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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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WHEN CAN CPP/OAS BENEFITS BE SUBJECT TO SEIZURE ?

(The following article has been reprinted with the permission of the
Advocacy Centre for the Elderly)
The Old Age Security Act and the Canada Pension Plan Act provide
that Old Age Security (OAS) and Canada Pension Plan (CPP) benefits shall not be assigned, charged, attached, anticipated or given as
security, and any transaction claiming to do so is void. In practical
terms, this means that if you are successfully sued, OAS or CPP
benefits cannot be
taken from you to pay the court order. The 1995 case of Metropolitan
Toronto (Municipality) v. O’Brien1 established that even if pensions
are deposited into a bank account, third party creditors cannot garnishee the pension amounts in order to pay an outstanding judgment.
However, in the following situations, your pension funds are not protected and can be seized.
1.

Pension funds are deposited into an account with a financial institution to whom you owe money
If you are behind in payments owing to your bank, it can seize
any funds that you deposit into that bank, including pension
funds. Most standard banking agreements contain provisions
allowing the bank to “set off” any money that they receive from
you against the money you owe to the bank. If you are behind in
payments owing to a bank by way of a credit card, mortgage or
line of credit, you should be aware that the bank can seize any
pension funds or other funds that you deposit into your bank
account.

2. Support or maintenance arrears for children and/or spouses
I

f you are behind in your support or maintenance payments,
50% of your pension income can be seized to pay these arrears. In Ontario, this is often done through the Family Responsibility Office. To stop this seizure of funds, you have to apply to
court and explain why the court should make a new order reducing or eliminating the outstanding arrears.
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3. Canada Revenue Agency
The Canada Revenue Agency (CRA) has very broad powers to
seize any of your tax return money in order to collect outstanding
tax arrears. The CRA will simply send a letter to your bank or to
the Income Security Programs (the office responsible for OAS
and CPP benefits) to advise them how much of your pension or
other money must be sent to the CRA for tax arrears. In practice,
there is sometimes room for negotiating the amount that will be
seized by the CRA.
4. Income Security Programs overpayments
If Income Security Programs determines that they have paid you
too much, even it is their mistake, they can deduct money from
your pension payments. In practice, the amount deducted from
each pension cheque can be quite modest. It is possible to negotiate the amount that will be deducted by contacting the Income
Security Programs.
5. Social assistance repayments
If you are eligible to receive OAS benefits, you will not normally
be eligible to receive social assistance benefits from Ontario
Works or the Ontario Disability Support Program. However, if you
are not yet receiving pension benefits because your pension application has not been completed or your eligibility has not been
determined, you may apply for and receive social assistance.
Keep in mind that you may also be required to reimburse the
money you receive from social assistance once you start receiving your pension benefits. The social assistance money is automatically deducted from any retroactive pension benefits paid to
you. This prevents the double payment of both pension and social assistance benefits.
If you have any questions about deductions that have been made from
your pension benefits, you should contact the Income Security Programs office at 1-800-277-9914. You should have your social insurance
number and other identifying information such as your address and
date of birth ready when making inquiries. If you do not speak English,
it is important to have someone with you who can speak English. Service Canada will still need to speak to you though to ask you to tell
them whether it is okay for them to speak to the person who is helping
you.
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MISREPRESENTATION
In the recent decade, Canada Immigration has taken an increasingly
tough stance against misrepresentation. The consequences of misrepresentation for a permanent resident or someone who has no permanent status in Canada (foreign national) can range from being denied entry into Canada to removal from Canada. According to the
Immigration law, people who misrepresent or hold back “material”
facts, either directly or indirectly, relating to a relevant matter that
causes or could cause there to be an error made in the administration
of the Immigration law, could be found to be inadmissible to Canada.
In other words, information which is false or untrue that you give to
Canada Immigration could affect your status in Canada.
Canada Immigration will look at each case on its own facts to decide
whether or not to take enforcement action and it is guided by the law
and policy guidelines in making this decision. Therefore, it is not possible to list what is a misrepresentation and what is not. However,
there are certain situations which generally could be treated as misrepresentation:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

