Luật
Sư Canada, là một tổ chức đại diện cho nhiều thành
viên luật sư trên khắp Canada.
Hiệp Hội đã viết thư cho Chính phủ và nêu ra các lập
luận cho rằng từ sự thay đổi này sẽ xáo trộn lập
trường xét nghiệm và sẽ dẫn đến quyết định không
hợp lý và phân biệt đối xử. sự vô lý ở chổ là nếu mối
quan hệ này được chứng minh là hợp pháp và chân
thật, nhưng nếu được xem là với mục đích nhập cư thì
vẫn có thể bị xem là gian dối. Ví dụ mà hội nêu ra là
nếu trong trường hợp công dân Canada sống ở nước
ngoài và yêu một người nước ngoài. Để có thể mang
người mình yêu đến chung sống với mình ở Canada,
người này sẽ phải kết hôn rồi mới có thể xin nhập cư
theo diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình. Và nếu làm như
vậy, dù hôn nhân của họ là một quan hệ chân thật,
nhưng đơn xin nhập cư vẫn có thể bị bác vì bi cho là
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mục đích hôn phối là để xin nhập cư.
Trong những trường hợp hôn phối là do sự xếp đặt
của gia tộc, mà một bên đối tượng là cư dân Canada,
thì hiễn nhiên vấn đề nhập cư sẽ được cân nhất khi
hôn phối được sắp xếp. Trong thực tế, có nhiều hôn
phối giữa cư dân Canada trở về quê hương của mình
để tìm vợ chồng kết hôn và những người ngoại quốc
có thể chọn vợ chồng người nước ngoài để tìm cơ hội
tại tương lai tốt hơn ở xứ người.
Tiêu chuẩn xét đơn dựa vào lý do hôn phối rất kỳ thị và
tạo ra phân biệt đối xử, lý do không thể dùng làm nhân tố
thể phán quyết sự chân thật của hôn phối.
Chính phủ đã bất chấp sự phản đối và thông qua luật mới
để áp dụng, đây cũng chưa phải là sự thay đổi tệ nhất mà
chính phủ sẻ tiếp tục thắt chặt và gây khó khăn để xin sự
nhập cư trong tương lai.
Giữa tháng Chín và tháng Mười, năm 2010, Bộ Di Trú đã
tổ chức một cuộc tư vấn trên mạng để thu thập dân ý về
làm thế nào để ngăn chặn " hôn nhân thuận tiện" tức là
những hôn nhân với cư dân Canada để xin thường trú tại
Canada.
Cuộc tư vấn chấm dứt ngày 27, tháng 10 thu thập ý kiến
về cư dân Canada với sự gian lận hôn nhân và những gì
chính phủ nên làm để ngăn chận những vấn đề này.
Những câu hỏi đưa ra theo lập luận rằng bảo lãnh theo
diện hôn nhân thường là gian lận và rất phổ biến nên cần
sự can thiệp của chính phủ. Bộ trưởng di trú còn thậm chí
du lịch đến Trung Quốc và Ấn Độ để công khai chỉ trích
những hôn nhân gian dối và cách lừa đảo khi xin nhập cư.
Thông điệp của ông không thể rõ ràng hơn: những người
nhập cư từ châu Á thường là gian lận và họ cần phải bị
ngăn chận.
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Trong cuộc tư vấn này, chính phủ tìm sự đồng tình của
công chúng để ủng hộ cho lập trường đưa ra bằng cách
chọn một số nạn nhân - hầu hết là nam giới - đã từng bão
lãnh vợ mình đến Canada rồi bị vợ phụ tình, những người
này công tố những người phụ nữ mà họ bão lãnh đến đã
sử dụng cuộc hôn nhân như là một vé đến Canada, rồi bỏ
rơi họ và làm cho họ gánh một khoản nợ tài trợ và một trái
tim tan vỡ.
Những vấn đề này cần phải xét nhiều mặt chứ không chỉ
có thể đơn thuần xem một chiều, chúng ta không thể chỉ
đơn thuần xem những trường hợp người bão lãnh bị
người mình bão lãnh sang phản bội, mà bỏ qua những
trường hợp người bị bảo lãnh sang Canada - thường là
phụ nữ - trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình sau khi
nhập cư Canada. Họ phãi sống trong sự kềm kẹp, bị kiểm
soát và thậm chí bị lạm dụng ngay sau khi nhập cảnh
Canada. Những phụ nữ này thường cảm thấy xấu hổ và
lo sợ rằng tố cáo sẽ bị hủy tình trạng nhập cư của họ.
Những đối tác lạm dụng họ, thường là đàn ông – là
những người khóc " bị gian lận hôn nhân" sau khi mối
quan hệ này đổ bể, lại là nhửng người có khả năng và
quyền lợi để được trợ giúp pháp lý . Trong khi đa số
những nạn nhân phụ nữ - là những người mới nhập cư,
thường bị cô lập và không có ai giúp đở. Chính phủ chỉ
