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DETAILS OF SERVICE 
 

Our hours of operation are:   
 
Monday:    9 a.m. to 5 p.m.  
Tuesday:   noon to 7 p.m. 
Wednesday:   1 to 5 p.m. 
Thursday & Friday:   9 a.m. to 5 p.m. 

 
Our method of service is first by telephone.  If you have a legal problem or 
question, please call the Clinic first to speak to an intake worker.  An appoint-
ment will be made for you to come in by the intake worker if necessary.   We 
will see clients who come to the Clinic without an appointment only on Wednes-
day afternoons between 1 to 4 p.m. on a first come first serve basis. 
 
We provide service in Cantonese, Mandarin and Vietnamese and to those who 
live in the Greater Toronto area.  
 
All of our services are free of charge. 
 

 
本中心服務資料 

辦工時間： 
 
星期一：     九時至五時 
星期二：   中午十二時至晚上七時 
星期三：  下午一時至五時 
星期四,五：  九時至五時 

 
如果閣下需要查詢法律問題，請先致電到本中心與職
員電話咨詢。若有必要，我們會約閣下面談。逢星期
三下午一時至四時為接見日，毋須預約，根據先到先
得服務為原則。 
 
我們用廣東話，普通話及越南語為居住在大多市的低
收入居民提供服務。所有服務不收費用。 



 

 
Giờ làm việc: 

 
Thứ hai:    9 - 5 giờ chiều  
Thứ ba:   12 giờ trưa - 7 giờ tối  
Thứ tư:     1 giờ đến 5 giờ chiều  
Thứ năm:  9 giờ đến 5 giờ chiều  
Thứ sáu:   9 giờ đến 5 giờ chiều  

 
Xin quí vị vui lòng gọi điện thoại  số  416-971-9674 để tiếp xúc với 
nhân viên về vấn đề của quí vị, chúng tôi sẽ cho hẹn nếu cần, hoặc 
đến xếp hàng theo thứ tự vào chiều thứ tư không cần hẹn. 
 
Chúng tôi cung cấp phục vụ pháp lý cho các thân chủ cư ngụ tại 
Toronto có mức lợi tức thấp.  Nhân viên chúng tôi nói tiếng Quảng, 
Quan Thoại và Việt. 

 
Tất cả phục vụ của chúng tôi đều miễn phí. 
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Bill 168 - Changes to Prevent Workplace Violence 
and Harassment in the Workplace 

 

Violence or harassment at work is never acceptable and can have a det-
rimental affect on your workplace and co-workers.  On June 15, 2010, 
Bill 168 came into effect.  This Bill amends Ontario’s Occupational Health 
and Safety Act so that there is now a requirement on employers to: 
 

 Prepare workplace policies for both violence and harassment and 
develop and maintain programs to implement them 

 Develop and implement a program to protect workers from the risks 
identified 

 Assess the risk of violence when such incidences come to light 

 Include control measures/procedures and a response process in the 
program that addresses employee reporting, incident and complaint 
investigation and emergency response for incidents involving vio-
lence and 

 Inform and instruct employees on the program and procedures 

 alert certain workers of the risk of workplace violence from persons 
with a history of violent behaviour.  Employers and supervisors must 
provide workers who may encounter such persons at work with as 
much information, including personal information, as needed to pro-
tect the workers from physical injury. 

 if aware or ought to be aware that domestic violence may erupt at 
work to take every reasonable precaution to protect the worker 

 
The amendments also expand workers rights to refuse unsafe work to 
include situations of violence. 
 
Workplace violence as defined in the Occupational Health and Safety Act 
as; 
 

 the use of physical force by a person* against a worker in a work-
place that causes or could cause physical injury to the worker 

 an attempt to use physical force against a worker in a workplace 
that could cause injury to the worker or 

 a statement or behaviour that is reasonable for the worker to inter-
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pret as a threat to exercise physical force against the worker in a 
workplace that could cause physical injury to the worker 

 
* person could mean any person including customers, clients, pa-
tients, co-workers, friends, current or former family members and 
strangers. 

 
If an employee makes a complaint to Ontario’s Ministry of Labour Em-
ployment Standards Branch about workplace violence and harassment 
or failure by the employee’s employer to follow these new require-
ments, Ministry of Labour health and safety inspectors will be sent to 
follow up with the employer to see if the employer is implementing and 
following it’s workplace violence and harassment policies. 
 
More information about Bill 168 can be found at the Ministry of La-
bour’s Employment Standards branch website at http://
www.labour.gov.on.ca/english/es/ 
 

 
 

People who have a criminal record in Canada often want to know how 
they can “erase” their criminal record. 
 
In reality, there is no way to “erase” a criminal record but through the 
pardons process in Canada, the National Parole Board (NPB) under the 
Criminal Records Act ( CRA) can issue a pardon which has the affect of 
taking all information pertaining to the pardoned convictions out of the 
Canadian Police Information Centre (CPIC) database and it may not be 
disclosed without permission from the Minister of Public Safety Canada.  
A pardon does not though guarantee entry or visa issuances to another 
country and courts and local police services (other than RCMP) do not 
have to keep records of convictions separate and apart from other 
criminal records because they are under provincial and municipal law 
 
It is important to note that according to the Criminal Records Act, even 
though a person is pardoned of certain sexual offences, that record will 
be kept separate and apart but the offender’s name will be flagged in 

PARDONS 

http://www.labour.gov.on.ca/english/es/
http://www.labour.gov.on.ca/english/es/
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the CPIC computer system.  That means that a potential employer can see 
that person’s record regardless of the date of conviction or date of par-
don was granted or issued if that person wants to work with children or 
other groups of vulnerable person such as the elderly and the disabled. 
 