not telling Canada Immigration about your criminal record
not telling Canada Immigration about a removal order which
was issued against you in the past
not revealing the existence of all of your family members when
applying for a visa
lying about the age of family members on an application especially those of dependent children
providing false documents or certificates
failing to tell Canada Immigration about a change in your marital
status or other important change ( such as the birth of another
child) prior to being issued a visa overseas or in Canada – for
example, you are planning to immigrate to Canada with your
parents who include you on their application as a single dependent child. However, you marry before coming to Canada and
fail to tell Canada Immigration. You are issued your immigrant
visa, come to Canada and then submit a sponsorship to sponsor
your spouse. Canada Immigration catches the inconsistency
and could report you for misrepresentation because by nor reporting your marriage, you were able to obtain permanent resident status that you may not have been entitled to because you
had married.
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Usually mix-ups in information contained in application forms do not constitute misrepresentation if the information has no bearing on the applicant’s ability to qualify to obtain the immigration document they are applying for. Examples of this type of mistake are mixing up the order of
the month and date of the date of birth or putting the wrong dates on the
employment history.
If Canada Immigration decides that enforcement action is warranted because of a misrepresentation, you will be notified of their intentions by
letter and usually allowed to forward submissions and documentations
regarding why it is your position that there was no “misrepresentation” as
defined in the Immigration law. If Canada Immigration decides that they
think there was misrepresentation, a report will be completed which can
be used to convene an admissibility hearing before the Immigration Division of the Immigration and Refugee Board. At the hearing, an adjudicator will decide whether or not there was misrepresentation as it is defined
in the Immigration law. At the hearing, you have the right to be represented by legal counsel and to give testimony and bring witnesses and
other documentary evidence. If u are a permanent resident and the adjudicator decides that there was misrepresentation, a removal order will
be issued. This removal order can be appealed to the Appeal Division of
the Immigration and Refugee Board. At this appeal hearing, you are
allowed to have legal representation and present oral and documentary
evidence as to why the removal order should be cancelled or “stayed” or
freezing the order for a period of time – The Appeal Division is able to
look at all of the circumstances of your case in making this decision.
It is important to remember that a permanent resident or someone
who does not have status in Canada has been found to be inadmissible to Canada because of misrepresentation, this inadmissibility
stays in effect for 2 years following the date the removal order is
made if there is no appeal made or no right to appeal ( in cases of
criminality) or the date the Appeal Division makes its final determination of an appeal. If the inadmissibility finding was made outside
of Canada, the two year period starts on the date the visa officer
makes his final decision (ie) the date of the refusal letter.
Since misrepresentation can have serious consequences on permanent
residents or foreign nationals, pay close attention to any information you
provide to Canada Immigration, especially on any forms you complete. If
you cannot understand English and have to have someone else help you
complete forms, make sure that person explains to you what has been
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written on the forms to ensure accuracy. Always be careful of anyone,
whether it be a friend or hired immigration consultant or lawyer, who
advises you to report information to Canada Immigration which is not
real.

Temporary Foreign Workers
Many people come to work in Canada as temporary foreign workers or
live-in caregivers. Although they come to work in Canada on work permits and do not have permanent resident status yet, they basically
have the same protection under Ontario’s labour laws as other workers
in Ontario.
Our Employment Standards Act gives them the same protection as
other workers with respect to minimum wage, working hours, overtime
hours, break time, public holiday pay, vacation pay and termination
pay. If they lose their jobs and have a valid work permit, they can apply
for regular, sickness, maternity and parental employment insurance
benefits.
They can change or quit their jobs. However they need to apply for a
new work permit if they change jobs. To apply for a new work permit,
the worker has to complete the application form which is available from
Canada Immigration’s website, have a copy of a positive labour market
opinion and a signed employment contract with the new employer.
The new employer must obtain the positive labour market opinion before hiring the worker.
Live-in caregivers, who are approved to come to work in Canada under
the Live-In Caregiver program may be eligible to apply for permanent
residence in Canada after working for 24 months or 3900 hours of authorized full time employment as live-in caregiver. Temporary foreign
workers may be eligible to apply for permanent residence in Canada
after qualifying under the Canadian Experience Class. To be eligible,
you must be working in a job classified as under the National Occupation Classification (NOC) A & B for more than 2 years.
The Ontario Ministry of Labour’s website at www.labour.gov.on.ca has
more information workers rights. The Ministry’s phone number is 416
326 7160.
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Spotlight