chọn một số trường hợp có lợi cho lập luận của mình để
thuyết phục công chúng đứng về phương mình, đưa ra
thông điệp là vấn đề gian lận hôn nhân để nhập cư rất phổ
biến và đã đến mức nghiêm trọng, chính phủ muốn đánh
lạc hướng công chúng chỉa mủi dùi vào vấn đề này mà
tránh phải đối mặt với những vấn đề khác trong nhập cư,
thay vì tìm cách ngăn chặn vấn đề bạo lực đối với phụ nữ
thì chính phủ lại đổ lỗi cho các nạn nhân.
Đại đa số những người muốn mang thân nhân của họ
sang Canada với mục đích duy nhất là để được đoàn tụ
với gia đình của họ. Tuy nhiên, nhiều quan chức nhập cư
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Canada (đặc biệt là ở sứ quán tại Ấn Độ và Trung Quốc)
thường có thành kiến là mọi hồ sơ xin nhập cảnh đều
gian lận và cần minh bạch. Vì thành kiến này, nhiều cuộc
hôn nhân chân chính đã bị cách ly vì bị từ chối nhập cư.
Trong khi người bảo lãnh có quyền kháng cáo và họ
thường thắng kiện. nhưng quá trình xúc tiến rất chậm và
sự chờ đợi này làm gia đình phải sống cách ly một thời
gian dài và làm mối quan hệ rất căng thẳng thập chí đổ
bể vì sống chia lìa. Nó cũng gây nhiều khó khăn trên mặt
tài chính khi phải sống chia ly.
Dựa trên các câu hỏi tư vấn cho thấy rằng chính phủ có
dự định kéo dài thêm thời gian xử lý cho các diện bảo
lãnh vợ chồng. Hiện nay, thường hồ sơ được giải quyết
từ 6-12 tháng. Nếu thời gian này kéo dài thên thì sẽ là
một thách thức lớn cho các cuộc hôn nhân chân chính.
Chính phủ cũng đang xem xét để áp dụng thêm các biện
pháp để thử thách sự gian lận như chỉ cấp visa tạm nhập
cư cho một thời hạn sau mới được cấp qui chế thường
trú.
Cấp visa tạm là một chính sách cũ trong luật di trú, lúc
đó, những người xin nhập cư theo diện bão lãnh của vị
hôn thê/phu đã được cấp visa nhập cảnh tạm 90 ngày để
kết hôn, nếu họ không kết hôn trong thời hạn này thì sẽ
không được cấp qui chế thường trú. Lúc đó, có những
trường họp một số đàn ông đã lạm dụng qui chế này để
kềm chế người phụ nữ mà họ bão lãnh đến. Nhiều nạn
nhân trong trường hợp này - thường là phụ nữ đã bị lạm
dụng và bạc đải. Sau nhiều năm vận động của người
nhập cư và các nhóm phụ nữ, cùng với đơn kiện đến
Tòa do chúng tôi trình để thách thức điều lệ này vi phạm
Hiến Chương thì kết quả là qui luật này cuối cùng đã
được hủy bỏ. Nếu chính quyền áp dụng lại qui chế cũ thì
tức là đi lùi lại 20 năm trong quá trình cải tiến về luật
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pháp. Qui chế này sẽ tạo ra đẳng cấp thứ hai cho người
phụ nữ nhập cư, những người sẽ phải lựa chọn phải chịu
đựng bị ngược đãi hay đối mặt với lệnh trục xuất.
Các hôn nhân của những người xin nhập cư thường bị
cho rằng có mục đích và không chân chính, bền vững.
Thật sự thì vấn đề hôn nhân cho cư dân ở Canada cũng
không bền vững và mức ly hôn cũng rất cao. Nhưng điều
này không có nghĩa là đa số hôn nhân ở Canada đều có
mục đích lừa đảo.
Trong Luật Di Trú Canada đã có những quy định dùng để
trừng trị (và trong hình sự) người nhập cư nếu họ khai
gian hoặc lừa đảo để được nhập cư, thì họ sẽ bị hủy tư
cách thường trú. Nếu gian lận hôn nhân thực sự là một
vấn đề phổ biến, thì trong thực tế, tỷ lệ hồ sơ bị kết tội gian
lận cũng phải gia tăng tương ứng với số hồ sơ được nhập
cư hàng năm nhưng sự thật lại không phải vậy.
Vấn đề gian lận hôn nhân rất phức tạp và nhiều khía cạnh,
không thề đơn thuần đặt ra qui chế một chiều để giải quyết
một vấn đề phức tạp này . Thay vào đó, chính phủ nên cố
gắng tạo điều kiện nhập cư theo các phương tiện khác
như mở rộng định nghĩa cho thân nhân có thể xin đoàn tụ
gia đình cũng như tạo cơ hội dể dàng đề xin nhập cư theo
các diện khác. Canada cần di dân, nều có nhiều cách xin
nhập cư đến Canada, kết hôn sẽ không còn là phương
cách cuối cùng để xin nhập cư nữa.
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Chiếu Điểm

