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British Columbia kính chào quý vị!

Mỗi năm, chúng ta đón nhận hơn 40,000 tân di dân từ 
khắp nơi trên thế giới, vì họ chọn B.C. làm nơi bắt đầu 
một cuộc sống mới và gầy dựng gia đình. 

Tuy British Columbia có phong cảnh tuyệt đẹp và nhiều 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, ưu thế lớn nhất của 
chúng ta vẫn là người dân chúng ta. Với dân số là một 
trong những nơi có dân số đa dạng nhất thế giới, tôi hy vọng quý vị sẽ cảm 
thấy thoải mái tự nhiên, và có tất cả mọi cơ hội trở nên sung túc và tạo dựng 
các cơ hội mới cho quý vị và gia đình. 

Khi quý vị khám phá xứ sở mới của mình, ấn bản năm 2014 của Tập Hướng 
Dẫn cho Người Mới Đến về Các Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp và Dịch Vụ 
British Columbia sẽ giúp quý vị tìm hiểu thêm và bắt đầu. Trong tập này, quý 
vị sẽ có chi tiết về các đề tài như gia cư, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, giáo 
dục, lái xe, việc làm và thương nghiệp, hệ thống pháp lý, chính quyền, quốc 
tịch, và nhiều đề tài khác. 

Từ các Dân Tộc Khởi Nguyên, đến những người Âu Châu đến định cư đầu 
tiên, rồi đến những người mới đến sau này nữa từ khắp nơi trên thế giới, 
người dân British Columbia có may mắn đặc biệt được gọi nơi này là tổ ấm. 

Tôi hân hạnh được đón chào quý vị đến tỉnh bang chúng ta. Cám ơn quý vị 
đã chọn British Columbia làm tân gia của mình. 

Honourable Christy Clark  
Thủ Hiến British Columbia 
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British Columbia Kính Chào Quý Vị
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British Columbia (B.C.) kính chào quý vị. Đã có 
nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến B.C. Họ 
đã định cư và tạo dựng cuộc sống mới ở đây. Người 
mới đến giữ một vai trò rất quan trọng trong lịch 
sử, mức tăng trưởng và phát triển của B.C.
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Sử Dụng Tập Hướng Dẫn cho Người Mới Đến B.C.

Một số chi tiết – chẳng hạn như tên, số điện 
thoại và địa chỉ – có thể đã thay đổi sau khi  
phát hành tập hướng dẫn này. 

Tất cả các websites đều bằng Anh Ngữ. Một  
số có thể cũng có các ngôn ngữ khác. 

Xin xem bản đồ Metro Vancouver ở trang  
2 hoặc bản đồ British Columbia ở trang bìa  
sau tập hướng dẫn này để biết tên thành phố, 
thị xã hoặc vùng bằng tiếng Anh

Trong suốt tập hướng dẫn này, quý vị sẽ thấy các dấu hiệu như dấu này bên 
cạnh một số đề tài. Đây là các mã số QR mà quý vị có thể rọi bằng điện thoại 
tinh khôn (smartphone) của mình khi dùng nhu liệu như ScanLife. Khi rọi một 
mã số QR, phim video Tập Hướng Dẫn cho Người Mới Đến về đề tài đó sẽ phát ra 
trên điện thoại tinh khôn của quý vị. Nếu máy điện thoại tinh khôn của quý vị 
không có chương trình ứng dụng đọc mã số QR, hãy đến: www.getscanlife.com 
từ browser (trình duyệt) di động để lấy về chương trình ứng dụng miễn phí này. 
Sẽ có tính lệ phí sử dụng dữ kiện tiêu chuẩn.

Sử Dụng Tập Hướng Dẫn 
cho Người Mới Đến B.C.
Tập Hướng Dẫn cho Người Mới Đến British 
Columbia có chi tiết giúp quý vị định cư 
tại B.C. trong những tháng đầu sau khi 
đến đây. Mỗi chương cung cấp chi tiết và 
tên các cơ quan và dịch vụ để giúp quý vị. 
Hãy dùng tựa đề mỗi chương, chẳng hạn 
như Tìm Chỗ Ở, Chăm Sóc Sức Khỏe, và 
Việc Làm và Thương Nghiệp, để giúp quý 
vị tìm chi tiết mình cần. Ở cuối hầu hết các 
chương đều có một danh sách các cơ quan 
quý vị có thể nhờ giúp hoặc hỏi thêm  
chi tiết. 

Phim Video Tập Hướng 
Dẫn cho Người Mới Đến

Có các phim video Tập Hướng Dẫn cho 
Người Mới Đến trên mạng qua website 
WelcomeBC. Các phim video này có nhiều 
chi tiết hơn về một số đề tài nêu trong tập 
hướng dẫn này. Các phim video này được 
thực hiện bằng 11 ngôn ngữ khác nhau. 
Muốn xem các phim video này trên mạng, 
hãy đến: www.welcomebc.ca hoặc rọi mã 
số Quick Response (QR) để xem trên máy 
điện thoại tinh khôn (smartphone) của  
quý vị. hiểu thêm về mã số QR dưới đây. 
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Chương 1: Vài Nét về British Columbia

British Columbia (B.C.) kính chào quý vị. 
Đã có nhiều người từ khắp nơi trên thế 
giới đến B.C. Họ đã định cư và tạo lập cuộc 
sống mới ở đây. Người mới đến giữ một vai 
trò rất quan trọng trong lịch sử, mức tăng 
trưởng và phát triển của B.C.

Canada có khoảng 34 triệu người. Khoảng  
4.5 triệu người sống tại British Columbia 
(B.C.). Canada có hai ngôn ngữ chính thức: 
Anh và Pháp. Tại B.C. đa số mọi người nói 
tiếng Anh. 

B.C. là một trong 10 tỉnh bang của Canada. 

Đây là một tỉnh bang rất lớn—lớn hơn 
nhiều quốc gia trên thế giới. Thí dụ, tỉnh 
bang này lớn gấp bốn lần Anh Quốc. 

B.C. nằm ở bờ biển phía tây của Canada, 
ở giữa rặng núi Rocky Mountains và Thái 
Bình Dương. Tỉnh bang này có nhiều núi, 
sông, hồ và rừng. 

Các thành phố chính 
Metro Vancouver là thành phố lớn nhất 
trong British Columbia, và là thành phố 
lớn thứ ba trong Canada. Có hơn hai triệu 
dân sống tại đó, gần phân nửa dân số của 
cả tỉnh bang. Khu vực Metro Vancouver 
gồm 24 cộng đồng riêng rẽ, gồm Vancouver, 
North Vancouver, Richmond, Burnaby, 
Delta, Surrey, Coquitlam, Langley, và Maple 
Ridge. Khu vực này còn được gọi là Lower 
Mainland hoặc Greater Vancouver. 

Victoria là thủ phủ của B.C. Thành phố 
này ở trên Vancouver Island. Có khoảng 
350,000 dân sống trong và xung quanh 
Victoria, và chính quyền B.C. họp ở đây. 

Prince George là thành phố lớn nhất ở 
miền bắc British Columbia. Thành phố này 
cung cấp dịch vụ cho Miền Bắc B.C. Có 
khoảng 84,000 dân sống tại Prince George. 
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• Các thành  
phố chính 

• Địa lý 

• Múi giờ 

• Khí hậu 

• Kỹ nghệ 

• Dân tộc đầu  
tiên của B.C.

• Dân định cư 

• Tìm chi tiết  
ở đâu
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Vài Nét về British Columbia

Các thành phố khác tại British Columbia:
• Kelowna, Penticton, và Vernon nằm trong Thung Lũng Okanagan thuộc nội địa B.C. 

Vùng này của B.C. nổi tiếng về trồng trái cây và sản xuất rượu vang. 
• Kamloops và Williams Lake nằm trong nội địa B.C. 
• Victoria và Nanaimo nằm trên Vancouver Island.
• Prince Rupert và Terrace nằm ở vùng tây bắc B.C.
• Fort St. John và Dawson Creek nằm ở vùng đông bắc B.C. 
• Cranbrook nằm ở vùng đông nam B.C. 
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Chương 1: Vài Nét về British Columbia

Địa lý 
B.C. nằm ở bờ biển phía tây của 
Canada, ở giữa rặng núi Rocky 
Mountains và Thái Bình Dương.

Đây là một miền đất có nhiều 
núi, sông, rừng, đảo, và bờ biển. 
Phía tây giáp với Thái Bình 
Dương, phía đông là rặng Rocky 
Mountains, và phía nam giáp 
với Hoa Kỳ. Tỉnh bang này gồm 
phần lớn là rừng, và nhiều nơi 
trong British Columbia là vùng 
hoang dã. 

Đa số người dân British Columbia sinh sống ở miền nam tỉnh bang, gần biên giới với Hoa 
Kỳ. Không có nhiều đường và thị xã ở Miền Bắc B.C., và muốn qua lại giữa các thị xã với 
nhau thì người ta phải lái xe đường xa.

Múi giờ 
Phần lớn B.C. nằm trong vùng Múi Giờ Thái Bình 
Dương. Khu vực xung quanh Dawson Creek ở 
đông bắc B.C., và xung quanh Cranbrook ở đông 
nam B.C. nằm trong Múi Giờ Miền Núi. Những 
nơi này đi trước những nơi khác tại British 
Columbia một tiếng. 

Phần lớn B.C. theo giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày 
(DST) vào mùa xuân và mùa hè. Giờ tiết kiệm ánh 
sáng ban ngày bắt đầu vào ngày Chủ Nhật thứ nhì 
của Tháng Ba, khi đó người ta vặn đồng hồ sớm 
lên một tiếng. DST chấm dứt vào ngày Chủ Nhật 
đầu tiên của Tháng Mười Một, khi đó người ta vặn 
đồng hồ lui lại một tiếng. 

Khu vực xung quanh Dawson Creek và Fort St. 
John, ở đông bắc B.C., không thuộc giờ tiết kiệm 
ánh sáng ban ngày.

Các biểu hiệu của British 
Columbia 
British Columbia có cờ riêng. Pacific 
Dogwood là hoa biểu hiệu của B.C. 
Spirit Bear, gấu trắng sinh sống dọc 
theo vùng bờ biển, là thú biểu hiệu 
của tỉnh bang, và Steller’s Jay là chim 
biểu hiệu của tỉnh bang. Western Red 
Cedar là cây biểu hiệu chính thức của 
British Columbia. 
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Vài Nét về British Columbia

Mùa Đông (Tháng Mười Hai đến Tháng Hai)

Mùa Hè (Tháng Sáu đến Tháng Tám)

Mùa Xuân (Tháng Ba đến Tháng Năm)

Mùa Thu (Tháng Chín đến Tháng Mười Một)

Khí hậu 
British Columbia có bốn mùa: 

Những vùng khác nhau của B.C có khí hậu khác nhau. Phía bờ biển có khí hậu ôn hòa 
quanh năm. Mùa hè ở vùng bờ biển thì ấm và mùa đông thì nhiều mưa và không lạnh lắm. 
Vùng nội địa, tức là khu vực nằm ở giữa tỉnh bang, thì lạnh và nhiều tuyết vào mùa đông, 
còn mùa hè lại nóng và nhiều nắng. Ở miền bắc, mùa đông kéo dài và lạnh cũng như có 
nhiều tuyết, và mùa hè thì ngắn ngủi. 

Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến website di trú của chính quyền B.C. tại:  
www.welcomebc.ca 
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Chương 1: Vài Nét về British Columbia

Chuẩn bị cho mùa đông 
Mùa đông ở vùng bờ biển thường có nhiều 
mưa. Quý vị sẽ cần có ô (dù), áo mưa, và 
giày ống đi mưa. Nhiệt độ hiếm khi xuống 
thấp hơn độ đông đặc trong ban ngày, và 
cũng không có tuyết thường lắm. 

Trong nội địa và những vùng miền bắc, 
mùa đông có thể rất lạnh. Điều quan trọng 
là phải mặc quần áo ấm vào mùa đông 
khi ra ngoài trời. Đa số mọi người mặc áo 
khoác dài hoặc ngắn bằng vải dầy, đeo khăn 
quấn cổ, đội nón, và đeo bao tay. Nếu trời 
xuống tuyết, giày ống sẽ giúp cho bàn chân 
của quý vị được ấm và khô. Nhiều người đi 
giày ống ngoài trời và đem theo giày thường 
để đi trong nhà hoặc ở trường. Vào những 
ngày rất lạnh, một số người mặc quần lót 
dài bên trong để giúp họ được ấm hơn. 