SPOTLIGHT ON THE OFFICE OF THE OMBUDSMAN FOR THE
CITY OF TORONTO
The Office of the Ombudsman for the City of Toronto opened on April 6,
2009. The mandate of the Ombudsman is to address the concerns of
Torontonians about the public services they receive from the city and to
investigate complaints of administrative unfairness. This Office is independent from the City and impartial. Its services are confidential and
free of charge. Examples of services within the jurisdiction of this office
are long term care homes, the TTC, public health and parks, forestry
and recreation. It is an office of “last resort” which means that Torontonians with complaints must first try to work out their issues with the relevant City division before contacting the Ombudsman and have exhausted the complaints process for that particular City service or program. If you need information about the internal complaints procedure
for City services, you can contact the Toronto Ombudsman.
More information about the Toronto Ombudsman can be found on their
website at www.ombudstoronto.ca or by calling 416-392-7062. You
can file a complaint with them by phone, by using the complaint form
found on their website, by email, letter, fax or in person. The office is
located at 375 University Avenue, Suite 203, Toronto, Ontario M5G
2J5. If you do not speak English, you will need to a someone call the
office on your behalf.
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tịch thu tiền hưu trí CPP và tiền già OAS
Bài viết sau đây đã được in lại với sự cho phép của Trung tâm vận
động cho người cao tuổi (the Advocacy Centre for the Elderly)

Đạo luật Tiền Già và Đạo luật tiền hưu Canada Pension Plan qui
định rằng hai loại tiền này sẽ được bảo đảm không bị tịch thu để
xiết nợ. Do đó, trong thực tế, nếu người lãnh tiền này là con nợ
bị kiện và có lệnh tòa phải trã nợ, chủ nợ sẽ không được tịch thu
2 loại tiền này trong ngân khoảng của con nợ để xiết nợ. Trong
trường hợp kiện tụng vào năm 1995 giữa Metropolitan Toronto
(chính phủ đô thị) kiện v. O'Brien, tòa phán rằng dù loại tiền này
đã nằm trong tài khoản ngân hàng của con nợ, cũng không
được xem như tài sản có thể bị xiết nợ.
Tuy nhiên, trong những trường hợp ngoại lệ sau đây, các quỹ
lương hưu của bạn không được bảo vệ và có thể bị tịch thu.
1.

Tiền hưu trí được gửi vào một tài khoản ngân hàng mà
bạn đang nợ tiền họ.

Nếu bạn đang thiếu tiền của ngân hàng nơi bạn có tài khoản
ở đó, thì họ có thể tự động xiết nợ từ tài khoản dù rằng đây
là tiền hưu trí. Hầu hết các ngân hàng đều có điều khoản
thỏa thuận giửa người mở tài khoản với ngân hàng sẽ đồng
ý về tiêu chuẩn quy định cho phép ngân hàng "có đặc
quyền" xiết bất kỳ loại tiền nào trong tài khoản cho những
món nợ giửa thân chủ và ngân hàng đó. Nếu bạn chậm trể
khi thanh toán những món tiền thiếu ngân hàng như nợ ngân
hàng, thẻ tín dụng thì bạn nên biết rằng ngân hàng có thể
tịch thu bất kỳ khoản tiền hưu hoặc các loại tiền mà bạn để
trong tài khoản ngân hàng của bạn để xiết nợ ngân hàng.
2. Tiền cấp dưỡng nuôi con và / hoặc vợ chồng
Nếu bạn đang thiếu tiền cấp dưỡng ở Ontario, Văn phòng
Trách nhiệm Gia đình có thể tịch thu 50% mức thu nhập để
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xiết nợ bất kể mức thu nhập là loại tiền gì. Để ngăn chặn
việc xiết nợ, bạn phải xin lệnh tòa để giảm nợ hay xóa nợ.
3.

nợ của sở Thuế Vụ Canada

Cơ quan thuế Canada (CRA) có quyền hạn rất rộng để tịch
thu bất kỳ tiền thu nhập của bạn để xiết nợ cho tiền thuế còn
thiếu. CRA sẽ chỉ cần gửi thư gửi báo cho ngân hàng của
bạn hoặc Chương Trình Lợi Tức An Sinh (văn phòng chịu
trách nhiệm phát tiền OAS và CPP) về số tiền thuế thiếu và
yêu cầu họ gửi cho sở thuế vu ngân khoảng của bạn hay
mức tiền bạn được lãnh để xiết nợ thuế thiếu. Bạn có thể
thử đàm phán với sở thuế vụ về mức tiền bị tịch thu để trã
cho thiếu thuế.
4.