ARCH DISABILITY LAW CENTRE

Ở Ontario có khoảng 79 trung tâm pháp trợ cộng đồng. Đa
số thuộc loại phục vụ theo khu vực. một số trung tâm thuộc
diện “đặc trách” tức là chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý trong
một lãnh vực luật pháp hoặc cho một nhóm cộng đồng theo
ngôn ngữ. Chúng tôi là loại đặc trách chỉ cung cấp dịch vụ
pháp lý cho những cư dân Toronto nói tiếng Việt, Hoa,
Khmer và Lào mà không thạo tiếng Anh.
ARCH Disability Law Centre là một trung tâm pháp trợ đặc
trách về tranh giành quyền lợi cho người khuyết tật ở Ontario. Trung Tâm ARCH cung cấp các dịch vụ pháp lý trong
phạm vi tranh giành quyền bình đẳng cho người khuyết tật ở
Ontario, dịch vụ bao gồm giáo dục cộng đồng, tư vấn pháp
lý và nhận hồ sơ đại diện luật pháp, tổ chức các hoạt động
đòi cải cách chính sách và luật để bảo vệ quyền lợi cho
người khuyết tật.
ARCH cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí trong lãnh vực
như ủy quyền, tranh chấp về quyền tự quyết định, kỳ thị,
quyền được nhận phục vụ, cơ hội bình đẵng trong lãnh vực
công ăn việc làm, giáo dục, nhân quyền v.v.
Để biết thêm chi tiết về Trung Tâm ARCH, xin liên 416- 4828255. trang mạng http://www.archdisabilitylaw.ca
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勞工權益
2010年十一月省政府通過法案修改勞工法例。修改將於2011
年推行。以下是對勞工有重要影響的摘要。
勞工部表示由於大量積壓個案及勞工市場改變，需要將勞工
法例現代化。現時勞工部每年收到超過20，000份伸訴，有
8000份積壓個案。
勞工部將設立特別工作人手，目標在兩年內解決14，000份伸
訴個案。另一項改變是修改申請、調查和裁決過程。將來，
向勞工部作勞工法例伸訴之前，僱員自己要先向僱主追討，
僱員要提供自行追討的資料，需然有例外情況，如青少年，
僱主破產，語言障礙及粗暴的僱主。
僱員在伸訴表格要提供全部資料，例如自行追討，僱主與僱
員聯絡，指控內容，欠付數額，違規日期，工作情況的資料
和文件，勞工部才會接受這份伸訴。
另一項改變是勞工部可在適當情況下促成和解。
你認為這些措施能否幫你得到勞工權益保障？一些社區團體
如多倫多服務華人機構聯會的勞工委員會並不贊成這些改
變。他們指出僱員伸訴前要自行追討和提交全部資料只會做
成更多障礙令勞工更難得到權益保障。
在現時安省經濟欠佳環境下，勞工最擔心是失去工作。這項
自行追討的改變即是要員工自已對抗僱主，爭取如最低工
資，超時工資，公眾假期工資，年假工資，解僱金的勞工法
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例權益。員工也清楚知道他的僱主是不願意依勞工法例支付
這些款項，而僱主更有權力對他作出解僱，削減工資，調配
工作或工作時間或其他不合理要求。
要求員工提供全部資料，勞工部才接受這份伸訴只會將更多
責任放在員工。這應是勞工部的調查工作，不應成為員工的
障礙。
這些改變將於2011年推行。勞工作勞工權益伸訴便會面對新
的挑戰。