Trẻ em thường dễ cảm thấy lạnh hơn người 
lớn. Điều quan trọng là cho trẻ em mặc 
quần áo ấm vào mùa đông. 

 Kỹ nghệ

Tuy tài nguyên thiên nhiên vẫn là thành 
phần chính của nền kinh tế B.C., các ngành 
chuyên về thông tin và tri thức đang bành 
trướng dần. Những ngành này gồm kỹ 
thuật xanh, truyền thông kỹ thuật số và các 
môn khoa học sinh vật. British Columbia 
đang trở thành một trung tâm mậu dịch 
cho hàng hóa, dịch vụ và du khách qua lại 
giữa Bắc Mỹ và Á Châu Thái Bình Dương. 
Chúng ta cũng đang phát triển lãnh vực khí 
đốt thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và thu hút 
đầu tư cho các dự án lớn trên khắp  
tỉnh bang.

Các cơ sở tiểu thương (công ty có ít hơn  
50 nhân viên) chiếm 98 phần trăm tất cả  
các thương nghiệp tại B.C. Vào năm 2010, 
có khoảng 391,700 cơ sở tiểu thương hoạt 
động trong tỉnh bang này, tuyển dụng hơn 
một triệu người dân British Columbia. 
Lãnh vực dịch vụ (gồm chăm sóc sức  
khỏe, kỹ thuật cao và bán lẻ) tuyển dụng 
gần 80 phần trăm người dân British 
Columbia, và chiếm hơn 75 phần trăm  
hoạt động kinh tế. 

Theo dự liệu thì sẽ có khoảng một triệu  
việc làm mới tại British Columbia tính  
đến năm 2020. 
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Theo dự liệu sẽ có nhiều cơ hội về việc làm 
trong những ngành sau:
• kỹ thuật xanh, truyền thông kỹ thuật số 

và các môn khoa học sinh vật
• các ngành truyền thống như tài nguyên 

thiên nhiên (dự liệu sẽ tăng trưởng nhờ 
canh tân)

• các ngành dịch vụ. 

Dân tộc đầu tiên của B.C. 
Thổ dân đã sống hàng ngàn năm qua 
tại vùng đất mà thời nay gọi là British 
Columbia. Ngày nay, có khoảng 230,000 
Thổ Dân sống tại B.C., chiếm năm phần 
trăm dân số tỉnh bang. 

Có ba nhóm Thổ Dân chính tại Canada: 
First Nations (Các Dân Tộc Khởi Nguyên), 
Métis, và Inuit. Họ có nhiều nền văn hóa, 
ngôn ngữ, và truyền thống khác nhau. Métis 
là dân tộc có nguồn gốc tổ tiên lai giữa First 
Nation và Âu Châu. Văn hóa và lịch sử là 
những phần quan trọng của dân Métis. 
Ngôn ngữ của họ là Michif. Dân Inuit sống 
ở miền bắc Canada. Họ nói tiếng Inuktitut. 

Sáu mươi phần trăm số ngôn ngữ của 
First Nations tại Canada là ở B.C. British 
Columbia có 32 ngôn ngữ của First Nation 
và 59 thổ ngữ. 

Trước khi người Âu Châu đến B.C., Thổ 
Dân có các xã hội, văn hóa, vùng đất, và luật 
lệ của riêng họ. Trong quá khứ, chính quyền 
liên bang và tỉnh bang cố thay đổi lối sống 
của Thổ Dân. Thí dụ, trẻ em bị đưa vào 
trường, và không được gặp lại gia đình hoặc 
nói ngôn ngữ của mình. 

Nay Thổ Dân sống tại các thành phố, thị xã, 
và trong các cộng đồng của riêng họ. Thổ 

Dân và các chính quyền B.C. và Canada 
đang nỗ lực đi đến các thỏa thuận để duy  
trì các quyền và đất đai Thổ Dân, và để cải 
tiến giáo dục và sức khỏe trong cộng đồng 
của họ. 

Nhiều địa danh tại B.C. được đặt theo tên 
của Thổ Dân, thí dụ: Nanaimo, Tsawwassen, 
Sooke, Esquimalt, Kamloops, và Chilliwack. 
Tên nước này, Canada, có nguồn gốc là 
tiếng Thổ Dân. “Canada” phát xuất từ 
“kanata” trong ngôn ngữ Huron-Iroquois  
có nghĩa là “làng” hay “khu định cư”. 

Dân định cư 
Những người thám hiểm từ Anh và Tây 
Ban Nha đã đến bờ biển Thái Bình Dương 
trong những năm 1700. Nhà thám hiểm 
người Anh tên là George Vancouver đã đến 
đây vào năm 1792. Vancouver Island (Đảo 
Vancouver) và thành phố Vancouver được 
đặt tên ông ta. Những nhà thám hiểm khác 
từ Âu Châu đến bờ Thái Bình Dương này 
bằng đường sông và đường bộ. Một trong 
những nhà thám hiểm tiên phong này là 
Simon Fraser. Sông Fraser được đặt tên ông 
ta. Hàng ngàn người đã đến B.C. để tìm 
vàng, và nhiều người đã tìm thấy vàng dọc 
theo Sông Fraser vào năm 1857. 
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Chương 1: Vài Nét về British Columbia

Vào năm 1867, các tỉnh bang Ontario, 
Quebec, New Brunswick, và Nova Scotia 
cùng nhau lập thành Canada. British 
Columbia gia nhập Canada vào 1871.  
Vào lúc đó có khoảng 36,000 người sống  
tại B.C. Có nhiều Thổ Dân hơn người  
mới đến.

Vào năm 1885, công trình hệ thống đường 
xe lửa Canadian Pacific Railway hoàn tất. 
Hệ thống này nối Canada từ bờ biển  
phía đông sang bờ biển phía tây, cung  

cấp phương tiện chuyên chở đều hòa từ 
British Columbia đến những nơi khác  
trong Canada. 

Hệ thống đường sắt này phần lớn do di dân 
người Hoa xây cất.

Kể từ năm 1885, B.C. đã tăng trưởng nhanh 
chóng. Trong 100 năm qua, nhiều người từ 
khắp nơi trên thế giới đã đến đây sinh sống. 
Vào năm 2012, dân số của B.C. là khoảng 
4.6 triệu. 

Pi
ct

ur
eB

C



9

Vài Nét về British Columbia

 

Muốn biết thêm chi tiết về British Columbia: 
• Hãy đến website di trú của chính quyền 

B.C.: http://www.welcomebc.ca 
• Muốn biết tin tức tổng quát về tất cả các 

dịch vụ của chính quyền tỉnh bang, hãy liên 
lạc với Service BC: 
Số miễn phí: 1 800 663-7867 
www.servicebc.gov.bc.ca

• Hãy đến website của chính quyền B.C.:  
www.gov.bc.ca

• Muốn xem thống kê về B.C.: 
www.bcstats.gov.bc.ca

• Muốn biết chi tiết cho du khách:  
www.hellobc.com

Liên lạc với tổ chức phục vụ di dân:
Đa số các cộng đồng tại British Columbia có 
các tổ chức phục vụ di dân để giúp quý vị định 
cư ở đây. Họ thường là nơi lý tưởng để bắt đầu 
khi quý vị có thắc mắc về vấn đề định cư tại 
British Columbia. Nhiều tổ chức cung cấp dịch 
vụ và thông tin bằng các ngôn ngữ khác.

Các dịch vụ của họ đều miễn phí, và họ có thể 
giúp quý vị về những việc như:
• tìm việc
• tìm hiểu về việc công nhận các chứng chỉ về 

khả năng của quý vị ở ngoại quốc
• cải tiến tay nghề và khả năng
• tìm chỗ ở
• ghi danh cho con đi học
• xin tài liệu chính thức và dịch vụ của chính 

quyền
• ghi danh vào những lớp ngôn ngữ miễn phí 

để giúp quý vị cải tiến Anh ngữ.

Muốn tìm một tổ chức phục vụ di dân trong 
cộng đồng quý vị, hãy đến: www.cic.gc.ca/
english/newcomers/map/services.asp 

Di dân nói tiếng Pháp có thể được thông tin  
về các dịch vụ định cư và yểm trợ của cộng 
đồng bằng cách liên lạc với: 

Trung Tâm Giới Thiệu cho Di Dân Nói Tiếng 
Pháp (Connection Centre for Francophone 
Immigrants (CCFI)) / Agence francophone  
pour l’accueil des immigrants (AFAI) 

1551 West 7th Avenue 
Vancouver, B.C. V6J 1S1 
Đ.T.: 604 630-0316 
Số miễn phí: 1 877 492-2780 
E-mail: info@vivreencb.ca 
www.vivreencb.ca 

Những chỗ thông tin khác:
• Lấy xuống Tập Hướng Dẫn cho Người  

Mới Đến BC cho cộng đồng quý vị.  
www.welcomebc.ca/newcomers_guide/
Newcomers-Guide-Local.aspx 

• Đến thư viện địa phương để xem sách  
và bản đồ B.C. và cộng đồng của quý vị.  
www.bclibraries.ca/contacts

• Đến văn phòng du lịch địa phương. 
www.hellobc.com/british-columbia/about-
bc/visitor-centres.aspx 

• Đến văn phòng chính quyền thành phố.  
Chỗ này thường được gọi là Tòa Thị Chính 
(Town Hall hoặc City Hall). 
www.ubcm.ca/EN/main/about/ubcm-
members/municipalities.html

• Hỏi Phòng Thương Mại địa phương. 
http://bccc.bcchamber.org/list/category/
chamber-members-189

• Quý vị có thể tìm chi tiết về luật pháp 
Canada, chăm sóc sức khỏe và cách nhờ 
giúp định cư tại www.cic.gc.ca/english/
resources/publications/welcome/index.asp

Tìm chi tiết ở đâu

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.vivreencb.ca
http://www.welcomebc.ca/newcomers_guide/Newcomers-Guide-Local.aspx
http://www.welcomebc.ca/newcomers_guide/Newcomers-Guide-Local.aspx
http://bccc.bcchamber.org/list/category/chamber-members-189
http://bccc.bcchamber.org/list/category/chamber-members-189
http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/welcome/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/welcome/index.asp
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Chương 2: Những Ngày Đầu

Trợ giúp người mới đến tại phi trường
Đa số những người di cư đến Canada và định cư tại British Columbia sẽ đến Vancouver 
International Airport (Phi Trường Quốc Tế Vancouver). Community Airport Newcomers 
Network (CANN) (Văn Phòng Cộng Đồng Tiếp Đón Người Mới Đến Phi Trường) chào 
đón di dân và người tỵ nạn đến Phi Trường Quốc Tế Vancouver. Dịch vụ này đặt ở bên 
trong phòng Immigration Landing Room tại khu vực International Arrival (Hành Khách 
Quốc Tế) tại phi trường.

CANN hướng dẫn và thông tin cho người mới đến bằng hơn 20 ngôn ngữ. 

Community Airport Newcomers Network 
(Văn Phòng Cộng Đồng Tiếp Đón Người Mới Đến Phi Trường)
Đ.T.: 604 270-0077
E-mail: cann@success.bc.ca 
www.success.bc.ca/cann 
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• Trợ giúp người mới đến

• Danh sách kiểm điểm 
những việc cần làm

• Những trường hợp  
khẩn cấp 

• Các hướng dẫn về  
an toàn

• Tiền bạc

• Các hệ thống đo lường

• Mua sắm

• Tập tục xã hội

• Điện thoại và Internet

• Bưu điện

• Chuyên chở

mailto:cann%40success.bc.ca?subject=
http://www.success.bc.ca/cann
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Người đang xin tỵ nạn
Người đang xin tỵ nạn là những người sống tại 
Canada, nhưng đang chờ chính quyền quyết định 
có cho họ trở thành thường trú nhân hay không. 
Họ không hội đủ điều kiện hưởng tất cả các quyền 
lợi và chương trình của chính quyền cho người mới 
đến. Thí dụ, một số người đang xin tỵ nạn có thể 
không có bảo hiểm y tế thường lệ (MSP). Muốn 
biết thêm chi tiết, xem Chương 5. Người đang xin 
tỵ nạn có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc và trợ 
giúp lợi tức. Hãy liên lạc với cơ quan định cư di dân 
tại địa phương quý vị. Họ có thể giúp quý vị nộp 
đơn xin các dịch vụ của chính quyền. Muốn tìm 
một cơ quan định cư gần quý vị, hãy đến: www.cic.
gc.ca/english/newcomers/map/services.asp

Chương Trình Sức Khỏe Liên Bang Tạm Thời (Interim 
Federal Health Program (IFHP)) có thể cung cấp bảo 
hiểm sức khỏe tạm thời cho người tỵ nạn, những 
người được bảo vệ, và người đang xin tỵ nạn cùng 
những người còn nương tựa vào họ cho đến khi họ 
hội đủ điều kiện có bảo hiểm của chương trình sức 
khỏe tỉnh bang hoặc lãnh thổ hoặc tư nhân. Người 
tỵ nạn được tái định cư đã có bảo hiểm sức khỏe của 
tỉnh bang hoặc lãnh thổ có thể được bảo hiểm sức 
khỏe thêm qua IFHP trong một năm kể từ ngày họ 
đến Canada. Bảo hiểm này gồm chăm sóc nha khoa, 
thị lực, và dược phẩm khẩn cấp. Bảo hiểm này có thể 
được gia hạn cho người có các nhu cầu đặc biệt. 

Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến: www.cic.
gc.ca/english/information/applications/
guides/5568ETOC.asp

Các cơ quan trợ 
giúp người mới đến
Các cơ quan định cư di dân trợ giúp 
miễn phí cho người mới đến. Đa số các 
cơ quan này đều có thông dịch viên và 
nhân viên định cư. Họ có thể giúp người 
mới đến tìm nhà, việc làm và các lớp 
Anh ngữ. Họ cũng có thể phiên dịch văn 
bản. Các cơ quan này có thể giúp về các 
vấn đề di trú. 

Tại đa số các thành phố và thị xã trong 
British Columbia đều có các cơ quan 
định cư di dân. Muốn tìm một cơ quan 
định cư di dân trong khu vực quý vị, hãy 
đến: www.cic.gc.ca/english/newcomers/
map/services.asp 

Các dịch vụ phiên dịch 
và thông dịch
Nếu quý vị cần tìm một phiên dịch  
viên hoặc thông dịch viên, hãy tìm 
trong danh bạ của Hội Phiên Dịch  
Viên và Thông Dịch Viên B.C. (Society 
of Translators and Interpreters of B.C.) 
tại www.stibc.org. Quý vị cũng có thể 
xem trong những trang màu vàng của 
niên giám điện thoại hoặc tìm trong: 
www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề 
Translators and Interpreters. Các  
công ty này có tính lệ phí. Người Tỵ Nạn Được Chính Quyền Trợ 

Giúp (GAR)
Người tỵ nạn được chính quyền trợ giúp là Người 
Tỵ Nạn Theo Quy Ước Ở Ngoại Quốc được Chính 
Quyền Canada trợ giúp tái định cư tại Canada. Mức 
trợ giúp này có thể kéo dài tối đa một năm kể từ 
ngày đến Canada, hoặc cho đến khi người tỵ nạn 
đó có thể tự túc. Mức trợ giúp này có thể gồm chỗ 
ở, quần áo, thực phẩm, và giúp tìm việc.

Tìm hiểu thêm về GARs trên website của CIC: www.
cic.gc.ca/english/refugees/outside/resettle-gov.asp 

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5568ETOC.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5568ETOC.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5568ETOC.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/resettle-gov.asp
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/resettle-gov.asp
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Quý vị sẽ ở đâu khi mới đến
Nhiều người mới đến ở chung với thân nhân hoặc bạn 
bè khi họ mới đến B.C. Nếu họ không có thân nhân 
hoặc bạn bè ở đây, họ thường ở khách sạn hoặc nhà trọ 
(motels). Đa số các khách sạn và nhà trọ tại trung tâm 
thành phố đều đắt tiền. Các nhà trọ ở ngoài trung tâm 
thành phố có thể rẻ hơn. Ngoài ra cũng có các loại nhà trọ 
rẻ tiền (hostels), gia cư tại các trường đại học và cao đẳng 
vào mùa hè, và YMCA và YWCA tại một số thành phố. 
Xem trong những trang màu vàng của niên giám điện 
thoại hoặc tìm trong: www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề 
Hostels, Hotels and Motels.

Nhân viên cơ quan định cư di dân có thể giúp quý vị tìm 
chỗ ở. Muốn tìm một cơ quan định cư di dân gần quý vị, hãy 
đến: www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp 

Hỏi Chuyên Gia
Quý vị có thắc mắc về vấn đề 
sinh sống, làm việc hoặc định 
cư tại B.C. hay không?

Hãy liên lạc với Hỏi Chuyên 
Gia của Welcome BC. Dịch vụ 
này được Chính Quyền British 
Columbia cung cấp MIỄN PHÍ.

Hãy đến: www.welcomebc.ca 
và bấm vào Question (?) (Hỏi) 
trong Search Box (Ô Tìm Kiếm). 

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
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Danh sách kiểm điểm những việc cần làm ngay

 F Liên lạc với các nhân viên tại cơ quan định cư địa phương. 
Quý vị có thể được thông tin về cộng đồng của mình, việc 
làm, tìm chỗ ở, và huấn luyện ngôn ngữ. Nhân viên có thể 
giúp quý vị điền đơn và ghi danh xin dịch vụ. Các dịch vụ 
định cư thường được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ.  
Muốn tìm một cơ quan định cư gần quý vị, hãy đến:  
www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp 

 F Xin Social Insurance Number (SIN) (Số Bảo Hiểm Xã Hội). Xem Chương 9.

 F Ghi danh với Medical Services Plan (MSP) (Chương Trình Dịch Vụ Y Tế).  
Quý vị sẽ không có MSP trong ba tháng. Nhớ mua bảo hiểm y tế tư cho thời 
gian đó. Xem Chương 5. 

 F Mở một trương mục ngân hàng. Xem Chương 4.

 F Tìm chỗ ở. Mua bảo hiểm cho nhà ở và vật dụng.  
Xem Chương 3. 

 F Nộp đơn xin Canada Child Tax Benefit (Quyền Lợi 
Thuế cho Trẻ Em Canada) cho trẻ em dưới 18 tuổi. 
Xem Chương 4. 

 F Ghi danh cho trẻ đi học. Xem Chương 6.

 F Nộp đơn xin lấy bằng lái xe B.C. Xem Chương 8. 

 F Ghi danh theo học các lớp Anh Ngữ. Xem Chương 6. 

 F Cung cấp địa chỉ ở Canada của quý vị cho Citizenship and Immigration Canada 
(Bộ Quốc Tịch và Di Trú Canada) để quý vị có thể được gửi thẻ thường trú 
nhân qua đường bưu điện.  
Hãy đến www.cic.gc.ca/english/information/change-address.asp 

Tên
Khi quý vị điền các 
mẫu đơn của chính 
quyền, việc làm, trường 
học và các cơ quan 
khác, nhớ điền đúng 
tên quý vị như đã ghi 
trong sổ thông hành 
(hộ chiếu) và các văn 
kiện chính thức khác.

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
www.cic.gc.ca/english/information/change-address.asp
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Các Trường Hợp Khẩn Cấp
Tại hầu hết mọi nơi ở B.C., số điện thoại 
khẩn cấp để gọi dịch vụ cứu hỏa, cảnh sát 
và xe cứu thương là 9-1-1. Gọi số 9-1-1 
không tốn tiền, dù gọi từ điện thoại công 
cộng. Quý vị có thể nhờ giúp bằng ngôn 

ngữ của mình nếu quý vị không biết tiếng Anh. Hãy học 
cách nói tên ngôn ngữ của mình bằng tiếng Anh. Tại một 
vài cộng đồng, số điện thoại khẩn cấp không phải là  
9-1-1. Hãy tìm số này trong niên giám điện thoại của quý 
vị, hoặc hỏi tòa thị chính hoặc sở cảnh sát địa phương. 

An toàn cá nhân
Tại một số nơi, nhất là các thành phố lớn, quý vị cần phải 
tự bảo vệ bản thân và vật dụng của mình đối với những 
vụ phạm pháp. Các tội phạm đôi khi dùng chi tiết cá 
nhân của người khác vào những vụ phạm pháp. Trường 
hợp này được gọi là trộm cắp danh tính. Hãy cất các văn 
kiện và chi tiết quan trọng—chẳng hạn như sổ thông 
hành (hộ chiếu), Số Bảo Hiểm Xã Hội (Social Insurance 
Number), thẻ tín dụng và số trương mục ngân hàng của 
quý vị—vào một chỗ an toàn. 

Khóa cửa nhà, xe hơi hoặc xe đạp. Đừng để chìa khóa làm 
thêm ở ngoài đường. Đừng để vật dụng quý giá tại chỗ 
người khác có thể nhìn thấy và lấy cắp. 

Các Hướng Dẫn  
về 9-1-1
• Khi nhân viên tổng đài 

9-1-1 trả lời điện thoại, 
hãy cho họ biết quý vị cần 
dịch vụ khẩn cấp nào: cứu 
hỏa, cảnh sát hay xe cứu 
thương.

• Biết địa điểm của quý 
vị (chỗ quý vị gọi điện 
thoại). Cho nhân viên 
tổng đài biết thành phố, 
địa chỉ của quý vị, những 
con đường ngang hoặc 
cảnh vật dễ nhận biết—
chẳng hạn như: trạm 
xăng, trường học hoặc 
cửa tiệm.

• Học để biết hướng—bắc, 
nam, đông và tây, từ chỗ 
quý vị đang có mặt.

• Nếu quý vị gọi lầm đến số 
9-1-1, đừng gác máy. Hãy 
giữ máy và nói chuyện với 
người ở đầu giây. Nếu quý 
vị gác máy, họ sẽ không 
biết quý vị có đang gặp 
nguy hiểm hay không và 
có thể phái cảnh sát đến. 

• Đừng cài đặt chương 
trình cho máy điện thoại 
của quý vị tự động gọi số 
9-1-1.

• Dạy cho trẻ em cách gọi 
số 9-1-1 và nói gì.

• Đừng gửi tin văn bản 
hoặc tweet đến 9-1-1. Gọi 
số 9-1-1 trong trường hợp 
khẩn cấp.
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Tiền Canada
Tiền cũng được gọi là tiền mặt—tiền cắc và tiền giấy. Một đô la (Gia kim) có 100 xu.  
Các tờ giấy bạc (tiền giấy) thông dụng là $5, $10, $20, $50 và $100. Tiền cắc dùng tại  
Canada là:

• nickel = 5 xu ($0.05)
• dime = 10 xu ($0.10)
• quarter = 25 xu ($0.25)
• loonie = một đồng ($1.00)
• toonie = hai đồng ($2.00)

Chính Quyền Canada ngưng đúc đồng một xu (1 cent, $0.01)  
hồi Tháng Năm 2012, nhưng đồng này vẫn được công nhận là  
tiền mặt. Các cửa tiệm sẽ “tính chẵn lên” hoặc “tính chẵn xuống” 
giá vật dụng thành năm xu gần nhất.

• Nếu giá ghi là $1.01 hay $1.02, quý vị sẽ trả $1.00 
• Nếu giá ghi là $1.06 hay $1.07, quý vị sẽ trả $1.05
• Nếu giá ghi là $1.03 hay $1.04, quý vị sẽ trả $1.05 
• Nếu giá ghi là $1.08 hay $1.09, quý vị sẽ trả $1.10 

Hệ thống đo lường thập phân  
và theo Anh
Hệ thống đo lường chính thức của Canada là hệ thống 
thập phân. Tuy nhiên, người dân tại Canada dùng cả hệ 
thống đo lường thập phân và theo Anh, chẳng hạn như 
kilogram (kg) và cân Anh (lb). Một số cửa tiệm để giá 
theo cả hai hệ thống, và các cửa tiệm khác chỉ dùng một 
hệ thống. Khoảng cách và vận tốc tối đa trên đường 
được ghi bằng kilometres (km) và xăng tính theo lít (l). 
Người dân tại Canada đo nhiệt độ theo độ Celsius (C). 

loonie

nickel

dime

quarter

toonie
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Mua sắm

Đa số các cửa tiệm mở cửa vào khoảng  
9 giờ sáng hoặc 10 giờ sáng và đóng cửa lúc 
5:30 hoặc 6 giờ chiều. Một số tiệm có thể 
mở cửa trễ đến tối. Nhiều tiệm đóng cửa 
ngày Chủ Nhật, nhưng đa số các tiệm thực 
phẩm và tiệm bách hóa lớn đều mở cửa. 
Người mua không mặc cả để được giá rẻ 
hơn trong các cửa tiệm bán sản phẩm mới. 