Who Can Apply for a Pardon ? 
 
You may apply for a pardon if you were convicted of an offence under 
a federal act or regulation of Canada.  The Criminal Code of Canada is a 
Federal act so a person convicted of a criminal offence can apply for 
pardon.  A person may apply even if he or she is not a Canadian citi-
zen or a resident of Canada.   
 
When Can You Apply for a Pardon ? 
 
You can apply for a pardon if you have completed your sentence and if 
a certain period of time has passed since completing the sentence – how 
much time has to pass depends on what criminal offence you were con-
victed of. 
 
Your sentence is completed once you have served all of the time ordered, 
when you have satisfied your probation order and when you have paid 
all the fines, surcharges, costs and restitution and compensation orders in 
full.  For example, you were convicted of an indictable offence on Octo-
ber 1, 2000.  You were ordered to serve jail time for 4 months and pay 
restitution for damages you caused to the victim of $100 a month for 24 
months after you finished serving your jail time.  You therefore finished 
serving your sentence on February 1, 2003 because your jail time ended 
on February 1, 2001 plus another 2 years to finish paying restitution. 
 
After the sentence is completed, you have to wait 3 more years before 
you can apply for a pardon if the offence you were convicted of was a 
summary conviction offence under the Criminal Cord and wait 5 more 
years for an indictable offence.  Summary conviction offences are the less 
serious offences while indictable offences are the more serious ones. 
 
For example, if you were sentenced by the court on February 1, 2010 to 
serve 4 months of jail time and 3 years of probation for an indictable 
offence, you would have finished your sentence on June 1, 2013 and be 
eligible to apply for a pardon 5 years from this date which is June 1, 
2018 
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You have to wait five years for any conviction under the Transfer of Of-
fenders Act and five years for convictions under the National Defence Act 
if you were fined more than $2000.00, imprisoned more than 6 months 
or dismissed from the service and three years for all other penalties. 
 
Absolute and Conditional Discharges 
 
 If the court gave you an absolute or conditional discharge, you do not 
need to apply for a pardon.  Discharges ordered by the court after July 
24, 1992 will automatically be removed from the CPIC computer system 
one year, in the case of absolute discharges and three years if condi-
tional discharge after the court decision.  For discharges given before 
July 24, 1992 to be removed from the record, you must contact Pardon 
and Purge Services, Information and Identification Services, RCMP, P.O. 
Box 8885, Ottawa, Ontario, K1G 3M8. 
 
When is a Pardon issued ? 
 
The National Parole Board will issue a pardon if it is decided that you 
have completed your sentence and been a law-abiding citizen by not 
having any more run-ins with the law.  If your pardon application is de-
nied because it has been decided that you have not been of good con-
duct, you can reapply after a year. 
 
Can a Pardon be revoked or cease to have effect ? 
 
Yes, the NPB can revoke a pardon if you are later convicted of a sum-
mary offence under a federal act or regulation of Canada, or if the NPB 
finds you are not longer a person of good conduct or the NPB later finds 
out that false or deceptive information was given or relevant information 
was concealed at the time of application.  A pardon can also cease to be 
of effect or cancelled, if you are subsequently convicted of an indictable 
offence under federal act or regulation of Canada or of an offence pun-
ishable either by indictment or summary conviction or if the NPB has new 
information that you were not eligible for a pardon at the time it was 
granted. 
 
Pardons for Summary Convictions 
 
If the NPB confirms that the necessary 3 year waiting period has passed 
after your sentence has been completed and verifies through the RCMP 
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that you have not been convicted of any other offences since that last 
conviction, a pardon will be issued.  This is a non-discretionary process.  
However, with indictable offences, there is an actual pardon evaluation 
process.  In addition to verifying that the sentence has been completed 
and that there have been no new criminal convictions, the Board also in-
vestigates your behaviour since the sentence was completed to confirm 
good conduct.  The Board will then after this evaluation decide whether 
or not to grant or deny the pardon. 
 
Application Process 
 
Applying for a pardon is not a complicated process.  The application 
form and the Pardons application guide can be obtained at police offices 
and courts as well as online at www.npb-cnlc.gc.ca./pardons.  The instruc-
tion guide tells you step by step what documents you need to apply for 
before you can actually submit that application form.  Most applicants 
need to apply for and get a RCMP Criminal Record Check and a local 
police record before applying for a pardon.  Some applicants, depend-
ing on the sentence may also need to obtain proof of conviction from the 
court where they were tried.  How to get all of these documents is out-
lined in the application guide. 
 
A new requirement now is you also have to submit proof of what your 
immigration status is in Canada.  If you have no immigration status here, 
you have to get confirmation of this from Canada Immigration.  This can 
sometimes be difficult to do.  If you have trouble getting this information, 
contact a legal clinic or immigration lawyer for help. 
 
After you have all of the necessary documents and the form is completed, 
you can send everything to the NPB with a $50.00 application fee.  In the 
past, the waiting time to get a pardon was very long, between 18-24 
months.  However, efforts have been made to shorten the processing 
times.  Getting a pardon for a summary offence conviction is faster than 
for other more serious offences. 
 
Why do I need a pardon ? 
 
It is never a good thing to have a criminal conviction attached to your 
name so if you are eligible to apply for a pardon, you should apply.  For 
example, having a criminal record could affect your ability to get certain 
jobs.  Also, if you do not have legal permanent immigration status in Can-

http://www.npb-cnlc.gc.ca./pardons
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ada, having a criminal conviction could be a hinderance to you applying 
to legalize your status because you could be criminally inadmissible to 
Canada. 
 