配偶擔保的改變
自1978年家庭團聚是加拿大移民法一項基本目標。如符合一
些規定，加拿大公民及永久居民可以擔保親密家庭成員包括
海外的配偶及伴侶。家庭團聚也是定居的重要過程。在加拿
大有家庭支持的移民更能適應移居新國家的挑戰。但在過往
二十年，家庭團聚移民比率從90年代早期的50%下降到現今的
25%以下。
移民法例配偶擔保於2010年9月30曰有重大改變。加拿大公民
或永久居民可擔保申請配偶來加拿大，擔保人要符合一些規
定，他或她亦要證明與擔保人的關係，大多都是婚姻，是真
實的。如移民部官員認為這關係並非真實，被擔保人便不能
進來加拿大。
2010年9月30日前，不真實關係是指這婚姻（或伴侶）只
是用以取得移民身份同時這並非真正的。
但2010年9月30日後不真實關係的介定改變了。介定是：
如這婚姻（或伴侶）只是用以取得移民身份或這並非真正

Page 23

NEWSLETER -

會訊 - THÔNG TIN HỘI VIÊN

的。
基本上，只更改了一個字，將” 同時” 改為” 或” ，但這一
字改變便可令申請人被加拿大接受或拒絕的重大差別。當
用” 同時” 這個字時，法院解釋是，移民部官員決定關係
並不是真實，
官員要認明這婚姻（或伴侶）的目的只是用以取得移民身
份來加拿大同時這婚姻並非真正的。這些準則也是應用在
擔保人上訴被拒的決定。如移民上訴部決定這婚姻目的只
是用以取得身份，但是相信這婚姻是真正的，便會批准這
上訴。
改變後，即使上訴部相信這婚姻是真正的，但是如果亦決
定婚姻目的是移民身份，上訴便會被拒絕。
有關規定於2010年四月提出。當時只有很少團體了解改變
內容，他們亦向政府表達反對意見。其中最大的團體便是
加拿大法律協會，代表加拿大很多律師。
加拿大律師協會向政府表達提議改變的多項問題。協會辯
論將”同時”改為”或”會帶來不合邏輯和歧視的結果。不合
邏輯因為即使這關係被證明是真正的，儘管這關係的原先
目的，仍會被定為不真實。協會以例子指出加拿大人在外
國生活愛上一位外國人。外國人如不是結婚被加拿大配偶
擔保便可能取不到簽證來加拿大。明顯地，其中一個結婚
的原因便是令這人能得到身份來加拿大，但很明顯這關係
亦是真正的。
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這介定亦是歧視性，協會指出會特別影響被安排婚姻人
士。在這類婚姻，雙方家庭都會考慮加拿大身份這項事
實。實際上，一些加拿大人到外國揀選太太或丈夫的原
因，就是因為加拿大身份令他更大機會選擇到更好配偶。
但這並不改變這是真正婚姻的事實。
需然加拿大律師協會和其他團體的反對，政府亦實行這改
變。但如果這是很差的話，還有更多壞的改變。2010年9