Quý vị thường phải đóng 7 phần trăm 
Provincial Sales Tax (PST) (Thuế Bán Hàng 
Tỉnh Bang) và/hoặc 5 phần trăm Goods 
and Services Tax (GST) (Thuế Hàng Hóa và 
Dịch Vụ) của liên bang trên hầu hết các sản 
phẩm và dịch vụ quý vị mua. 

Muốn biết chi tiết về PST, hãy đến website 
tại: www.gov.bc.ca/pst 

Muốn biết chi tiết về GST, hãy đến website 
tại: www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/gst-
tps/menu-eng.html

Hoàn lại tiền và đổi hàng khác
Nếu quý vị mua món gì và sau đó quyết 
định không muốn nữa, quý vị có thể trả lại 
hoặc đổi hàng khác. Các cửa tiệm không 
bắt buộc phải nhận lại hàng quý vị đã mua, 
nhưng một số tiệm sẽ trả lại tiền cho quý 
vị hoặc cho đổi các món khác. Luôn luôn 

giữ biên nhận và tìm hiểu chính sách về 
việc trao đổi và hoàn lại tiền. Không phải 
tiệm nào cũng có chính sách giống nhau. 

Cửa tiệm bán hàng cũ
Các cửa tiệm bán hàng cũ và hàng gửi nhờ 
bán có bán quần áo, bàn ghế cũ và các vật 
dụng khác trong nhà, thường rất rẻ. Các nhà 
thờ và hội từ thiện thường có các cửa tiệm 
bán hàng cũ giá rẻ. Quý vị cũng có thể tặng 
những món quý vị không còn cần nữa. 

Hãy tìm các cửa tiệm bán hàng cũ trong 
những trang màu vàng của niên giám điện 
thoại hoặc tại: www.yellowpages.ca

Thông thường người ta sẽ bán những thứ 
họ không cần đến nữa tại một buổi bán 
hàng cũ ở nhà họ. Hãy xem mục Rao Vặt 
(Classified Advertisements) trong báo địa 
phương và để ý tìm những tấm bảng nhỏ 
dựng dọc bên đường. Những buổi bán hàng 
cũ này thường được tổ chức vào sáng Thứ 
Bảy. Nếu quý vị trả giá thì đôi khi có thể 
được bớt giá. 

Nhiều người cũng bán hàng cũ trên mạng.

Tập tục xã hội
Khi quý vị rời quê nhà đến sinh sống tại 
một quốc gia khác, mọi thứ đều có vẻ khác. 
Người ở đây có thể lạ lùng đối với quý vị vì 
cách họ nói chuyện và giao thiệp khác. Họ 
có các tập tục xã hội khác. Đôi khi xảy ra 
hiểu lầm vì các khác biệt này. 

Quý vị có thể cảm thấy khó hiểu hoặc 
ngượng ngùng. Quý vị có thể học bằng cách 
để ý nhìn xem mọi người giao thiệp với 
nhau như thế nào—thí dụ, họ có đứng gần 
nhau đến mức nào khi nói chuyện với nhau. 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/gst-tps/menu-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/gst-tps/menu-eng.html
http://www.yellowpages.ca
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Xã hội Canada có thể có các giá trị khác 
với nền văn hóa của quý vị. Canada là một 
xã hội đa văn hóa trong đó mọi công dân 
đều bình đẳng. Đa văn hóa có nghĩa là 
mọi công dân đều có thể giữ bản sắc của 
họ, có thể hãnh diện về nguồn gốc của họ 
và cảm thấy là một phần của xã hội này. 
Muốn biết thêm chi tiết về đa văn hóa tại 
Canada, hãy đến: www.cic.gc.ca/english/
multiculturalism/citizenship.asp 

Tại Canada, kết hôn là thỏa thuận hợp pháp 
giữa hai người. Kết hôn có thể có ý nghĩa 
tôn giáo hoặc không. Luật hôn phối áp dụng 
cho tất cả mọi người sinh sống tại Canada 
và mỗi người phối ngẫu được xem là người 
bạn đời bình đẳng theo luật. Việc kết hôn 
giữa những người đồng tính là hợp pháp tại 
Canada. Nhiều người chọn cách sống với 
nhau mà không kết hôn. Trường hợp này 
được gọi là mối liên hệ theo thông pháp. Sau 
một thời gian (trừ Quebec), những cặp sống 
chung theo thông pháp được hưởng tư cách 
pháp lý có cùng các quyền và trách nhiệm 
như những cặp khác có kết hôn. 

Quý vị không cần phải có quốc tịch Canada 
thì mới được ly dị tại Canada. Bất cứ người 
nào cũng có thể nộp đơn xin ly dị. Muốn 
bắt đầu tiến trình ly dị, những người tại 
Canada thường tìm luật sư để nói chuyện.

Nhiều người tại Canada sống trong các gia 
đình chỉ có cha hoặc mẹ (trẻ sống với người 
mẹ hoặc người cha) vì cha mẹ ly thân hoặc 
ly dị. Cũng có các gia đình sống hỗn hợp, 
tức là cha mẹ và các con của họ từ cuộc hôn 
phối trước sống chung với nhau. 

Tại B.C., luật cấm hút thuốc trong các tòa 
nhà công cộng. Tại nơi công cộng, quý vị 
chỉ được phép uống rượu tại những chỗ có 
giấy phép bán và dùng rượu. Trong hầu hết 

mọi trường hợp, người dân Canada dễ tính 
(không nghi thức) và lịch sự. Thông thường 
họ gọi nhau bằng tên. Nhưng cách này sẽ 
thay đổi tùy theo trường hợp xã hội. Thí dụ, 
quý vị nên gọi chủ sở làm, thân chủ hoặc 
bác sĩ và tiến sĩ bằng tước hiệu của họ (Mr. 
(ông) để gọi một người đàn ông, Ms. (bà, 
cô) để gọi một người đàn bà, Mrs. (bà) để 
gọi một người đàn bà đã lập gia đình, Dr. 
để gọi bác sĩ hoặc tiến sĩ). Nếu quý vị quen 
biết họ nhiều, quý vị có thể hỏi họ xem có 
thể gọi họ bằng tên hay không. 

Người dân Canada nghiêm chỉnh về một 
số việc nào đó, chẳng hạn như thì giờ. Nếu 
quý vị có hẹn—chẳng hạn như đến bác sĩ—
thì quý vị nên đến đúng giờ. 

Nếu quý vị phải hủy bỏ buổi hẹn với bác 
sĩ hoặc nha sĩ, quý vị nên gọi điện thoại ít 
nhất là 24 giờ trước giờ hẹn. Một số nơi 
đòi hỏi phải thông báo trước 48 giờ. Quý vị 
nên hỏi lại khi xin hẹn. Nếu không gọi điện 
thoại để hủy bỏ buổi hẹn thì quý vị có thể 
phải trả một khoản lệ phí. 

Người dân Canada thường tôn trọng quyền 
riêng tư. Quý vị không nên hỏi các câu hỏi 
mang tính cách cá nhân như họ làm bao 
nhiêu tiền, họ sống với ai, họ theo tôn giáo 
gì, khuynh hướng tình dục của họ như thế 

http://www.cic.gc.ca/english/multiculturalism/citizenship.asp
http://www.cic.gc.ca/english/multiculturalism/citizenship.asp
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nào, hoặc họ có tài sản gì, trừ phi quý vị 
quen biết thân thiết với họ. Những việc này 
tùy theo trường hợp xã hội cũng như các 
khác biệt cá nhân. Cố học hỏi thêm về các 
tập tục xã hội Canada. Hãy nói chuyện và 
kết bạn. Khi quý vị không biết chắc, hãy hỏi 
bạn bè, hàng xóm và những người ở sở làm. 
Quý vị cũng có thể nói chuyện với những 
người tại cơ quan định cư. Muốn tìm một 
cơ quan định cư di dân gần quý vị, hãy đến: 
www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/
services.asp 

Thích nghi với cuộc sống  
tại Canada

Đa số những người mới đến đều thấy hào 
hứng về cuộc sống mới của họ khi mới đến 
Canada. Nhưng sau một thời gian ngắn, họ 
có thể cảm thấy lo lắng và khó chịu vì nhiều 
khi khó tìm việc làm, gia cư và trường học. 
Ngoài ra, học một ngôn ngữ mới cũng không 
dễ. Người mới đến có thể cảm thấy lo âu hoặc 
buồn chán. Một số người có thể bị khó ngủ, 
hoặc có thể bị bệnh bao tử hoặc nhức đầu. 
Quý vị có thể nên nói chuyện về các vấn đề 
này với gia đình, bạn bè hoặc bác sĩ. Nhân 
viên tại cơ quan định cư di dân ở địa phương 
cũng có thể giúp cho quý vị. Xem danh sách 
ở cuối chương này. Muốn tìm một cơ quan 
định cư di dân trong khu vực quý vị, hãy đến: 

www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/
services.asp. Quý vị cũng có thể xem Chương 
7, Trợ Giúp Cá Nhân và Gia Đình.

Điện thoại và Internet
Có hai loại điện thoại: điện thoại đường dây 
đất và điện thoại di động. 
• Đường dây đất là điện thoại truyền qua 

đường dây trong nhà quý vị. Điện thoại 
không dây được nối vào đường dây trong 
nhà quý vị, nhưng điện thoại này có một 
máy điện thoại vô tuyến để quý vị cầm 
theo để sử dụng trong hoặc gần nhà. Để 
có điện thoại trong nhà, quý vị trả một số 
tiền cố định hàng tháng cho tất cả những 
lần gọi điện thoại trong cùng địa phương. 
Gọi điện thoại viễn liên thường phải trả 
tiền theo phút. Một số công ty có các 
chương trình đặc biệt để quý vị trả một 
số tiền nhất định hàng tháng và có thể gọi 
không giới hạn đến những nước nào đó. 

• Điện thoại cầm tay (điện thoại di động) là 
các máy điện thoại nhỏ cỡ bỏ túi mà quý 
vị có thể cầm theo đến bất cứ nơi nào. Các 
chương trình của điện thoại di động có thể 
đắt tiền. Hãy chắc chắn quý vị hiểu tất cả 
các chi phí khi mua điện thoại di động. 

Gọi điện thoại
Khi gọi điện thoại, quý vị thường phải bấm 
10 số. Ba số đầu là số vùng.

Có bốn số vùng trong British Columbia: 
236, 250, 604, và 778. 

Máy điện thoại công cộng trả tiền cắc có thể 
nhận tiền cắc hoặc thẻ điện thoại. Giá biểu 
có ghi trên máy điện thoại. Quý vị có thể 
nói bao lâu cũng được. Quý vị có thể tìm 
các máy điện thoại này ngoài đường, trong 
các thương xá và các tòa nhà công cộng. 

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
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Gọi điện thoại trong cùng địa phương
Nếu dùng điện thoại đường dây đất tư nhân, gọi trong cùng địa phương thì không tốn tiền. Tại 
khách sạn hoặc nhà trọ, quý vị có thể phải trả thêm tiền cho mỗi lần gọi bằng điện thoại trong 
phòng quý vị. (Muốn biết thêm chi tiết về điện thoại tư nhân, xem Chương 3.) 

Gọi điện thoại viễn liên
Từ điện thoại công cộng:
Muốn gọi Metro Vancouver – Bấm số 0 + số vùng (236, 604, hoặc 778) + số địa phương. 
Muốn gọi những nơi khác trong B.C. – Bấm số 0 + số vùng (236, 250, hoặc 778) + số địa 
phương. 
Muốn gọi Canada và Hoa Kỳ – Bấm số 1 + số vùng + số địa phương. 
Muốn gọi ngoại quốc – Bấm số 01 + số quốc gia + số thành phố + số địa phương.

Nhân viên tổng đài sẽ cho quý vị biết phải bỏ vào máy điện thoại bao nhiêu tiền. Quý vị 
cũng có thể trả tiền gọi viễn liên bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ điện thoại trả tiền trước. Nếu 
quý vị muốn người nhận điện thoại của mình trả tiền, hãy nói với nhân viên tổng đài là 
quý vị muốn gọi theo kiểu collect call (người nhận trả tiền). 