You have any further questions about pardons, you should contact a legal 
clinic or call the NPB helpline directly at 1-800-874-2652. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  a Specialty Clinic—Toronto Workers’ Health and Safety Legal Clinic  
 

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. 
 
The Toronto Worker’s Health and Safety Legal Clinic is another example 
of a specialty Clinic because it focuses on workers who face health or 
safety problems at work.  This Clinic assists non-unionized workers with 
workplace related issue, promotes health and safety in the workplace 
and assists those who have been penalized for raising health and safety 
concerns.  This Clinic also provides summary legal advice and representa-
tion regarding Workers Safety and Insurance Board (WSIB), employment 
insurance (EI), Canada Pension Plan disability benefits (CPP), human rights 
and wrongful dismissal.  While the summary legal advice is provided in 
English, if the Clinic decides to represent you with your legal matter, it will 
arrange for an interpreter.  The Clinic’s number is 416-971-8832.  Their 
website is www.workers-safety.ca  
 

Spotlight 

http://www.workers-safety.ca/
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The Lawyer Referral Service is now Free! 
 
The Lawyer Referral Service (LRS) is a service operated by the Law Society of 
Upper Canada that provides a caller with the name of a lawyer who will pro-
vide a free consultation of up to 30 minutes.  Previously, there was a six dollar 
fee which appeared on your telephone bill. 
 
When you call the LRS, a client service representative will answer your call and 
ask you where you want the lawyer to be located, what you want the lawyer to 
do for you and whether you will be applying for assistance from Legal Aid (not 
all lawyers take Legal Aid cases). Be sure to tell the client service representative 
if you have any special needs, such as language or accessibility requirements. 
 
You will be given a referral number and the lawyer’s phone number. It is your 
responsibility to phone the lawyer’s office and leave a number where you can be 
reached. Someone will contact you within three business days to arrange for 
your consultation. 
 
The purpose of the consultation is to help you determine your rights and options. 
Do not expect the lawyer to do any free legal work during this time.   
 
You may not use the LRS to get a second opinion on the same issue from a differ-
ent lawyer.  
 
The LRS phone number is 1-800-268-8326 or 416-947-3330 (within the GTA). 
The LRS is available from 9:00 a.m. to 5:00 p.m., Monday to Friday. 
 
Higher Monetary Limits in Small Claims Court 
 
As of January 1, 2010, the Small Claims Court raised its monetary limit from 
$10,000 to $25,000.    
 
You can still use the Small Claims Court if the amount of your claim is more than 
$25,000.  However, you will have to give up the right to recover any amount of 
money over $25,000, as well as any future right to get this money in any other 
court action.  
 
You cannot divide the amount of money you are claiming into separate cases. 
For example, if you want to claim $40,000, you cannot have two cases 
where you ask for $25,000 in one action and $15,000 in the second action. 

News and Annoucements  



 

Annual General Meeting 
 
 

It is that time of the year as members of our Clinic get 
together to attend the Annual General Meeting.   The 
AGM this year will  be held on:  
 
Date:      Tuesday,  September 28, 2010 
Time:      6 pm - 8 pm 
Place:     University Settlement House, 
 23 Grange Road, Toronto 
 
 2010 MUNICIPAL ELECTION – what it means 

for racialized communities and other       
marginalized groups? 

 
With presentations from the CCNCTO Seniors Group, 
Colour of Poverty Campaign, Metro Toronto Chinese & 

Southeast Asian Legal Clinic and more 
 

Meet some of the candidates who are running in Down-
town Toronto 

 
Light refreshments will be served!    

For more information, please contact (416) 971-9674. 
 

We invite you and your family to attend.  We hope to see 
you at the AGM! 
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Bill 168 - Điều luật mới để Ngăn chặn bạo lực và sách 
nhiễu ở nơi làm việc 

Những hành vi bạo lực hay sách nhiễu tại nơi làm việc là sai trái và 
không chấp nhận được.  Nó mang ảnh hưởng xấu cho nơi làm việc và 
hại cho quan hệ giữa bạn đồng nghiệp. Bắt đầu ngày 15 tháng 6 năm 
2010, Điều luật 168 có hiệu lực và sẽ sửa đổi điều luật Ontario’s Occu-
pational Health and Safety Act /Sức Khỏe và An Toàn trong Chức 
Nghiệp ở Ontario, luật này đặt ra một tiêu chuẩn về an toàn nơi làm 
việc, nó sẽ đòi hỏi chủ phải: 
 

 đặt ra chính sách ngăn chận bạo lực và sách nhiễu nơi làm việc và 

những phương án giải quyết vấn đề 

 lập ra cách xác định nguy cơ bạo hành và thi hành những chính 

sách để bảo vệ nhân công và phòng ngừa 

 cách đánh giá những nguy cơ bạo lực xảy ra nơi làm việc 

 lập các biện pháp kiểm soát/ thủ tục và cách xử lý để tạo điều kiện 

dể dàng cho nạn nhân tố cáo, ghi nhận sự cố, quá trình điều tra và 
cách ứng phó khẩn cấp để phản ứng kịp thời khi bạo lực xãy ra 

 thông báo và hướng dẫn nhân viên về những chính sách và các 

thủ tục khiếu nại 

 chủ và giám đốc có trách nhiệm thông báo hành vi bạo lực của 

những cá nhân nơi làm việc để  đề phòng và bảo vệ sự an toàn cho 
nhân công khác không bị tấn công 

 chủ phải ý thức rằng bạo lực trong gia đình cũng có thể bùng phát 

tại nơi làm việc nên phải có cách đề phòng hợp lý để bảo vệ người 
nhân công 
nhân công được quyền từ chối làm việc trong môi trường bạo lực 
 