khấu trừ tiền Lợi Tức An Sinh trả quá lố
Nếu Cơ quan phụ trách tiền Già xác định rằng họ đã trả tiền
quá lố cho bạn, ngay cả khi nó là sai lầm của họ, họ có thể
khấu trừ mức tiền để thu lại số tiền quá lố. Thông thường,
khoản tiền khấu trừ trã lại rất khiêm tốn, nhưng bạn vẫn có
thể thương lượng với họ về khoản tiền bị khấu trừ.

5.

nợ Trợ Cấp Xã Hội
Nếu bạn đủ điều kiện để nhận tiền già OAS, bạn thường
không được lãnh tiền trợ cấp xã hội như tiền Trợ cấp lao
động xã hội hay chương trình trợ cấp xã hội cho bệnh tật
Ontario. Nhưng nếu bạn không có tiền sống khi chờ đợi đơn
xin tiền già hay tiền hưu xúc tiến, bạn có thể xin lãnh tạm tiền
trợ cấp xã hội trong thời gian chờ đợi. Khi bạn được lãnh
tiền già và hưu ngược trở lại từ ngày xin, thì bạn sẽ phải trả
lại số tiền trợ cấp xã hội chi tạm cho bạn trước đó. Số tiền
nợ trợ cấp xã hội sẽ bị tự động khấu trừ từ tiền già và hưu
của bạn để thanh toán số nợ này.

Nếu bạn có thắc mắc về các khoản khấu trừ từ tiền già và hưu
trí của bạn, bạn nên liên hệ với văn phòng Chương Trình Lợi
Tức An Sinh tại 1-800-277-9914. Bạn nên chuẩn bị sẳn sàng số
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an sinh xã hội của bạn và các thông tin nhận dạng khác như địa
chỉ và ngày tháng năm sinh của bạn khi tiếp xúc với họ. Nếu quý
vị không nói được tiếng Anh, bạn sẽ cần tự tìm thông dịch. Họ sẽ
cần hỏi sự đồng ý của bạn đề cho họ nói chuyện với người giúp
bạn.

CHE GIẤU THÔNG TIN
Trong thập kỷ gần đây, Canada nhập cư đã có một lập trường
ngày càng cứng rắn đối với những trường hợp gian dối hay che
giấu thông tin khi xin nhập cư. Hậu quả có thể làm cho thường
trú dân hoặc những người không có tình trạng thường trú tại
Canada (người nước ngoài) có thể bị từ chối nhập cãnh hay bị
trục xuất về nguyên quán. Theo quy định của luật Di Trú, bất cứ
những trường hợp khai gian trực tiếp hoặc gián tiếp, che giấu
thông tin khi xin nhập cảnh có ảnh hưỡng đến tư cách cấp
thường trú là vi phạm nghiêm trọng trong luật di trú Canada.
Nói một cách khác, những thông tin sai hoặc hoặc che giấu khi
cung cấp lúc xin nhập cư Canada được kết tội khai gian và có
thể ảnh hưởng đến tình trạng cư trú hợp pháp của bạn tại
Canada.
Sở Di Trú Canada sẽ xem xét từng trường riêng để quyết định
có hay không áp dụng hành động thực thi để trừng trị vấn đề
gian dối, do đó, rất khó để lập một danh sách liệt kê những
trường hợp nào là khai gian. Tuy nhiên, đây là những trường
hợp thông thường được xem như hành động khai gian:
•
•
•
•