Từ điện thoại tư nhân:
Muốn gọi Metro Vancouver – Bấm số 1 + số vùng (236, 604, hoặc 778) + số địa phương. 
Muốn gọi những nơi khác trong B.C. – Bấm số 1 + số vùng (236, 250, hoặc 778) + số địa 
phương.  
Muốn gọi Canada, Hoa Kỳ và vùng Caribbean – Bấm số 1 + số vùng + số địa phương. 
Muốn gọi ngoại quốc – Bấm số 011 + số quốc gia + số thành phố + số địa phương.

Gọi trực tiếp từ điện thoại tư nhân thì rẻ hơn. Cũng có thể rẻ hơn khi gọi điện thoại viễn 
liên vào những ngày cuối tuần, buổi tối ngày thường và vào một số ngày lễ tại Bắc Mỹ. Tìm 
trong những trang đầu tiên của niên giám điện thoại để biết chi tiết về giá biểu và những 
loại gọi điện thoại. Nếu có điều gì không hiểu, quý vị có thể nhờ trợ giúp. Gọi số 0 (zero) 
để nói chuyện với nhân viên tổng đài. 

Một số hợp đồng điện thoại gồm cả gọi viễn liên miễn phí đi khắp thế giới. Nếu quý vị gọi 
viễn liên nhiều, hãy khảo giá các công ty điện thoại khác nhau để xem hãng nào cho quý vị 
hưởng giá rẻ nhất. 

Một vài số điện thoại là số miễn phí. Điều này có nghĩa là quý vị không phải trả tiền khi 
gọi số đó. Các số này thường bắt đầu bằng 1 800, 1 866, 1 877 hoặc 1 888. 

Các số điện thoại bắt đầu bằng 1 900 là số trả tiền mỗi lần gọi. Điều này có nghĩa là quý vị 
sẽ bị tính tiền gọi điện thoại. Các số này thường rất đắt và không thể gọi từ một điện thoại 
công cộng. 
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Thẻ điện thoại
Các công ty tại B.C. bán thẻ điện thoại để 
quý vị gọi từ điện thoại công cộng hoặc từ 
điện thoại di động. Quý vị có thể mua các 
thẻ này tại nhiều tiệm thuốc, siêu thị, và 
các tiệm tạp hóa đầu đường. Các thẻ này 
có thể dùng để gọi cả địa phương lẫn viễn 
liên. Mỗi công ty tính giá khác nhau cho 
thẻ gọi điện thoại của họ. 

Máy trả lời điện thoại và thư tiếng nói
Nhiều người có máy trả lời điện thoại hoặc 
thư tiếng nói (voice mail) trên máy điện 
thoại của họ. Nếu họ không trả lời điện 
thoại, quý vị có thể nhắn tin lại cho họ. 
Thường thì quý vị sẽ được yêu cầu để lại 
tin nhắn sau tiếng bíp. Sau tiếng bíp, hãy 
đọc tên, số điện thoại của quý vị và một tin 
nhắn ngắn. Hãy nói chậm rãi và rõ ràng. 

Internet
Nếu quý vị cần dùng Internet hoặc gửi 
e-mail, đa số thư viện công cộng đều có máy 
điện toán (máy tính) cho quý vị sử dụng 
miễn phí. Một số tiệm cà phê cũng có máy 
điện toán và dịch vụ Internet. Những tiệm 
này được gọi là Internet cafe. Quý vị thường 
phải trả tiền để dùng các dịch vụ của họ. 

Nhiều tiệm cà phê và những chỗ công cộng 
có Internet vô tuyến. Nếu quý vị có một 
máy điện toán vô tuyến cầm tay (laptop), 
quý vị có thể dùng máy của mình ở đó miễn 
phí. Nhiều khách sạn và nhà trọ có dịch vụ 
Internet miễn phí khi quý vị ở trọ tại khách 
sạn của họ. Muốn biết chi tiết về việc gắn 
Internet ở nhà quý vị, xem Chương 3.

Niên giám điện thoại
Niên giám điện thoại có thể rất hữu ích. 
Niên giám được chia thành nhiều phần.

• Những trang đầu có các số điện thoại khẩn 
cấp, chi tiết về cộng đồng và số vùng. 

• Những trang màu trắng liệt kê tên, địa chỉ, 
và số điện thoại của người có điện thoại. 
Họ được liệt kê theo thứ tự vần mẫu tự. 

• Những trang màu xám liệt kê tên, địa chỉ 
và số điện thoại của các thương nghiệp, 
trường học, và một số dịch vụ cộng 
đồng. Những nơi này được liệt kê theo 
thứ tự vần mẫu tự. 

• Những trang màu xanh dương liệt kê các 
văn phòng chính quyền. Government of 
Canada (Chính Quyền Canada) được 
liệt kê trước, sau đó là Government of 
British Columbia (Chính Quyền British 
Columbia), Health Authorities (Các Cơ 
Quan Sức Khỏe), rồi đến chính quyền 
thành phố hoặc thị xã của quý vị. 

• Những trang màu vàng của niên giám 
điện thoại liệt kê các thương nghiệp theo 
loại thương nghiệp hoặc công việc—thí 
dụ như bác sĩ, nhà hàng và nhà thuốc tây. 
Đôi khi những trang màu vàng được in 
thành một quyển niên giám riêng rẽ. 

Nếu quý vị sống trong một tòa nhà 
apartment, hãy hỏi nhân viên quản lý để lấy 
một quyển niên giám điện thoại. Các thư 
viện, cơ quan định cư, các cửa tiệm lớn, và 
văn phòng thường sẽ cho quý vị sử dụng 
niên giám điện thoại của họ. 

Quý vị có thể đến delivery.ypg.com/en/US/
Home/Index hoặc gọi số 1 800 268-5637 để 
đặt niên giám điện thoại (quyển màu trắng) 
và quyển màu vàng. Quý vị cũng có thể tìm 
niên giám điện thoại màu vàng trên mạng 
tại: www.yellowpages.ca 

http://delivery.ypg.com/en/US/Home/Index
http://delivery.ypg.com/en/US/Home/Index
http://www.yellowpages.ca
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Tìm số Điện Thoại
Trên Internet, quý vị có thể tìm số điện thoại 
và địa chỉ của người và thương nghiệp tại: 
www.yellowpages.ca hoặc www.canada411.ca 

Quý vị cũng có thể lấy đơn cho điện thoại di 
động tại mobile.yp.ca/applications/ hoặc gửi 
tin viết (texting) YPAPP đến 411411. Xin lưu ý 
là sẽ có lệ phí gửi tin viết bình thường tùy theo 
chương trình điện thoại di động của quý vị. 

Nếu quý vị không tìm được một số điện 
thoại trong niên giám điện thoại hoặc trên 
mạng, quý vị có thể gọi cho dịch vụ trợ giúp 
danh bạ. Gọi số 4-1-1 nếu muốn hỏi các số 
địa phương. Phải trả lệ phí cho dịch vụ này 
nếu quý vị gọi từ nhà hoặc từ điện thoại di 
động của mình. 

Không có niên giám điện thoại tại hầu hết 
các máy điện thoại công cộng. Dịch vụ trợ 
giúp danh bạ được cung cấp miễn phí từ một 
điện thoại công cộng tại British Columbia—
chỉ cần gọi số 4-1-1. 

Gửi và nhận thư
Quý vị có thể gửi thư từ 
một bưu điện thường lệ 
hoặc một bưu điện nhỏ 
trong một cửa tiệm. Quý vị 
có thể bỏ thư (có tem) vào 
bất cứ thùng thư màu đỏ 

nào của Canada Post (Bưu Điện Canada) 
ngoài đường. 

Quý vị cũng có thể bỏ thư vào hộc thư đi 
của một hộp thư cộng đồng. Đôi khi có hai 
hộp thư nằm cạnh nhau. Hãy đọc chữ ghi 
ở mặt trước. Một hộp là dành cho thư gửi 
trong địa phương và hộp kia dành cho thư 
gửi ra ngoài khu vực đó. 

Hãy tìm một văn phòng bưu điện gần quý 

vị bằng cách đến website của Canada Post 
tại: www.canadapost.ca và bấm vào đường 
nối “Find a Post Office” (“Tìm một chi 
nhánh Bưu Điện”). 

Tất cả thư từ gửi đến các địa chỉ tại Canada 
đều phải có số bưu mã. Nếu quý vị không 
biết số bưu mã của một địa chỉ, quý vị có 
thể tìm số bưu mã trong một quyển sách tại 
bất cứ bưu điện nào hoặc trên website của 
Canada Post tại: www.canadapost.ca và bấm 
vào đường nối “Find a Postal Code” (“Tìm 
một Số Bưu Mã”).

Bưu phí gửi thư
Tem thư có giá khác nhau khi gửi trong 
Canada, sang Hoa Kỳ, và đến các quốc gia 
khác. Bưu phí đôi khi tăng lên. Hãy hỏi giá 
tại một bưu điện hoặc tại: www.canadapost.
ca/cpo/mc/personal/productsservices/send/
postagestamps.jsf 

Quý vị có thể mua tem Vĩnh Viễn để gửi 
thư trong Canada. Các tem này có mẫu tự 
“P” trên đó. Tem này có thể giúp quý vị tiết 
kiệm được tiền, Quý vị có thể dùng tem P 
dù có tăng giá tem trong tương lai.

Phong bì và bưu phẩm (gói hàng) lớn hơn, 
dày hơn, hoặc nặng hơn thì tốn nhiều bưu 
phí hơn để gửi đi. Hãy xem giá tại một bưu 

temtên và địa chỉ 
của quý vị

số bưu 
mã

tên và địa chỉ của người 
hoặc tổ chức nhận thư 
của quý vị

http://www.yellowpages.ca
http://www.canada411.ca
http://mobile.yp.ca/applications/
www.canadapost.ca/cpo/mc/personal/productsservices/send/postagestamps.jsf
www.canadapost.ca/cpo/mc/personal/productsservices/send/postagestamps.jsf
www.canadapost.ca/cpo/mc/personal/productsservices/send/postagestamps.jsf
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điện hoặc tại: www.canadapost.ca và bấm 
vào đường nối “Find a Rate” (“Tìm Giá”). 

Gói hàng
Nếu quý vị gửi một gói hàng cho một người 
ở ngoài Canada, quý vị phải điền một mẫu 

quan thuế tại bưu điện. Viết rõ trong gói 
hàng đó có gì và trị giá của món đó. 

Nếu quý vị không ở nhà để nhận gói hàng, 
nhân viên phát thư có thể để lại giấy báo. 
Giấy này cho quý vị biết có thể đến đâu để 
lấy gói hàng. Quý vị sẽ cần có thẻ ID có 
hình để lấy gói hàng. 

Các dịch vụ khác
Có những cách khác nhau để gửi thư và gói 
hàng. Thí dụ, quý vị có thể trả thêm tiền để 
được giao thư sớm hơn. Đối với các văn kiện 
quan trọng, quý vị nên gửi Thư Bảo Đảm, 
Xpresspost hoặc Priority Post. Quý vị cũng 
có thể mua bảo hiểm cho thư và gói hàng. 
Quý vị nên mua bảo hiểm cho các gói hàng 
đựng những món quý giá. Hỏi tại bưu điện 
về các dịch vụ này.

Các công ty chuyển thư tốc hành tư nhân 
(như UPS và Purolator) cũng giao thư và gói 
hàng nhanh chóng, nhưng họ thường tính 
đắt hơn. Xem trong những trang màu vàng 
của niên giám điện thoại hoặc tìm trong: 

www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề Courier 
Service. 

Chuyên chở
Quý vị có thể mua bản đồ của thành phố hoặc 
thị xã của quý vị tại các tiệm 
sách, nhà thuốc tây và nhiều 
tiệm thực phẩm. Các thư viện 
công cộng cũng có bản đồ để 
quý vị tham khảo. Hãy đến 
văn phòng du lịch hoặc thông 
tin du khách gần nhất để lấy bản đồ miễn phí, 
hoặc đặt lấy một bản đồ đi đường B.C. miễn 
phí trên website HelloBC: www.hellobc.com/
british-columbia/contact-us.aspx 

Trong Metro Vancouver, quý vị có thể gọi cho 
Trung Tâm Du Khách Vancouver (Vancouver 
Visitor Centre) tại số 604 683-2000.