Hành vi Bạo lực nơi làm việc được định nghĩa trong luật Sức Khỏe và 
An Toàn trong Chức Nghiệp ở Ontario là:  
 

những hành vi sử dụng vũ lực bởi một người * chống lại một công 
nhân tại nơi làm việc mà gây ra hoặc có thể gây ra thương 
tích cho nhân công đó  

những ý đồ dùng vũ lực chống lại một nhân công tại nơi làm việc 
mà có thể gây ra thương tích cho người nhân công đó, 

những lời tuyên bố hoặc hành vi tạo đe dọa dùng vũ lực gây 
thương tích cho người nhân công tại nơi làm việc  
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*bất cứ cá nhân nào bao gồm khách hàng, người xử dụng phục vụ, 
người thân, bạn bè, bạn đồng nghiệp, người dưng v.v    

 
Công nhân có quyền khiếu nại đến Bộ Lao Động chuyên xữ lý bạo lực 
hay sách nhiểu nơi làm việc nếu không hài lòng về cách xử lý của chủ 
trong phương diện này hoặc chủ không có chính sách hay biện pháp 
ngăn chận bạo lực và sách nhiểu theo luật mới này.  Khi xử lý đơn 
khiếu nại, Thanh tra của Bộ Lao động về sức khỏe và an toàn sẽ tiếp 
xúc với chủ để điều tra và buộc chủ phải tuân theo và thi hành trách 
nhiệm ngăn chận hành vi bạo lực và sách nhiểu tại nơi làm việc theo 
luật. 
 
Thông tin thêm về Bill 168 có thể được tìm thấy tại Bộ Lao động chi 
nhánh của các tiêu chuẩn tuyển dụng ở mạng chỉ: http://
www.labour.gov.on.ca/english/es/ 
 

 
Những người có hồ sơ hình sự tại Canada thường muốn biết làm thế 
nào họ có thể "xóa" tiền án phạm tội của họ. 
 

Trong thực tế, không có cách nào để "xóa"  tiền án phạm tội.  Nhưng ở 
Canada có chương trình ân xá, Bộ Ân Xá Quốc Gia/National Parole 
Board (NPB) theo Đạo Luật Kỷ Lục Hình Sự/Criminal Reords Act 
(CRA) có thể  ân xá bằng cách rút bỏ những dữ liệu kỷ lục tiền án 
phạm tội của một cá nhân từ dữ liệu của Trung Tâm Thông Tin Cảnh 
Sát Canada/ Canadian Police Information Centre (CPIC).  Những dữ 
liệu tiền án phạm tội sau khi được ân xá sẽ được niêm kín và không 
được tiết lộ nếu không có sự cho phép của Bộ trưởng Bộ An Ninh Can-
ada. Nhưng được ân xá vẩn không đảm bảo được phép nhập cảnh vào 
một quốc gia khác, và cũng không ảnh hưởng đến các dữ liệu tại tòa 
hay dịch vụ cảnh sát địa phương (trừ Bộ Cảnh Sát Hoàng Gia Canada/
Royal Canadian Mounted Police (RCMP).  Dữ liệu tại những nơi này 
hoàn toàn độc lập không phụ thuộc trong hệ thống hình sự và nằm 
trong quyền hạn luật lệ tỉnh bang và thành phố.  
   
Điều quan trọng cần lưu ý rằng theo Đạo Luật Kỷ Lục Hình Sự, những 
người đã được ân xá về một số tội phạm về tình dục, dù dữ liệu tiền án  
này đã bị niêm phong và được giữ riêng biệt.   Nhưng tên của người 
phạm tội vẫn còn lưu trử trong hệ thống vi tính của CPIC. Điều đó có 
nghĩa là nếu khi tìm việc trong những lãnh vực làm việc với trẻ em hay 

Xin Ân Xá 
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những nhóm người dễ bị tổn thương như người già và người tàn tật, 
chủ vẫn có cơ hội tìm thấy được dữ liệu tiền án này bất kể ngày kết án 
hoặc ân xá đã cấp bao lâu. 
 
Ai có thể xin ân xá? 
 
bất cứ người nào bị kết án theo Bộ luật hình sự của Canada đều có thể 
xin ân xá cho tội hình của mình, không nhất thiết phải là thường trú dân 
hay công dân Canada.  
 
Khi nào mới có thể xin ân xá ? 
 
Bạn có thể nộp đơn xin ân xá sau khi đã mãn án và thời gian chờ đợi 
(tùy theo loại tội hình) đã đủ.  mãn án tức là thi hành xong bản án, ví 
dụ như mãn hạn tù, hoặc đã hoàn tất những điều kiện cải huấn hoặc đã 
trả hết tiền phạt, phụ thu, chi phí và bồi thường, lệnh bồi thường đầy đủ. 
Cho ví dụ, bạn đã bị kết một tội hình vào ngày 01 Tháng 10 Năm 2000. 
Bạn lãnh án tù 4 tháng và khi ra tù sẽ phải  trả tiền bồi thường thiệt hại 
bạn gây ra cho nạn nhân là $ 100 mỗi tháng cho 24 tháng. Trong trường 
hợp này, thời gian thụ án xong sẽ là 28 tháng từ ngày kết tội, vì bản án 
là 4 tháng tù cộng với 24 tháng (2 năm) trả tiền bồi thường.  án tù 4 
tháng là từ ngày 1, tháng 10, 2000 đến 01 tháng 2, 2001 cộng thêm 2 
năm để hoàn trả tiền bồi thường.  Do đó, ngày mãn án là ngày 1, tháng 
2, 2003.   
 