月至10月，移民部在網上諮詢加拿大人對阻止"假結婚"的
意見，指針對為移民目的與加拿大人結婚的人士。
調查於10月27日結束，問加拿大人是否認為假結婚問題嚴
重，政府應如何處理。這些問題的前題是假結婚已太多而政
府必須介入。移民部長更飛到中國和印度，為打擊假婚姻及
其他移民欺詐。他的訊息是：亞洲有很多移民欺詐，要阻
止。
政府更試圖激起對擔保人的公眾同情來達到本身目的-他們多
是男性-他們埋怨被擔保女士以結婚手段來加拿大，便離開擔
保人，令他們心傷及付上擔保債項。
但是，每個認為被他或她帶來加拿大的人欺騙之外，都有一
位被擔保的移民-多數是婦女-來加拿大後處身於被控制，有時
更是被欺凌的關係。
這些婦女很多時由於怕羞辱或恐怕失去移民地位而不敢講出
來。欺凌的伴侶，多數是男性，在關係破裂後高呼"婚姻詐
騙"，他們有權力及優越條件獲得支持及法律協助。被欺凌的
擔保婦女-另一方面- 通常是孤立單獨。將問題歸類為婚姻詐
騙，政府將欺凌婦女的制度化問題重心轉移，這做法便將責
難放在受害人身上。
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絕大部份申請家人來加拿大的人士只有一個目的-家庭團聚。
但是很多移民部官員(由其駐印度及中國)對每個配偶擔保申請
當為欺騙個案，直至證明不是欺騙。以偏袒角度審查，很多
真正婚姻被不公正拒絕。須然擔保人有權上訴決定及多數能
贏，但因此延誤做成長時間的家庭分隔會引致重大的財政及
家庭關係問題。
從調查問題反映政府可能會繼續拖長申請時間。現在，申請
時間平均6-12月。拖長時間令真正擔保人更多困難。
政府也考慮以有條件簽證阻止虛假問題。有條件簽證只會將
被擔保配偶放在"試用期"一段時間才批出永久居民身份。
這種有條件簽證以前移民制度亦用過。當時，以未婚妻被擔
保移民要抵達90天內結婚。辦不到時永久移民身份會被取
消。這項規定立刻成為很多男性擔保人控制被擔保移民婦女
的工具。經移民及婦女團體多年爭取，包括法律援助中心憲
法挑戰，才取消這項規定。重新引入有條件簽證只會將法律
退後20年，做出低一級身份的移民婦女要她們選擇停留在欺
凌關係或被下令離境。
婚姻永遠都不是這麼方便，即使並非是移民。在加拿大，大
部份的婚姻會失敗而結果離婚。這不能說，他們的結婚有虛
假目的。
加拿大移民法已有條例可檢控(包括刑事檢控) 移民申請時瞞騙
作假的移民。如有很多虛假婚姻，便應提出更多檢控。
以其用單方面方案去處理多面體的問題，政府應嘗試其他方
法促進移民，例如擴大家庭成員的定義，放鬆其他移民規
矩。加拿大需要移民，如有更多方法移民加拿大，很多人會
覺得結婚只會是最後的選擇。