Quý vị cũng có thể đến các websites bản đồ tại: 
www.mapquest.com hoặc maps.google.com 

Hãy tìm hiểu về tổ chức đường phố.  
Trong nhiều thành phố tại B.C., đường 
được đánh số theo thứ tự tăng dần từ trung 
tâm thành phố. Thí dụ, 18th Street là một 
dãy phố sau 17th Street. Địa chỉ các tòa nhà 
và nhà tư nhân cũng được đánh số theo thứ 
tự tăng dần. 

Chuyên Chở Công Cộng
Đa số thành phố và thị xã trong B.C. có một 
hệ thống xe buýt. Hãy lấy bản đồ và lịch trình 
xe buýt tại bất cứ thư viện công cộng hoặc 
trạm chuyên chở nào. Xe buýt đón khách tại 
trạm xe buýt ở hầu hết mọi khu vực. Hành 
khách lên xe buýt ở cửa trước và xuống xe ở 
cửa sau. Nếu quý vị muốn tài xế xe buýt cho 
quý vị xuống xe ở trạm kế, hãy kéo dây phía 
trên ghế ngồi của quý vị hoặc bấm vào nút đỏ 
trên một số cột vịn tay. Quý vị cần có tiền cắc 
đúng số tiền vé hoặc thẻ xe để đi xe buýt. Quý 

http://www.yellowpages.ca
http://www.hellobc.com/british-columbia/contact-us.aspx
http://www.hellobc.com/british-columbia/contact-us.aspx
http://www.mapquest.com
http://maps.google.com
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vị sẽ được tài xế đưa vé chuyển xe khi quý vị 
trả tiền vé. Hãy xem vé chuyển xe để biết quý 
vị có thể sử dụng vé đó trong bao lâu và giữ 
vé đó trong khi đi xe. 

TransLink
TransLink là cơ quan chuyên chở vùng của 
Metro Vancouver. Cơ quan này phối hợp 
xe buýt, SkyTrain (xe điện trên đường sắt), 
SeaBus (phà) và xe lửa West Coast Express.

Nếu quý vị đi xe buýt nhiều trong vùng 
Metro Vancouver, mua thẻ đi xe hoặc tập 
vé sẽ rẻ hơn. Quý vị có thể tìm xem có thể 
mua những loại thẻ đi xe nào và mua ở 
đâu tại www.translink.ca

Học sinh toàn thời gian của các trường 
học, trường cao đẳng và đại học có 
thể mua vé rẻ hơn nếu có thẻ xe sinh 
viên, chẳng hạn như thẻ GoCard hoặc 
U-Pass BC. Người khuyết tật cũng có thể 
mua thẻ đặc biệt. Người cao niên (từ 65 
tuổi trở lên) mua vé rẻ hơn khi xuất trình 

Thẻ BC Services của họ (xem Chương 
5) hoặc bất cứ thẻ căn cước nào (ID) có 
ghi tuổi của họ. Trong 90 phút, quý vị 
có thể chuyển từ xe buýt sang SkyTrain 
hoặc SeaBus, hoặc từ các dịch vụ này sang 
xe buýt, mà không phải trả tiền một lần 
nữa. Giá vé tùy theo quý vị đi xa hay gần. 
Những chuyến đi xa hơn (nhiều hơn một 
vùng) có giá vé đắt hơn trong những giờ 
đông khách. 

Chi tiết về giá vé và các tuyến xe, kể cả 
hoạch định chuyến đi, đều có đăng trên 
website của TransLink. Quý vị cũng có thể 
đến: www.google.com/transit để tìm địa 
chỉ trong vùng Metro Vancouver. Bấm vào 
“Get Directions” (“Chỉ Đường”). Nếu quý 
vị sử dụng điện thoại di động, quý vị có 
thể đến: m.translink.ca 

TransLink
Đ.T.: 604 953-3333
www.translink.ca 

BC
 T

ra
ns

it

http://www.translink.ca
http://m.translink.ca
http://www.translink.ca
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BC Transit
BC Transit cung cấp phương tiện chuyên 
chở công cộng cho hơn 50 cộng đồng ở 
ngoài vùng Metro Vancouver. Nếu quý vị đi 
xe buýt nhiều, mua thẻ đi xe hoặc tập vé sẽ 
rẻ hơn. Quý vị có thể mua các vé và thẻ đi 
xe này tại nhiều cửa tiệm thực phẩm, tiệm 
thuốc tây, và tiệm tạp hóa đầu đường trong 
cộng đồng của mình. Tài xế xe buýt không 
bán các tập vé và thẻ đi xe. Học sinh toàn 
thời gian và người cao niên (từ 65 tuổi trở 
lên) được bớt giá khi xuất trình thẻ ID (căn 
cước) hợp lệ của họ. 

Muốn biết chi tiết về dịch vụ xe buýt, các 
tuyến đường và phí tổn ngoài vùng Metro 
Vancouver, hãy đến: www.bctransit.com, 
xem trong những trang màu vàng của  
niên giám điện thoại hoặc tìm trong:  
www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề Buses. 

Tắc xi
Xe tắc xi thì tiện lợi, nhưng có thể đắt tiền.  
Đa số thành phố và thị xã đều có các công  
ty tắc xi. Quý vị có thể gọi tắc xi bằng điện 
thoại. Xem trong những trang màu vàng của 
niên giám điện thoại hoặc tìm trong:  
www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề Taxicabs. 
Vào cuối chuyến xe, đồng hồ trong tắc xi 
cho thấy phải trả bao nhiêu tiền. Khách đi xe 
thường cho thêm tài xế tiền thưởng, khoảng 
10-15 phần trăm tiền cước xe. 

Chuyên chở người khuyết tật
Những người ngồi xe lăn tay hoặc điện 
có thể lên tất cả các xe buýt chuyên chở 
công cộng tại các cộng đồng trong B.C. 
Tại nhiều thành phố và thị xã, loại xe 
chuyên chở công cộng HandyDART đưa 
đón người khuyết tật tận nhà. Quý vị phải 
ghi danh với HandyDART. Quý vị nên 
gọi điện thoại trước vài ngày để giữ chỗ. 

Tìm trong những trang màu xám của niên 
giám điện thoại dưới tiêu đề HandyDART 
Custom Transit. 

Trong vùng Metro Vancouver, hãy đến 
website của TransLink tại: www.translink.
ca/en/Rider-Guide/Accessible-Transit/
HandyDART.aspx 

Ở ngoài vùng Metro Vancouver, hãy đến 
website của BC Transit tại: www.bctransit.
com. Chọn tên cộng đồng của quý vị và 
bấm vào Rider Information (Thông Tin 
Hành Khách).

Chính quyền British Columbia cho một 
chương trình thẻ đi xe buýt cho những 
người khuyết tật có lợi tức thấp hội đủ 
điều kiện. Muốn biết chi tiết, hãy đến 
Ministry of Social Development and Social 
Innovation (Bộ Phát Triển Xã Hội và 
Canh Tân Xã Hội) tại: www.sd.gov.bc.ca/
programs/bus-pass.html hoặc gọi số:  
1 866 866-0800, bấm số 4, rồi bấm số 3. 
Một số xe tắc xi chở được xe lăn. Quý vị 
cần yêu cầu dịch vụ cho xe lăn khi gọi công 
ty tắc xi. 

Đi bộ
Quý vị chỉ nên băng qua đường tại một 
góc đường hoặc tại lối băng qua đường, và 
tôn trọng đèn giao thông. Luật cấm băng 
qua đường ở giữa khúc đường. Trường 
hợp này được gọi là jaywalking (đi ẩu). 
Nếu cảnh sát thấy quý vị đi ẩu, quý vị có 
thể bị phạt tiền. Nhiều góc đường có lối 
băng qua đường. Những lối này có kẻ 
những đường trắng rộng bản trên mặt 
đường hoặc có bảng hiệu. Xe phải ngừng 
tại các lối băng qua đường để người đi bộ 
băng qua đường. Tuy người đi bộ có quyền 
ưu tiên, quý vị nên luôn luôn cẩn thận khi 

http://www.translink.ca/en/Rider-Guide/Accessible-Transit/HandyDART.aspx
http://www.translink.ca/en/Rider-Guide/Accessible-Transit/HandyDART.aspx
http://www.translink.ca/en/Rider-Guide/Accessible-Transit/HandyDART.aspx
http://www.bctransit.com
http://www.bctransit.com
http://www.sd.gov.bc.ca/programs/bus-pass.html
http://www.sd.gov.bc.ca/programs/bus-pass.html
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nón an toàn

miếng 
phản 
chiếu

đèn

băng qua đường. Hãy nhìn bên trái trước, 
rồi nhìn bên phải. 

Xe đạp
Quý vị không cần bằng lái để đi xe đạp. 
Người đi xe đạp phải đạp xe trên mặt 
đường, chứ không phải trên vỉa hè. Họ 
phải tôn trọng cùng luật đi đường như 
người lái xe hơi. Chỉ có một người được 
đạp xe đạp. Trẻ nhỏ có thể ngồi trên ghế 
đặc biệt sau lưng người lớn đạp xe. Quý  
vị phải có đèn ở trước xe và một miếng 
phản chiếu màu đỏ ở sau xe đạp mới  
được đạp ban đêm. 

Luật quy định tất cả những người đi xe  
đạp đều phải đội nón an toàn (trừ người 
theo đạo Sikh quấn khăn vì lý do tôn giáo). 

Những làn đường xe đạp là chỗ đặc biệt 
trên đường để xe đạp đi trong đó. Nơi nào 
có làn đường xe đạp thì quý vị nên đi xe 
đạp trong đó. 

Đôi khi các trung tâm cộng đồng và những 
tiệm bán xe đạp có mở những lớp dạy cách 
đạp xe an toàn. 

Xe hơi (ô tô)
Trên khắp Bắc Mỹ, xe chạy bên phải của 
đường. Quý vị cần có bằng lái xe và bảo 
hiểm để lái xe hơi tại B.C. Muốn biết chi 
tiết về bằng lái xe, mua xe, và mua bảo 
hiểm xe, xem Chương 8.

Di chuyển qua lại các thành phố
Lái xe
Tuy xa lộ tại British Columbia rất tốt, thời 
tiết và núi non có thể đôi khi khiến rất khó 
lái xe. Vì quý vị có thể đi xa nên điều quan 
trọng là phải chuẩn bị trước khi lên đường. 

Đôi khi dù không có vẻ như đường xa, 
cũng vẫn cần nhiều thời gian mới lái đến 
nơi. Hãy đến website của DriveBC (www.
drivebc.ca) để tìm xem cần chính xác bao 
nhiêu giờ để lái đến đó. Quý vị cũng có thể 
tìm tin tức cảnh giác thời tiết và điều kiện 
đường sá. Có bản đồ khoảng cách đường 
dài tại: www.th.gov.bc.ca/popular-topics/
distances/calculator.asp

Quý vị có thể tìm lộ trình lái xe cho các 
thành phố và các vùng trên khắp British 
Columbia: www.hellobc.com/british-
columbia/transportation-maps/maps.aspx 

Các hãng hàng không dân sự
Quý vị có thể di chuyển bằng máy bay 
đến hầu hết các thành phố trong British 
Columbia. Các hãng hàng không dân sự 
nhỏ bay đến các thành phố nhỏ hơn  
trong B.C. và miền tây Canada. Hãy gọi 
điện thoại cho một công ty hàng không 
hoặc hỏi đại lý du lịch để biết chi tiết về 
việc di chuyển bằng đường hàng không. 
Xem trong những trang màu vàng của  
niên giám điện thoại hoặc tìm trong  
www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề Airlines, 
Airline Ticket Agencies hay Travel 
Agencies, hoặc tìm trên mạng để biết tin 

http://www.th.gov.bc.ca/popular-topics/distances/calculator.asp
http://www.th.gov.bc.ca/popular-topics/distances/calculator.asp
http://www.hellobc.com/british-columbia/transportation-maps/maps.aspx
http://www.hellobc.com/british-columbia/transportation-maps/maps.aspx
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tức về chuyến bay và du hành. 