Sau khi bản án được hoàn tất, tùy vào loại tội đã phạm là nhẹ hay, nếu 
là loại nhẹ thì mãn án xong phải đợi thêm 3 năm nữa mới có thể xin ân 
xá, nếu là loại tội nghiêm trọng thì phải chờ thêm 5 năm nữa mới có thể 
xin ân xá. Ví dụ như bạn bị kết án 4 tháng tù vào ngày 1 tháng 2, 2010 
cộng với 3 năm tù treo cho tội thuộc loại nghiêm trọng, thì ngày mãn  
án sẽ là 1 tháng 6, 2013, bạn phải chờ thêm 5 năm tức là 1 tháng 6, 
2018 mới có thể xin ân xá. 
 

Trong trường hợp tù nhân kết án nhẹ nhưng được thuyên chuyển về 
Canada ở tù theo luật Transfer of Offenders Act/Thuyên Chuyển Tù 
Nhân và những án kết tội theo luật Nation Defence Act/Luật Quốc Phòng 
mà bị án phạt tiền trên $2000, án tù hơn 6 tháng hay bị truất nhiệm thì 
thời gian chờ xin ân xá là 5 năm.  Nhưng nếu là những hình phạt khác 
thì phải chờ 3 năm. 
 

Án Hủy Tuyệt Đối  (Absolute)  và án Hủy Có Điều Kiện (Conditional Dis-
charge)  
 
Nếu tòa phán cho bạn một bản án hủy tuyệt đối hay có điều kiện, bạn sẽ 
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không cần phải xin ân xá.  Những bản án hủy tuyệt đối phán sau ngày 
24 tháng 7, 1992 sẽ tự động được xoá bỏ trong hệ thống CPIC sau một 
năm và 3 năm cho án hủy có điều kiện.  Nhưng với những án hủy phán 
trước 24 tháng 7, 1992 sẽ phải xin xóa hủy,  bạn phải liên lạc với  Par-
don and Purge Services, Information and Identification Services, 
RCMP, P.O. Box 8885, Ottawa, Ontario, K1G 3M8 để xin xóa hủy.   
 

Lúc nào mới nhận được quyết định ân xá? 
 
Bộ Ân Xá Quốc Gia /National Parole Board (NPB) sẽ xét đơn xin và 
ban hành quyết định ân xá nếu bạn đã hoàn tất bản án và đã chứng 
mình rằng bạn là một lương dân tuân thủ pháp luật, không có hành vi 
tái phạm.  Nếu đơn xin ân xá của bạn bị từ chối vì bạn có hành vi xấu, 
bạn có thể nộp đơn xin lại sau một năm. 
 
Quyết định ân xá có thể bị thu hồi hoặc chấm dứt hiệu lực hay không? 
 
Có, Bộ Ân Xá (NPB) có thể thu hồi quyết định ân xá nếu bạn tái phạm 
pháp dù rằng tội nhẹ, NPB sẽ cho rằng bạn có hành vi xấu hoặc bạn 
khai gian trong đơn xin ân xá trước đó.  Quyết định ân xá cũng có thể 
hết hiệu lực hoặc bị hủy bỏ nếu bạn phạm tội thuộc loại có thể bị truy tố 
theo mức nghiêm trọng hay NPB có những thông tin mới để chứng 
minh bạn không hội đủ điều kiện được ân xá vào thời điểm nó đã được 
cấp. 

 

Ân xá cho án tội nhẹ 
 
NPB sẽ cấp quyết định ân xá khi xác nhận rằng đương sự đã chờ đủ 
năm sau khi thụ án và cũng thông qua RCMP xác định rằng từ khi bị 
kết án lần trước đến nay, đương sự đã không phạm pháp. Đây là một 
quá trình bắt buộc. Tuy nhiên, xin ân xá cho những án tội nghiêm trọng 
thì sẽ có một quá trình khác biệt, ngoài những điều kiện tương tự với 
bản án nhẹ là hội đủ thời gian chờ đợi sau khi mãn án, hội đồng ân xá 
còn phải đánh giá hành vi của đương sự có phải là thành phần lương 
dân có hành vi tốt mới quyết định được cấp hay bị từ chối ân xá hay 
không. 
 
Thủ tục xin ân xá 
 
Nộp đơn xin ân xá rất đơn giản, các mẫu đơn và tài liệu hướng dẫn xin 
ân xá có thể được lấy tại cơ quan cảnh sát và tòa án cũng như tại 
mạng chỉ www.npb-cnlc.gc.ca./pardons. Tài liệu sẽ hướng dẫn cho bạn 
biết từng bước cách lấy những tài liệu bạn cần phải nộp theo đơn.   
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Thường thì đương sự phải đến RCMP và cảnh sát địa phương xin kiểm 
tra hình sự và lăn dấu tay.  Tùy vào án tội,  một số hồ sơ sẽ phải xin hồ 
sơ của tòa hoặc bộ cải huấn để chứng minh đã thụ án xong.  Bản tài liệu 
sẽ ghi rỏ cách xin các chứng từ cần thiết. 
 
Yêu cầu mới đòi hỏi bạn phải nộp bằng chứng về tình trạng nhập cư của 
bạn ở Canada. Nếu bạn không có tư cách nhập cư ở Canada, bạn có 
thể xin xác nhận từ sở di trú nhưng điều này đôi khi có thể gặp khó 
khăn, nếu bạn không xin được, bạn nên tìm luật sư hay cơ quan pháp 
trợ cộng đồng để được giúp đở. 
 
Tiền lệ phí xin ân xá là $50 phải nộp chung với tất cả giấy tờ cần thiết và 
đơn xin gửi đến NPB.  trước kia thì thời gian xét đơn rất lâu, có thể từ 
18 – 24 tháng.  Nhưng bây giờ đã có phần cải thiện nên nhanh hơn. 
thường thì xin ân xá cho những án tội nhẹ sẽ nhanh hơn án tội nghiêm 
trọng. 
 