không khai báo mọi hồ sơ hình sự của bạn khi xin nhập cư
không khai báo những lệnh trục xuất trong quá khứ khi xin
nhập cư
không khai báo hết mọi thành viên trong gia đình của bạn
trong đơn xin nhập cư của mình
khai gian tuổi tác của các thành viên trong gia đình đặc
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biệt là những trẻ em phụ thuộc
cung cấp các giấy tờ giả mạo
không khai báo sự thay đồi về tình trạng hôn nhân của bạn
hoặc thay đổi quan trọng khác (chẳng hạn như sự ra đời
của các con) trước khi được cấp visa nhập cư ở nước
ngoài hay trong Canada. cho ví dụ như bạn đang xin nhập
cư theo diện con phụ thuộc vào cha mẹ, nhưng bạn kết
hôn trước khi nhập cư và không khai báo. Sau khi được
chính thức nhập cư, bạn xin bảo lãnh người phối ngẩu của
mình. Lúc đó, Bộ di trú sẽ biết được vấn đề sai lạc và có
thể buộc tội khai gian vì che giấu tình trạng hôn nhân, vì
tình trạng hôn nhân này ãnh hưỡng đến điều kiện nhập cư
đến Canada trước đó.

Thông thường, những thông tin khai sai lạc mà không ãnh
hưỡng đến điều kiện nhập cư sẽ không thành vấn đề, cho ví dụ
như nhầm lẫn thứ tự của ngày tháng năm sinh hoặc những thời
gian làm việc.
Khi bộ di trú quyết định truy cứu vấn đề khai gian, họ sẽ gửi thư
thông báo về quyết định này và cho bạn cơ hội đệ trình giải thích
và các tài liệu liên quan đến lý do tại sao bạn không khai báo khi
nhập cảnh. Sau đó, Họ sẽ xét những tài liệu nộp vào để quyết
định có hành động gian dối hay không và làm báo cáo đưa ra
điều trần đến Hội Đồng Quản Trị xuất nhập cảnh và tị nạn.
Trong phiên xữ này, , nó là vị trí của bạn rằng có không có "trình
bày sai" theo quy định của pháp luật xuất nhập cảnh. Nếu cư
Canada quyết định mà họ nghĩ rằng có được trình bày sai lạc,
một báo cáo sẽ được hoàn thành có thể được sử dụng để triệu
tập một admissibility buổi điều trần trước Phòng xuất nhập cảnh
của Hội đồng quản trị xuất nhập cảnh và người tị nạn. Phiên xữ
sẽ quyết định có hoặc không có khai gian như định nghĩa trong
luật nhập cư. Tại phiên xữ, bạn có quyền mang đại diện pháp lý
giúp kháng cáo, cung cấp chứng từ, nhân chứng và bằng chứng
để phân trần và ủng hộ lập trường pháp lý của mình. Nếu bạn là
tư cách thường trú và thua kiện, tòa quyết định rằng bạn đã
phạm luật và khai gian, thì toà sẽ phát lệnh trục xuất. Bạn vẩn
có quyền kháng cáo lệnh trục xuất đến tòa khiếu nại phúc thẩm.
Bạn sẽ phải ra phiên xử tòa khiếu nại. . Tại buổi điều trần khiếu
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nại, bạn được phép có đại diện pháp lý và mang bằng
chứng và lời khai trong phiên xử về lý do tại sao lệnh trục
xuất nên bị hủy bỏ hoặc "tạm gác lại" một khoảng thời gian
– Tòa phúc thẩm sẽ xem xét tất cả các dữ kiện trong
trường hợp để đưa ra quyết định.
Nên nhớ rằng thường trú dân hoặc những người chưa có tư
cách thường trú ở Canada một khi bị buộc tội khai gian dối
và bị trục xuất, thì hồ sơn sẽ bị treo cấm nhập cảnh vào
Canada trong vòng 2 năm từ ngày trục xuất hay từ ngày
quyết định cuối cùng của kháng cáo. Nếu tội khai gian do
Tòa đại sứ Canada ở nước ngoài quyết định, thì thời gian
cấm nhập cảnh 2 năm sẽ bắt đầu từ ngày quyết định cuối
cùng của các viên chức cấp visa thường là ngày của thư từ
chối.
Vì vấn đề khai gian có thề mang lại hậu quả nghiêm trọng
cho thường trú nhân hoặc công dân nước ngoài, do đó, bạn
phải chú ý đến bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp khi xin
nhập cảnh Canada, đặc biệt là những chi tiết bạn điền trong
bất kỳ đơn từ nào. Nếu bạn không hiểu tiếng Anh và phải
nhờ người khác giúp bạn hoàn thành thủ tục điền đơn, bạn
phải đòi hỏi họ giải thích cho bạn từng chi tiết đã điền để
đảm bảo độ chính xác. Luôn luôn cẩn thận với những lời
khuyên của bất cứ ai, cho dù đó là một người bạn hoặc tư