Tìm danh sách các phi trường trên khắp 
British Columbia tại: www.th.gov.bc.ca/
airports/bcairports.htm

Xe buýt 
Xe buýt di chuyển qua lại giữa các thị xã 
và thành phố trên khắp British Columbia. 
Hãng xe Greyhound phục vụ hầu hết các 
thành phố tại Canada và Hoa Kỳ. Hãng xe 
Pacific Coach Lines có xe chạy đến và hoạt 
động trên Vancouver Island. Muốn gọi  
điện thoại hỏi chi tiết về lộ trình và lịch 
trình, xem trong những trang màu vàng  
của niên giám điện thoại hoặc tìm trong  
www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề Bus  
Lines, hoặc liên lạc với Greyhound  
Canada tại số 1 800 661-8747 (TRIP)  
hoặc đến: www.greyhound.ca 

Xe lửa 
Xe lửa di chuyển qua lại giữa nhiều thành 
phố và thị xã trong B.C. VIA Rail (Hãng 
Hỏa Xa VIA) hoạt động hai tuyến xe lửa 
hành khách trong B.C.: 
• từ Vancouver đi về hướng đông qua 

Kamloops đến Alberta và các tỉnh  
bang khác 

• ở Miền Bắc B.C., từ Prince Rupert tại 
Bờ Biển Thái Bình Dương đến Jasper, 
Alberta 

Muốn biết chi tiết, hãy gọi cho VIA Rail tại 
số 1 888 842-7245 (1 888 VIA-RAIL). Cũng 
có dịch vụ xe lửa qua lại giữa Vancouver và 
Seattle, Washington. Muốn biết chi tiết, hãy 
gọi cho Amtrak tại số 1 800 872-7245  
(1 800 USA-RAIL). 

http://www.th.gov.bc.ca/airports/bcairports.htm
http://www.th.gov.bc.ca/airports/bcairports.htm
http://www.greyhound.ca
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Phà 
Phà nối Metro Vancouver với Vancouver 
Island, Gulf Islands và Sunshine Coast. 
Muốn đi phà từ Metro Vancouver, quý vị 
sẽ phải đến Tsawwassen hoặc Horseshoe 
Bay. Quý vị cũng có thể đi phà qua lại giữa 
Victoria và Gulf Islands, giữa Nanaimo và 
Metro Vancouver, giữa Campbell River và 
Quadra Island, và giữa Queen Charlotte 
and Vancouver Island. 

Trên một số tuyến phà, nên giữ chỗ trước. 
Muốn biết chi tiết, hãy gọi cho BC Ferries 
tại số 1 888 223-3779 (1 888 BC FERRY). 
Đến website của họ tại: www.bcferries.com 

Cũng có phà qua lại trên một số hồ trong 
nội địa B.C. Những chuyến phà này miễn  
phí. Muốn biết chi tiết, kể cả các tuyến 
phà và số điện thoại, hãy đến: www.th.gov.
bc.ca/marine/ferry_schedules.htm 

http://www.bcferries.com
http://www.th.gov.bc.ca/marine/ferry_schedules.htm
http://www.th.gov.bc.ca/marine/ferry_schedules.htm
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• Những loại gia cư

• Thuê nhà

• Dọn vào: kiểm điểm 
những việc phải làm

• Điện Thoại, Internet, 
Thư, Rác

• Dọn ra: kiểm điểm 
những việc phải làm

• Mua nhà

• Đến đâu để nhờ  
giúp

Những loại gia cư
Apartment hoặc suite thường có 
một hoặc nhiều phòng ngủ. Tất cả 
apartment và suite đều có một nhà bếp, 
một phòng tắm và một phòng khách. 
Suite cho thuê có thể ở trong một tòa 
nhà apartment hoặc trong một căn 
nhà. Phòng studio hoặc suite cho người 
độc thân có một phòng với một chỗ 
làm nhà bếp và một phòng tắm. 

Duplex là một căn nhà chia thành hai 
apartment riêng rẽ. Có thể mua hoặc 
thuê loại nhà này.

Townhouse là một căn nhà nhỏ dính 
liền với các nhà nhỏ khác. Có thể mua 
hoặc thuê loại nhà này. 

Duplex

Townhouse
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Một tòa nhà apartment có một sở hữu chủ 
của toàn bộ tòa nhà. Trong một tòa nhà 
condominium (condo hoặc strata), mỗi căn 
apartment là của một người hoặc một gia 
đình làm chủ.

Nhà lưu động có thể dời từ chỗ này sang 
chỗ khác. Loại nhà này mua thường rẻ hơn 
nhà bình thường. Quý vị cũng phải mua 
hoặc thuê đất để đặt nhà lưu động.

Phòng cho thuê thường nằm trong một  
căn nhà hoặc apartment ở chung. Mọi 
người dùng chung nhà bếp và phòng tắm. 

Ăn ở trọ có nghĩa là phòng trọ và các bữa 
ăn. Phòng có cả đồ đạc cần thiết.

Gia cư được trợ cấp và gia 
cư giá rẻ
BC Housing (Cơ Quan Gia Cư BC) là một 
cơ quan của chính quyền có gia cư dành 
cho các những người cần được giúp nhất. 
Trong số này có gia cư được trợ cấp (chính 
quyền trợ giúp) và trợ giúp trả tiền thuê 
trong các căn apartment tư nhân (không 
thuộc chính quyền). 

Muốn thuê nhà của B.C. Housing, quý vị 
đã phải sống tại British Columbia 12 tháng. 
Muốn biết chi tiết bằng các ngôn ngữ khác 
và biết quý vị có hội đủ điều kiện của các 
chương trình hay không, hãy liên lạc với  
BC Housing. 

Metro Vancouver: 604 433-2218 
Số miễn phí: 1 800 257-7756 
www.bchousing.org/Find 

Gia Cư Được Trợ Cấp
Gia cư được trợ cấp (chính quyền trợ giúp), 
là gia cư dài hạn mà quý vị trả tiền thuê nhà 
tùy theo lợi tức của mình. Có những loại 
gia cư khác nhau cho những người khác 
nhau: người lớn độc thân hoặc sống chung 
với một người khác, gia đình, người cao 
niên, và người khuyết tật. Muốn hội đủ điều 
kiện hưởng gia cư được trợ cấp qua  
BC Housing, quý vị phải thường trú tại 
British Columbia, hội đủ các điều kiện về 
cư trú, và có tổng số lợi tức cả nhà dưới 
một mức nào đó. Thông thường có danh 
sách chờ đợi gia cư được trợ cấp. Muốn biết 
thêm chi tiết, hãy đến: www.bchousing.org/
Options/Subsidized_Housing/Apply 

Chương Trình Trợ Giúp Tiền Thuê
Chương Trình Trợ Giúp Tiền Thuê trợ cấp 
tài chánh cho các gia đình làm việc có lợi 
tức thấp để trả tiền thuê nhà hàng tháng. 

Nhà lưu động

Apartment

http://www.bchousing.org/Find
http://www.bchousing.org/Options/Subsidized_Housing/Apply
http://www.bchousing.org/Options/Subsidized_Housing/Apply
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Các gia đình này phải có lợi tức hàng năm 
của cả nhà là $35,000 trở xuống, có ít nhất 
một con còn nương tựa, và đã có việc làm 
vào một thời điểm nào đó trong năm  
qua. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến:  
www.bchousing.org/Options/Rental_
market/RAP 

Trợ Cấp Chỗ Ở cho Người Cao Niên 
Thuê Nhà
Chương trình Shelter Aid for Elderly 
Renters (SAFER) (Trợ Cấp Chỗ Ở cho 
Người Cao Niên Thuê Nhà) trợ cấp tài  
chánh hàng tháng để giúp trang trải tiền 
thuê nhà. Muốn hội đủ điều kiện, quý vị 
phải đủ ít nhất là 60 tuổi, hội đủ các điều 
kiện về quốc tịch, và đã sống tại B.C. trọn  
12 tháng trước khi nộp đơn. Muốn biết 
thêm chi tiết, hãy đến: www.bchousing.
org/Options/Rental_market/SAFER 

Hợp Tác Xã Gia Cư 
Hợp tác xã gia cư (co-ops) và một số tổ chức 
bất vụ lợi cũng cung cấp gia cư giá rẻ. Có 
danh sách chờ đợi để vào những chỗ này. 
Co-operative Housing Federation of B.C. 
Metro Vancouver: 604 879-5111 
Vancouver Island: 250 384-9444
Số miễn phí: 1 800 879-5111
www.chf.bc.ca 

Thuê Nhà
Khi quý vị thuê chỗ ở, quý 
vị sẽ giao dịch chính thức 
với người trông coi chỗ đó. 
Người này có thể là người 
cho thuê nhà, sở hữu chủ 
nhà đó, hoặc một người 
quản lý. 

Tìm nhà ở đâu 

• Quý vị có thể bắt đầu bằng cách liên lạc 
với những người làm việc tại cơ quan 
định cư ở địa phương quý vị. Muốn tìm 
một cơ quan định cư gần quý vị, hãy 
đến: www.cic.gc.ca/english/newcomers/
map/services.asp 

• Hãy hỏi xem BC Housing có Danh Sách 
Lưu Ký Gia Cư cho cộng đồng quý vị hay 
không. Hãy đến: http://bchousing.org/
Options/Subsidized_Housing/Listings

• Tìm các website liệt kê nhà và apartment 
cho thuê trong cộng đồng quý vị.

• Tìm phần đăng quảng cáo trong báo. 
Phần rao vặt có liệt kê nhiều loại để 
mua, bán, hoặc cho thuê. Tìm phần 
Classifieds–Rentals.

• Để ý tìm bảng Vacancy (Còn Trống) 
hoặc For Rent (Cho Thuê) phía trước 
các căn nhà hoặc các tòa nhà.

• Tìm các mẩu tin quảng cáo trên bảng 
thông báo trong cộng đồng của quý vị.

• Nếu quý vị sống trong một cộng đồng 
có cơ quan lưu ký gia cư, họ có thể 
thông tin cho quý vị về gia cư. Hãy đến: 
www.bchousing.org/Partners/Housing_
Registry/Access_Points

http://www.bchousing.org/Options/Rental_market/RAP
http://www.bchousing.org/Options/Rental_market/RAP
http://www.bchousing.org/Options/Rental_market/SAFER
http://www.bchousing.org/Options/Rental_market/SAFER
http://www.chf.bc.ca
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://bchousing.org/Options/Subsidized_Housing/Listings
http://bchousing.org/Options/Subsidized_Housing/Listings
http://www.bchousing.org/Partners/Housing_Registry/Access_Points
http://www.bchousing.org/Partners/Housing_Registry/Access_Points
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Tìm chỗ ở
Khi quý vị tìm được một chỗ ưa thích, hãy 
hỏi những câu hỏi sau đây:

Tiền thuê bao nhiêu? 
Thông thường quý vị trả tiền thuê nhà 
vào ngày đầu mỗi tháng. Chủ nhà chỉ có 
thể tăng tiền thuê mỗi năm một lần và chỉ 
được tăng một mức nhất định nào đó. Chủ 
nhà phải thông báo cho quý vị bằng văn 
bản ba tháng trước khi tăng tiền thuê.

Phí tổn tiện ích có gồm trong tiền thuê hay 
chưa, hay tôi phải trả tiền đó? 
Tiện ích là điện, khí đốt thiên nhiên hoặc 
dầu đốt. Đôi khi quý vị phải tự trả tiền tiện 
ích. Đôi khi chủ nhà gồm tất cả hoặc một 
phần tiện ích trong tiền thuê. Hãy hỏi chủ 
nhà về việc này để quý vị biết sẽ phải trả 
bao nhiêu tiền mỗi tháng. 

Tiền ký quỹ hư hao (hư hại) là bao nhiêu? 
Thông thường quý vị phải trả thêm một số 
tiền—tối đa bằng nửa tháng tiền thuê—khi 
quý vị dọn vào. Chủ nhà giữ số tiền này 
cho đến khi quý vị dọn ra. 

Chủ nhà có thể dùng số tiền này để trả tiền 
sửa chữa bất cứ hư hại nào do quý vị gây ra. 
Nếu quý vị không gây hư hại, và chùi dọn 
apartment khi dọn ra, chủ nhà phải trả lại 
cho quý vị tất cả số tiền này cộng với tiền 
lời. Chủ nhà phải trả lại tiền này trong vòng 
15 ngày. Nếu chủ nhà muốn dùng một số 
hoặc tất cả số tiền ký quỹ hư hao, quý vị và 
chủ nhà phải lập văn bản thỏa thuận. 