Tại Sao tôi cần xin ân xá? 
 
Có kỷ lục phạm tội không phải là điều tốt và có thể gây phiền phức, cho 
nên nếu có thể, bạn nên xin ân xá.  Kỷ lục phạm tội đôi khi sẽ ảnh 
hưỡng đến việc làm hoặc xin thường trú tại Canada. 
 
Để biết thêm chi tiết về ân xá, xin liên lạc trực tiếp đến Bộ Ân Xá Quốc 
Gia (NPB) số 1-800-874-2652. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 cơ quan pháp trợ cộng đồng đặc trách: 

Toronto Workers’ Health and Safety Legal Clinic  
 

Ở Ontario có 79 cơ quan pháp trợ cộng đồng.  Trong số đó có những cơ 
quan cung cấp phục vụ tính cách chung cho dân cư trong một khu vực, 
cũng có những cơ quan thuộc tính chất “đặc trách” cho một lĩnh vực 
pháp lý hay cho một nhóm cộng đồng sắc tộc nói một ngôn ngữ nào đó.  
Cơ quan chúng tôi thuộc tính chất đặc trách cho cộng đồng Hoa, Việt, 
Khmer và Lào, chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ cho những thân chủ 
không thạo tiếng Anh nên cần phục vụ trong những ngôn ngữ này. 
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 chiếu điểm  
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Tin Tức và Thông Báo  

Dịch vị giới thiệu luật sư (Lawyer Referral Service) bây giờ là 
miễn phí!  
 
Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư (LRS) là một dịch vụ điều hành bởi Hội Luật 
Khoa Canada/ Law Society of Upper Canada, dịch vụ này sẽ giới thiệu 
cho người gọi để liên lạc một luật sư có thể cung cấp tư vấn miễn phí 
lên đến 30 phút.  
 
Lệ phí cho dịch vụ này trước đây là 6 đô sẽ được thu trên hóa đơn điện 
thoại của bạn khi gọi.   Khi bạn gọi cho dịch vụ này, bạn sẽ được hỏi 
những chi tiết về vấn đề của bạn thuộc lãnh vực luật nào, bạn cần tìm 
luật sư ở khu nào, bạn muốn làm gì và bạn tự trã luật sư phí hay có 
chứng thư pháp trợ (không phải mọi luật sư đều nhận chứng thư pháp 
trợ cho mọi trường hợp).  Bạn nên cho họ biết bạn có bất kỳ những nhu 
cầu đặc biệt, chẳng hạn như ngôn ngữ hoặc những nhu cầu đặc biệt khi 
tiếp cận. 
 
Bạn sẽ được cung cấp tên và số điện thoại để liên lạc một luật sư,  đây 
là trách nhiệm của bạn phải tự liên lạc với luật sư để đăng ký, và sẽ có 
người liên lạc với bạn trong vòng ba ngày làm việc để sắp xếp cho cuộc 
tham vấn ý kiến pháp luật của bạn.  
 

Cơ quan pháp trợ Toronto Worker’s Health and Safety Legal Clinic cũng 
thuộc loại đặc trách vì họ chỉ chuyên về những lĩnh vực liên quan đến 
sức khỏe và an toàn cho công nhân ở nơi làm việc.  Cơ quan này cung 
cấp dịch vụ cho công nhân làm việc không có công đoàn để tranh đấu 
cho quyền lợi của họ nơi làm việc để bảo đảm an toàn và không bị chủ 
trả thù vì đứng ra đòi hỏi quyền lợi pháp định của mình.   Cơ quan này 
giúp khiếu nại về bồi thường tai nạn lao động, tiền thất nghiệp (EI), Tiền 
bệnh Tật của Chương Trình CPP, vi phạm nhân quyền và sa thải bất 
hợp pháp.  Phục vụ được cung cấp bằng tiếng Anh hoặc cơ quan sẽ tìm 
thông dịch nếu cần.  xin gọi 416-971-8832 để biết thêm chi tiết hay vào 
trang mạng  www.workers-safety.ca 
 

http://www.workers-safety.ca/
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Mục đích của tham vấn là để giúp bạn xác định quyền lợi và sự chọn 
lựa của bạn, ngoài ra, bạn không nên mong đợi luật sư có thể làm bất 
cứ công việc pháp lý miễn phí trong cuộc tham vấn này.  
 
Bạn không thể sử dụng dịch vụ LRS để tìm ý kiến thứ hai trong cùng 
một vấn đề từ một luật sư khác.  
 
Số điện thoại liên lạc dịch vụ LRS là 1-800-268-8326 hoặc 416-947-
3330 (trong khu Toronto và ngoại thành).  Xin gọi trong giờ làm việc là 
9 giờ sáng đến 5 giờ chiều,  Thứ Hai đến Thứ Sáu. 
 
  

Tăng mức kiện tối đa của Tòa Án Dân Sự Nhỏ/Small Claim 
Court 
 
Bắt đầu ngày  01 Tháng Một 2010,  Tòa án Dân Sự Nhỏ gia tăng giới 
hạn mức tiền kiện tụng từ $ 10,000 đến $ 25,000.    
 
Bạn vẫn có thể đến Tòa Dân Sự Nhỏ để kiện tụng những vấn đề có 
mức tiền cao hơn $ 25,000.  Tuy nhiên, bạn sẽ phải giảm mức tiền 
kiện dưới mức tối đa là $25,000.  nếu bạn xin kiện ở tòa này, bạn sẽ 
hoàn toàn mất đi quyền lợi tranh thủ món tiền quá mức tốí đa trong 
tương lai hay ở bất cứ tòa án khác .    
 