Người lao động tạm thời nước ngoài
vấn nhập cư hoặc luật sư, bảo bạn che giấu hoặc khai sai
lạc các thông tin khi xin nhập cư Canada.
Nhiều người đến làm việc tại Canada thuộc diện lao động
tạm thời từ nước ngoài hay theo chương trình chăm sóc nội
trú (live-in caregivers). Những người này thường được cấp
giấy phép tạm để đến làm việc tại Canada và không có tư
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cách thường trú nhân, nhưng họ đều được luật Tiêu Chuẩn
Lao Động bảo vệ như tất cả các công nhân khác ở Ontario.
Luật Tiêu Chuẩn Lao Động qui định các luật lệ về mức
lương tối thiểu, giờ làm việc, giờ làm thêm, thời giờ nghỉ
ngơi, phép nghĩ thường niên, lễ nghĩ công cộng, và bồi
thường sa thải. Trong thời gian giấy phép làm việc còn hiệu
lực, họ có thể hưỡng tiền thất nghiệp nếu đủ điều kiện xin
tiền thất nghiệp thường, tiền thai sản và làm cha mẹ, bệnh
tật v.v.
Họ có thể thay đổi hoặc từ bỏ công việc của họ. Tuy nhiên,
họ cần phải nộp đơn xin giấy phép lao động mới nếu họ
thay đổi công việc. Để nộp đơn xin giấy phép lao động mới,
người lao động để hoàn thành mẫu đơn có sẵn từ trang
web của Bộ Di Trú Canada , kèm với giấy phép thuê mướn
và hợp đồng lao động mới. chủ phải xin giấy phép thuê
mướn lao động nước ngoài mới có quyền thuê công nhân
nước ngoài.
Những người đến Canada làm việc theo Chương trình
chăm sóc nội trú sẽ hội đủ điều kiện để nộp đơn xin thường
trú tại Canada sau khi làm đủ 3900 giờ trong vòng 24 tháng
theo giấy phép làm việc đã cấp. Những người có giấy phép
làm tạm nước ngoài khác có thể xin thường trú theo chính
sách Canadian Experience Class. Để đủ điều kiện, bạn
phải làm việc trong loại công việc nằm trong nghành nghề
phân loại Nghề nghiệp quốc gia (NOC) A & B cho hơn 2
năm.
Để biết thêm chi tiết về luật lao động, xin tham khảo trang
web của Bộ Lao Động tại http://www.labour.gov.on.ca hay
gọi 416 326 7160.
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Chiếu Điểm

Văn Phòng Thanh Tra cho Thành Phố Toronto
Văn phòng Thanh Tra thành phố Toronto mở cửa vào ngày 06
Tháng Tư năm 2009. Nhiệm vụ của Thanh Tra là để giải quyết
các mâu thuần giửa cư dân Toronto đối với các dịch vụ công
mà họ nhận được từ thành phố và điều tra các khiếu nại hành
chính không công bằng của cơ quan chính phủ thành phố.
Văn phòng này độc lập từ chính quyền thành phố và khách
quan. Dịch vụ của nó đều được giữ kín và miễn phí. Các
phạm vi thẩm quyền của văn phòng này bao gồm những dịch
vụ cũa nhà dưỡng lão, giao thông công cộng - TTC, y tế công
cộng và công viên, khu giải trí v.v. Đây là nơi "phương sách
giải quyết cuối cùng" có nghĩa là cư dân Toronto trước khi
khiếu nại đến họ phải trước đó đã cố gắng tự giải quyết vấn đề
của họ với cơ quan trực thuộc, nếu vấn đề không được giải
quyết thỏa mản, thì mới có thể khiếu nại đến văn phòng Thanh
Tra. Nếu bạn cần thông tin về thủ tục khiếu nại nội bộ đối với
các dịch vụ thành phố, bạn có thể liên lạc với Thanh Tra Toronto.
Để biết thêm thông tin về Thanh Tra Toronto, bạn có thể được
truy cập trên trang web:i HYPERLINK "http://
www.ombudstoronto.ca" www.ombudstoronto.ca hoặc 416392-7062. Bạn có thể nộp đơn khiếu nại với họ qua điện thoại
hay dùng mẫu đơn khiếu nại trên trang web của họ, điền và
gửi bằng email, fax, bưu điện hoặc mang đến nộp. Văn phòng
tọa lạc tại 375 University Avenue, Suite 203, Toronto, Ontario
M5G 2J5. Nếu quý vị không nói được tiếng Anh, bạn sẽ cần tự
tìm thông dịch.
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退休金/老年人金CPP/OAS在什麼情況下可以被沒收？