特別營養津貼
如你是領取福利金或傷殘福利金，可能得到這項特別營養津貼.
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這項津貼是為醫療健康需要而提供特別的營養補助金額。每人最
多可得到每月$250的津貼。
你需要向福利金職員取得這項津貼的申請表格，帶給被認可的專
業人仕填寫。通常，家庭醫生，正為你提供治療的醫生應為你填
寫這份表格。註冊營養師或註冊護士亦可填寫這份表格。福利部
會向他們支付$20的填表費用。
要小心填寫申請表格，因為津貼金額就以申報內容決定。表格內
包括多項醫療狀況例如糖尿病，心臟病，這些都是合符特別膳食
津貼。專業醫護人仕在申請表上為你申報醫療狀況及需要特別膳
食津貼的時間。福利部會根據特別膳食指引為每項醫療狀況算出
津貼數目，將各項全數加起來便是你應得的特別營養津貼。
申請後你會收到書面答覆。如申請得到批准，亦會通知你津貼的
數目。數目加入每月福利金，追溯至填報申請的正式日期。如申
請被拒絕，亦會得到通知及被拒理由，你有權利提出覆核和上
訴。
以前是比較容易申請這項津貼。從2006年11月福利部因太多人申
請便收緊政策。實施了符合資格醫療狀況表，因此申請都要經專
業醫護人仕確認醫療狀況。另外，很多人是根據舊的指引獲得津
貼，他們的津貼便因此被大幅度削減或取消；因根據新指引，妳
一定是醫療狀況表內指定的疾病才合符領取資格。
在新的指引下，福利部的職員要遵循指引。因此要改變津貼款項
的有效方法，便是確保專業醫護人仕填寫表格時，充分瞭解到那
項醫療狀況表的疾病是適用於你。填寫申請表格時，最好你能出
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席。如覺得申請表格未能全部填好，可要求重新申請。進一
步查詢這項津貼，請與法律援助中心聯絡。

焦點

ARCH傷殘法律援助中心
安省有79間法律援助中心。大部份為所屬社區提供服務，
但有一些專題法律援助中心特別就個別法律範圍或語言、
社區提供服務。我們的中心就是其中之一，為華人及東南
亞人士（越南，柬埔寨，寮國）因語言困難未能得到其他
法律服務。
ARCH傷殘法律援助中心是多倫多另一間專題法律援助中
心，專門為安省傷殘人士爭取公平權益。ARCH與傷殘社
區及團體一同推動制度改革，社區發展，法律諮詢，公眾
教育及訴訟工作。ARCH在下列範圍包括對傷殘人士欺
凌，無障礙運用的法律，法律能力(自我決定權力)，照顧
服務，人權歧視，教育就業提供免費及保密法律諮詢。
ARCH就一些個案可作為法律代表。ARCH的電話是416482-8255。網址是http://www.archdisabilitylaw.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 Municipality 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. Membership 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, Missisauga 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
Đơn xin gia nhập cho hội viên mới
I am interested in becoming a member/我想成為會員/Tôi muốn trở thành hội
viên
Name/姓名/tên họ::_________________________________________
Address/地址/địa chỉ:____________________________________________
_______________________________________________________________
Phone number/電話號碼/số điện thoại: _____________________________
Email address/電郵地址/địa chỉ vi tính:_____________________________
Language Spoken/溝通語言/ngôn ngữ bạn nói là:
Cantonese/廣東話/tiếng Quảng
Mandarin/普通話/tiếng Quan Thoại
Vietnamese/越南話/tiếng Việt
Other /其它請說明/những ngôn ngữ khác: ____________________
Please return this form to/填好寄回/điền xong xin gửi về:

METRO TORONTO CHINESE & SOUTHEAST ASIAN LEGAL CLINIC
180 Dundas Street West, Suite 1701, Toronto, Ontario M5G 1Z8
Telephone: (416) 971-9674 Fax: (416) 971-6780
Change of address / 地址更新 / ñ°i ÇÎa chÌ
Name/姓名/tên họ：_____________________________________________
current address/ 新地址/ÇÎa chÌ m§i: ____________________________
___________________________________________________________
Email address/電郵地址/ÇÎa chÌ vi tính: ___________________________
Phone number/電話號碼/số điện thoại: ________________________________