Bạn cũng không thể chia số tiền này để làm mấy đơn kiện riêng ra, ví 
dụ như số tiền bạn muốn kiện là $40,000, bạn không được tách ra 2 
đơn kiện cho $25.000 một hồ sơ và  $15,000 cho hồ sơ thứ nhì trong 
cùng một vấn đề.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Đại Hội Thường Niên  

 

Chúng tôi xin kính mời quí vị và gia đình đến tham dự 
buổi họp thường niên hàng năm của chúng tôi.  Buổi 
họp năm nay sẽ được tổ chức vào : 
 

Ngày:  Thứ Ba, ngày 28 tháng 9 năm 2010  
Giờ:  6 – 8 giờ chiều 
Tại:  University Settlement House 
  23 Grange Road   
 
Chủ đề:           Bầu cử hội đồng thành phố 2010 - ảnh 

hưỡng cho cộng đồng thiểu số và cộng 
đồng da màu như thế nào   

    
Thuyết trình    Đại diện từ các hội đoàn như nhóm  
viên:               cao niên của CCNCTO, Chiến Dịch  
                       Giảm Nghèo Cộng Đồng Da Màu,  
                       Trung Tâm Hướng Dẩn Luật Pháp  
                        Hoa- Việt-Khmer-Lào v.v.    
 
Quí vị cũng có thể gặp mặt một số ứng cử viên thuộc 

khu trung tâm thành phố có mặt tại buổi họp 
 

Buổi họp có thức ăn nhẹ! để biết thêm chi tiết, xin 
liên lạc (416) 971-9674 
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168號法案-防止工作場所的暴力及騷擾問題 
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工作場所的暴力及騷擾是不能容許的，對工作環境，員工有很壞影

響。168號法案於2010年6月15日生效。這法案修改Ontario’s Occupa-

tional Health and Safety Act 規定僱主須要： 

 

 有防止工作場所暴力及騷擾問題的政策，及推行的方案 

 就識別的危險，作出方案保障員工 

 當事件出現，評估暴力的危險性 

 就暴力事件的員工投訴，報告，調查和緊急回應制定措施及程

序 

 知會員工這份政策及程序 

 就個別員工以往暴力行為紀錄知會一些員工的潛在風險。僱主

或主管須表明有關人士資料已避免員工受到傷害 

 如預計家庭暴力或會伸展到工作場所，要以合理措施保護員工 

 

修改也包括擴大員工因暴力情況以不安全工作環境拒絕工作的權

利。 
 

Occupational Health and Safety Act 對工作場所暴力的定義； 

 

 一個人*在工作場所以武力對待工人，引致或會引致傷害工人 

 嘗試以武力在工作場所對待工人可引致傷害工人 

 言詞及行為使工人合理演譯為武力對待的威脅，可引致傷害工人 

 

*一個人指任何人包括顧客，客戶，病人，同工，朋友，現時或過往家人及

陌生人。 

 

工人就工作傷所暴力及騷擾投訴到安省勞工部，勞工部會派調查

員，跟進僱主是否依隨工作場所暴力及騷擾的政策。 

 

168號法案資料可參閱勞工部網址http://www.labour.gov.on.ca/english/es/ 

http://www.labour.gov.on.ca/english/es/
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赦免 

在加拿大有犯罪紀錄人士都想知道怎樣可以消除這紀錄。 

 

實際上，沒有可能消除犯罪紀錄，但通過赦免程序National Parole 

Board of Canada可根據Criminal Records Act發一份赦免，作用就有

如將被赦免的犯罪資料從加拿大警務中心的資料庫抽出來，未有加

拿大公眾安全部長批准便不能向外界披露。但這份赦免並不能保證

能得到入境，簽證，法院或地區警署將這紀錄從犯罪紀錄分隔開因

他們受市及省的法律管轄。 

 

根據Criminal Records Act，即使有一些性侵犯罪行能得到赦免而將

紀錄分隔開，但當事人名字會被警務中心電腦資料庫檢視到，如當

事人申請為兒童或其他容易受到傷害群體如老人或傷殘人士工作，

想僱用當事人的僱主便可看到這些紀錄，無論是犯罪的日期或被赦

免的日期。 

 

什麼人可申請赦免？ 

 

如你是被加拿大聯邦法律判罪你可申請赦免。刑事罪行是聯邦法

律，因此被判罪可以申請赦免。非加拿大公民或居民都可以做赦免

申請。 

 

什麼時間可申請赦免？ 

 

如你已完成服刑後一段時間便可申請赦免，這段時間的規定便視乎

被定的罪行。 

 

當你完成被下令服刑時間，已完成感化令及付清所有罰款、賠償便

完成了服刑。例如，你在2000年10月1日因控訴罪行被判罪，被判

監禁四個月，出獄後向受害人賠償每月$100共24個月。因此你可於

2003年2月1日完成服刑，因為監禁時間於2001年2月1日結束，再加
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上兩年支付賠償的時間。 

 

如你是以簡易程序檢控定罪，完成刑期後三年便可申請赦免。如是

控訴罪行便要等五年時間。簡易程序通常是輕微罪行而控訴罪行通

常是嚴重罪行。 

 

例如，你於2010年2月1曰以控訴罪行被判監禁四個月，及三年的感

化時間，你的服刑會於2013年6月1日完成，再等五年2018年6月1日

才合資格申請赦免。 

 

如你被Transfer of Offenders Act 定罪要等五年時間。被National De-

fence Act定罪判罰超過$2000，監禁超過六個月或被撤職也要等五

年，其他懲罰要等三年時間。 

 