（文章得到Advocacy Centre for the Elderly同意將以轉載）

法律指明加拿大老人金及退休金不能被承轉，掌管，預期針
對或抵押品被沒收，這些交易視為無效。簡單的意思是，如
對方控訴你贏了，不能以法院命令拿走你的老人金OAS或退休
金CPP。1995年Metropolitan Toronto (Municipality)v.
O’Brien 案例說明即使退休金存入銀行戶口，
第三者,債權人也不能以欠債裁決沒收退休金款項。
但是，在下列情況下，你的退休金不會得到保障，可被沒
收。
1.退休金存入你拖欠金錢的財務機構戶口
如你拖欠銀行款項，它可以沒收你存入這間銀行戶口的任何
款項，包括退休金。很多銀行都有合同條款，如果有拖欠銀
行債務，准許銀行沒收你戶口內任何款項。如你因信用咭、
按揭或信貸拖欠銀行，你要清楚知道銀行可以沒收你存入這
間銀行戶口的退休金或其他款項。
2.拖欠子女及/或配偶供養費
如你拖欠這些供養費，可被沒收退休金額50%支付這些欠款。
安省，多由家庭責任辦公室進行。想停止這行動，你須向法
院申請及解釋為何法院要發出新的命令減低或取消欠款。
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3.加拿大稅務局
加拿大稅務局有廣泛權力追收拖欠的稅款。稅局可發信給銀
行或老人金/退休金辦公室，要將你退休金的多少錢或其他款
項交給稅務局，用以支付拖欠稅款。當執行時，在沒收金額
的數目上有可能向稅務局討論商量。
4.老人金/退休金多付款項
如老人金/退休金辦公室裁定給你多付款項，即使是由於他們
出錯，他們也可從你的退休金作出扣減。執行時，每一張退
休金支票被扣減數目都是小數目。在扣減金額的數目上有可
能向老人金/退休金辦公室討論商量。
5.社會福利金還款
如你合資格領老人金，通常就拿不到社會福利金或傷殘福利
金。但是，由於退休金申請還未全部完成，或你的領取資格
未有決定，你亦可申請社會福利金。但你要知道，當你開始
領到退休金時，便要退還收到的社會福利金款項。社會福利
金款項會自動從退休金的追溯支付付款中扣減。這做法是被
免從福利金及退休金雙重付款。
如你有關於退休金扣減問題，可電1-800-277-9914與老人金/
退休金辦公室聯絡。
你要准備社會保險咭號碼、其他證明資料如地址、出生日
期，以便查詢。如英語不好可找人幫你講。但辦公室人員要
先跟你談、確實知道是你找這個人幫你講的。
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虛假陳述
近年來，加拿大移民部加緊處理虛假陳述。對移民或未有加
拿大移民身份（外國）人士，虛假陳述的後果可以是被拒入
境或被命令離境。根據移民法例，虛假陳述人士，或穩瞞重
要事實，直接或間接導致移民法律處理出現錯誤，會被定為
不能入境加拿大。因此，你提供虛假或不真實資料給加拿大
移民部會影響你在加拿大的身份。
加拿大移民部就每一個案的事實來決定是否採取行動，亦根
據法律及政策指引作出決定。因而，不能夠列表指定什麼是
虛假陳述，什麼就不是虛假陳述。然而，以下這些情況都會
被定為虛假陳述:
1。沒有向加拿大移民部陳述你的犯罪紀錄
2。沒有向加拿大移民部陳述過往對你發出的離境令
3。申請簽證時沒有陳述所有你的家庭成員
4。虛報家庭成員年齡，特別在申請依賴你照顧的子女
5。提出虛假文件或證書
6。在海外或加拿大被發出簽證前，沒有將你已改變的婚姻身
份或其他重要改變（例如新生子女）通知加拿大移民部-例
如，父母將你以未婚依賴照顧子女一同申請移民加拿大。
你收到簽證後來加拿大，便以擔保申請你的配偶。加拿大
移民部發現這前後不一致，可指明你是虛假陳述，因為你
沒有伸報婚姻，取得移民身份，如是以婚人士你便可能得
不到移民身份。
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資料混亂錯誤而這資料對申請的評核資格沒有主要關係不
會被定為虛假陳述。例如將出生日期的月份和曰子倒轉或
寫錯工作歷史的曰期。
如果加拿大移民部決定要對虛假陳述採取行動，你會收到
有關的通知，你可以提交理由，文件伸辨並沒有移民法律
下的虛假陳述。如移民部認為是虛假陳述便會完成報告，
由移民難民局移民部進行能否進入加拿大的聆訊。聆訊
時，裁判員會裁定虛假陳述是否成立。你可以有律師代
表，作証，證人及其他證據。如你被裁定虛假陳述，是移
民身份會發出離境令。就離境令可以向移民難民局上訴部
提出上訴。上訴聆訊時，你可以有律師代表，作証及提出
文件證據指明原因離境令應取消，擱置或暫緩執行至特定
時間。上訴部可考慮案件所有因素作出裁決。
重要緊記，移民或沒有身份人士在加拿大因虛假陳述被定
為不能進入加拿大，為期二年，如果沒有提出上訴或沒有
上訴權（刑事案件）由發出離境令日期開始，或由上訴部
最終裁決日期計算。如不能進入加拿大的裁決是在加拿大
境外，這二年時間便由簽證部作出最終決定日期，即是拒
絕信的日期。
由於虛假陳述會對移民及外國人士有嚴重的後果，你要小
心處理向加拿大移民部提供的資料，特別是填交表格。因
不懂英語要人幫你填寫表格，一定要向你解釋清楚填寫的
內容確保正確。任何人提議你向移民部提供不真實資料，
無論是朋友，聘請的移民顧問或律師，你都要很謹慎處
理。
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臨時外國勞工