無條件及有條件釋放 

 

如法院判你無條件或有條件釋放，便不須要申請赦免。1992年7月

24日後法院的釋放判決，無條件釋放會一年後從警務中心電腦資料

庫自動消除，有條件釋放則三年後。要消除1992年7月24日前的釋

放判決便要向Pardon and Purge Services, Information and Identification 

Services, RCMP, P.O. Box 8885, Ottawa, Ontario, K1G 3M8申請。 

 

怎樣才得赦免 

 

如National Parole Board決定你已完成刑期，沒有再犯法， 

是守法公民便可發出赦免。如因行為問題申請赦免被拒，可一年後

再申請。 

 

赦免是否可以被取消 

 

如果你之後犯聯邦法律被簡易程序判罪，或National Parole Board決

定你有行為問題， 
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或被發現以假資料或隱瞞資料申請赦免，NPB可取消發出的赦免。 

 

簡易程序判罪的赦免申請 

 

如NPB確實完成刑期後三年，RCMP亦確實再沒有其他控罪，便可

發出赦免。這是一項非酌情的程序。但控訴罪行判罪便會有評核的

程序。除了確實刑期後再沒有控罪，NPB會審查刑期後你的行為情

況，評核後才決定是否發出赦免。 

 

申請程序 

 

申請程序並不太複雜。可從警署，法院或www.npb-cnlc.gc.ca./

pardons   取得申請表格及申請指引。 

指引說明申請步驟及所須要的文件。大多數人申請前須要取得

RCMP刑事罪行紀錄及地區警署紀錄。有些申請人也要到法院取判

決紀錄。申請指引會指示取得這些文件的方法。 

 

申請時也要提出移民身份的證據。如你在加拿大沒有移民身份，要

到移民部拿證明文件。有困難請找律師或法律援助中心協助。 

 

所須文件齊備，填妥申請表格後便可連同$50申請費用全部寄給

NPB。過往申請時間很長，18-24個月。現時的申請時間已縮減。申

請簡易程序判罪赦免會比其他嚴重罪行快。 

 

為什麼要赦免 

 

有刑事紀錄不是一件好事情，如合資格申請赦免應提出申請。例

如，刑事紀錄可影響你不能做某些工作。也會影響你的移民身份申

請因為可能被指為刑事問題不准進入加拿大。 

 

關於赦免的查詢，請聯絡法律援助中心或致電NPB helpline 1-800-

874-2652. 
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多倫多工人健康及安全法律援助中心簡介 

 

安省有79間法律援助中心。大部份都是社區法律援助中

心，為所屬地區提供服務。但有數間是特別法律項目援

助中心，在特別法律範圍或語言的社區提供服務。我們

的中心便是例子，專門為華人及東南亞人士（越南，寮

國，柬埔寨）服務，因他們英語能力所限得不到其他法

律服務。 

 

多倫多工人健康及安全法律援助中心是特別法律項目援

助中心的另外一個例子，這中心專注工人在工作上面對

的健康及安全法律範圍。這中心為沒有工會保障的工友

服務，如推廣工業安全，工友因提出工作安全健康問題

遭懲罰的服務。就工傷賠償，失業金，傷殘退休金，人

權及無理解僱，中心亦提供法律諮詢或法律代表。這中

心以英語服務。如作為法律代表會安排翻譯。這中心網

址是www.workers-safety.ca  

   焦點 

http://www.workers-safety.ca/


 

最新信息 

律師介紹服務現是免費！ 

 

由律師工會提供的介紹律師服務以往收費6元。當用戶致電用服務，6

元費用會加在用戶電話帳單上。這服務現在不收費用。當用戶致電這

項服務，接待員要了解用戶需要哪一種法律方面服務，律師的地域要

求，支付法律費的方法例如自付或通過法律援助計劃支付 （每律師自

定收費方式）如有語言需要，請提出要求，接待員根據需要而提供適

當的律師名單。這些律師可以提供30分鐘免費法律咨詢服務。  

 

閣下從名單中自選及連絡律師安排約見咨詢時間。一般如果留言，律

師在三個工作天內可以安排約見時間。請緊記，會見的目的僅於法律

咨詢有關你的權利及選擇。不要期待律師可以為你提供任何免費服

務。亦不提供閣下當前法律檔案的第二專業意見。 

 

律師介紹服務的熱線是1-800-268-8326 或 416-947-3330 （多倫多地

域。 服務時間是星期一至五，早上九點至下午五點。 

 

小錢額債案法院提高訴訟最高金額 

 

由2010年1月1日起，小錢額債案訴訟最高金額由$10,000 提高至

$25,000。   

 

如果閣下選擇用小錢額債案法院處理超過$25,000的訴訟檔案，閣下

只可以追討最高限額而要放棄日後用任何方式索償超額數目的權利。

比方說，閣下不可以將一個$40,000的檔案劃分為兩個各 $25,000 及

$15,000的訴訟檔案分開處理。 
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法律援助中心 （服務華人及東南亞社區） 

週年大會 

 

日期：         二零一零年九月二十八日, 星期二 

時間：  晚上六點 至八點 

地點：   嘉蘭中心， 二十三號固連治 

主題：      2010年市選 - 對族裔及少數族裔社區

的影響  

嘉賓講者： 多倫多平權會耆老組，關注貧困族裔化 

社區運動，法律援助中心等組織的代

表 

 

屆時可與某些多倫多市中心區域的候選人會面! 

 

免費茶點照待！  詳情請致電（416）971-9674 

 

 

 



 
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 

 



 

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:   ________________________ 

 

New Phone number/新電話號碼/số điện thoại mới: _________________ 

 

 

 