很多人以臨時外國勞工，住家保姆在加拿大工作。雖然他
們只有工作簽證，沒有移民身份，在工作上，她們同樣受
到安省勞工法例的保障。
我們的勞工法例在最低工資，工作時間，超時，休息時
間，公眾假期，年假，解僱費給她們同樣保障。如她們失
去工作而持有有效工作簽證，她們可申請普通，疾病或生
孩子的失業金。
她們可離職或轉換工作。但她們要申請新工作簽證才可轉
換工作。她們要填妥加拿大移民部的申請表格，一份正面
的勞動市場工作評估及新僱主簽署的僱用合約。新僱主要
先取得正面的勞動市場工作評估才僱用新員工。
被加拿大政府以住家保姆計劃批准工作的住家保姆，在被
准許的全職住家保姆職位完成
24個月或3900工作小時便可提出移民身份申請。臨時外國
勞工如符合加拿大經驗類別資格可能可以做移民申請。要
符合資格，需在國家職業類別(NOC) A & B 的工作超過2
年。
安省勞工部的網站www.labour.gov.on.ca有更詳細資料。
勞工部的電話是416-326-7160。
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焦點

多倫多市政府伸訴專員
多倫多市政府伸訴專員辦公室於2009年4月6日成立。伸訴專
員的目的是處理市民對市政府公共服務的投訴，及調查有關
行政不公平的投訴。辦公室獨立於市政府。服務是免費和保
密。辦公室處理工作範圍的例子，長期護理中心，公車服
務，公眾衛生及公園，森林及文娛。辦公室作為最後伸訴，
意思是市民要先投訴有關部門，竭盡投訴程序才可投訴至伸
訴專員辦公室。如你想知道市政服務的內部投訴程序，可聯
絡伸訴專員辦公室。
想知道伸訴專員更詳細資料可進入網站
www.ombudstoronto.ca 或致電416-392-7062。
你的投訴可以用電話，網站上的表格，電郵，傳真或親身進
行。地址是375 University Avenue, Suite 203, Toronto,
Ontario M5G 2J5 如你不懂英語，便要找人幫你聯絡伸訴專
員辦公室。

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: ________________________________