Kỳ thị
Chủ nhà không được từ chối cho một 
người thuê nhà vì lý do chủng tộc, màu da, 
nguồn gốc, quê quán, tôn giáo, phái tính, 
tình trạng kết hôn, tình trạng gia đình, 

khuynh hướng tình dục, 
khuyết tật thể xác hoặc tâm 
thần, hoặc nguồn lợi tức hợp 
pháp. Như thế là kỳ thị, và 
là bất hợp pháp. Chủ nhà 
thường không được từ chối cho thuê nhà vì 
người thuê có con trừ phi tòa nhà đó là “chỉ 
dành cho người lớn”, hoặc dành riêng cho 
người từ 55 tuổi trở lên. Chủ nhà có thể từ 
chối cho thuê nhà nếu người thuê có nuôi 
thú vật trong nhà và hút thuốc. 

Nếu quý vị bị kỳ thị và muốn được cố vấn, 
hãy gọi cho B.C. Human Rights Coalition 
(Liên Hiệp Nhân Quyền B.C.) hoặc Tenant 
Resource and Advisory Centre (Trung Tâm 
Tài Nguyên và Cố Vấn cho Người Thuê Nhà). 
Nếu quý vị muốn khiếu nại chính thức, hãy 
liên lạc với B.C. Human Rights Tribunal 
(Cơ Quan Phân Xử Nhân Quyền B.C.) hoặc 
Canadian Human Rights Commission (Hội 
Đồng Nhân Quyền Canada). Xem danh sách 
ở cuối chương này. 

Thỏa thuận thuê nhà
Nếu quyết định muốn thuê chỗ nào đó, quý 
vị sẽ phải ký một thỏa thuận thuê nhà. Nên 
đem theo chi phiếu khi tìm nhà cho thuê. 
Nhớ lấy biên nhận tất cả những khoản tiền 
trả cho chủ nhà. Người thuê có trách nhiệm 
trả tiền thuê đúng kỳ hạn, giữ nhà sạch sẽ, 
và không quấy rầy những người thuê khác. 

Người giới thiệu
Chủ nhà có thể yêu cầu quý vị cung cấp một 
số người giới thiệu (thư hoặc số điện thoại 
từ những người có thể giới thiệu quý vị là 
người thuê nhà hoặc nhân viên tốt). Nên 
đem theo sẵn các giấy giới thiệu khi quý vị 
tìm nhà cho thuê.
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Đòi tiền ký quỹ nộp đơn là bất hợp pháp
Một số chủ nhà yêu cầu người thuê trả một số tiền 
ký quỹ khi họ nộp đơn xin thuê nhà. Luật không 
cho phép chủ nhà thu tiền trừ phi hai bên đã ký 
một thỏa thuận thuê nhà trước. Một số người đã 
trả các số tiền ký quỹ bất hợp pháp này khi nộp 
đơn và khi không thuê được nhà cũng không được 
hoàn lại tiền đó. Đừng thuê nhà từ một chủ nhà 
muốn thu tiền ký quỹ khi nộp đơn. 

Kiểm điểm trước khi quý vị dọn vào

 F Hãy chắc chắn đã ký thỏa thuận thuê nhà
 Khi quý vị đồng ý thuê nhà hoặc apartment là quý vị và chủ nhà có hợp đồng 

với nhau. Hợp đồng này được gọi là thỏa thuận thuê nhà. Thỏa thuận này nên 
được lập thành văn bản. 

 F Thỏa thuận thuê nhà của quý vị ghi các quy luật thuê nhà 
 Hãy chắc chắn quý vị hiểu rõ tất cả những gì ghi trong thỏa thuận trước khi ký. 

Nếu không biết chắc, hãy hỏi một người có thể giúp quý vị—chẳng hạn như 
nhân viên định cư. Quý vị có thể cần nhờ dịch bản thỏa thuận đó sang ngôn 
ngữ của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết về các quyền của người thuê, hãy đến 
website: www.tenants.bc.ca 

 F Xem có chỗ nào hư hại hay không 
 Trước khi dọn vào, hãy liệt kê bất cứ chỗ nào hư hại mà quý vị nhìn thấy. Quý 

vị và chủ nhà nên ký vào bản liệt kê này. Làm như vậy để chắc chắn là quý vị sẽ 
lấy lại được tiền ký quỹ hư hao. Quý vị cũng có thể chụp hình bất cứ chỗ hư hại 
nào tìm thấy trong apartment hoặc nhà. Luật quy định rằng chủ nhà và người 
thuê đều có một số quyền nào đó và một số việc họ phải làm (trách nhiệm). 
Thỏa thuận thuê nhà không thể thay đổi luật. 

 F Sắp xếp việc cung cấp tiện ích
 Nếu quý vị phải trả tiền tiện ích, chẳng hạn như điện và khí đốt, quý vị phải tự 

lo việc nối các dịch vụ này. Phí tổn nối tiện ích thường được tính vào hóa đơn 
tháng đầu. Muốn có các dịch vụ này, hãy gọi cho B.C. Hydro (www.bchydro.
com), FortisBC (www.fortisbc.com) hoặc các công ty cung cấp dầu, khí đốt, 
hoặc điện trong cộng đồng quý vị. Quý vị có thể tìm số điện thoại của họ trong 
niên giám điện thoại. Quý vị cũng có thể tìm các công ty cung cấp dầu hoặc 
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khí đốt trong những trang màu vàng của niên giám điện thoại hoặc tìm trong 
www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề Gas Companies, và Oils–Fuel and Heating. 

 F Mua bảo hiểm 
 Cả chủ nhà lẫn người thuê đều có thể mua bảo hiểm. Nếu quý vị là người thuê, 

quý vị nên mua bảo hiểm cho vật dụng sở hữu của mình (những gì  
của quý vị). Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường phần lớn phí tổn những gì quý vị 
bị mất mát nếu cháy nhà hoặc bị cướp. Xem trong những trang màu vàng của 
niên giám điện thoại hoặc tìm trong www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề Insurance 
Agents and Brokers. 

 F Sắp xếp việc cung cấp dịch vụ điện thoại và Internet 

Điện thoại
Có nhiều công ty điện thoại tại B.C. Họ 
cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau. 
Quý vị có thể thấy quảng cáo nói rằng quý 
vị có thể tiết kiệm tiền nếu đổi công ty điện 
thoại. Trường hợp này có thể đúng, nhưng 
quý vị cần phải thận trọng. Đừng ký hợp 
đồng bán hàng nếu quý vị không hiểu mình 
sẽ được cung cấp các dịch vụ gì, tốn bao 
nhiêu tiền và hợp đồng kéo dài bao lâu. Với 
một số công ty, quý vị phải trả tiền phạt nếu 
muốn hủy bỏ hợp đồng. 

Muốn gắn dịch vụ điện thoại, xem trong 
những trang màu vàng của niên giám điện 
thoại hoặc tìm trong www.yellowpages.ca, 
dưới tiêu đề Telephone Service–Local. 

Internet
Nếu quý vị muốn có dịch vụ Internet ở 
nhà, xem trong những trang màu vàng 
của niên giám điện thoại hoặc tìm trong 
www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề Internet 
Access Providers. Cũng như các công ty 
điện thoại, có nhiều công ty Internet tại 
B.C. Quý vị có thể thấy quảng cáo nói rằng 
quý vị có thể tiết kiệm tiền và truy cập 
Internet nhanh hơn. Đừng ký hợp đồng 
nếu quý vị không hiểu mình sẽ được cung 
cấp các dịch vụ gì, tốn bao nhiêu tiền và 
hợp đồng kéo dài bao lâu.

Thư từ
Tại đa số thành phố và thị xã, thư được giao 
đến nhà hoặc tòa nhà apartment. Nếu quý 
vị sống tại một khu vực không có dịch vụ 
đưa thư đến nhà, hãy gọi cho Canada Post 
(Bưu Điện Canada) tại số 1 866 607-6301 
để yêu cầu gắn một hộp thư cộng đồng.
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Rác và tái tạo vật liệu
Tại đa số các thành phố và thị xã, rác được 
lấy đi hàng tuần. Có thể có luật quy định 
quý vị có thể đem ra bao nhiêu rác để được 
lấy đi. Trong nhiều khu vực, người ta để ra 
những thứ như chai lọ, lon, giấy, plastic, và 
báo trong các thùng đặc biệt. Những thứ này 
được lấy đi để tái tạo. Nếu quý vị sống trong 
một cộng đồng nhỏ, quý vị có thể cần đem 
vật liệu tái tạo đến một trạm chuyển tiếp.

Muốn biết chi tiết về rác và tái tạo vật liệu, 
hãy gọi cho tòa thị chính của quý vị. Tìm 
trong những trang màu xanh dương của niên 
giám điện thoại, trong phần Municipalities 
& Regional Districts, dưới tiêu đề Garbage 
hoặc Recycling. Quý vị cũng có thể gọi cho 
BC Recycling Hotline (Đường Dây Hotline 
của BC Recycling) tại số 1 800 667-4321 hoặc 
đến: www.rcbc.ca. (Muốn biết thêm chi tiết về 
tái tạo vật liệu, xem Chương 13.)

Nước và cống 
Nếu quý vị mua nhà, quý vị sẽ phải trả tiền 
dịch vụ nước và cống. Cộng đồng của quý 
vị thường sẽ gửi hóa đơn tính tiền hàng 
tháng hoặc hai tháng một lần. 

Nếu quý vị thuê nhà, apartment, hoặc 
condominium, hãy hỏi chủ nhà xem  
các khoản tiện ích này đã gồm trong tiền 
thuê chưa. 

Sửa chữa 
Còn nếu mái nhà dột, bồn cầu bị hư, hoặc 
không có nước nóng thì sao? Luật quy định 
rằng chủ nhà phải sửa chữa nhanh chóng 
các hư hỏng này. Chủ nhà phải đưa cho quý 
vị tên và số điện thoại của người có thể sửa 
chữa trong trường hợp khẩn cấp. 

Nếu người thuê hoặc khách của người thuê 
làm hư hại nhà hoặc apartment thuê, người 
thuê phải trả tiền sửa chữa. 

Quý vị có thể muốn có các thay đổi tại chỗ 
thuê—thí dụ sơn tường màu khác hoặc 
khoan lỗ trên tường để gắn kệ. Quý vị nên 
xin giấy phép của chủ nhà trước khi làm 
những việc này. 
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Các thành phố và thị xã tại B.C. cũng có luật 
về các tiêu chuẩn sức khỏe và xây cất. Hãy gọi 
điện thoại cho tòa thị chính để nói chuyện về 
các vấn đề sửa chữa, chẳng hạn như không có 
sưởi hoặc không có nước nóng. 

Cho chủ nhà vào nhà 
Chủ nhà phải xin phép người thuê trước 
khi vào nhà hoặc apartment đang cho quý 
vị thuê. Quý vị có thể từ chối. Tuy nhiên, 
chủ nhà có thể vào nhà nếu họ có lý do 
chính đáng và thông báo cho quý vị  
24 tiếng trước khi vào nhà. 

Các trường hợp khẩn cấp thì khác. Nếu  
xảy ra trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn  
như hỏa hoạn hoặc bể ống nước, chủ nhà 
có thể vào nhà mà không cần có phép của 
người thuê.

Bất đồng
Muốn biết chi tiết về các quyền và trách 
nhiệm của chủ nhà và người thuê, hãy liên 
lạc với Residential Tenancy Branch (Cơ 
Quan Đặc Trách Thuê Nhà Ở). Văn phòng 
này cũng có thể giúp giải quyết các bất đồng 
giữa chủ nhà và người thuê.

Hãy chuẩn bị trước. Viết thư khiếu nại, cùng 
với giấy tờ chứng minh như thỏa thuận thuê 
nhà có chữ ký, biên nhận, hình ảnh cho thấy 
hư hại, và các tài liệu của nhân chứng. 

Đuổi nhà 
Chủ nhà có thể yêu cầu người thuê dọn ra. 
Trường hợp này được gọi là đuổi nhà.

Chủ nhà phải thông báo trước cho quý 
vị bằng thư và cho biết lý do. Đây là đưa 
thông báo trước.

Nếu quý vị không đồng ý về các lý do của 
chủ nhà, quý vị có thể gọi cho Residential 
Tenancy Branch, Tenant Resource and 
Advisory Centre (Trung Tâm Tài Nguyên 
và Cố Vấn cho Người Thuê Nhà) hoặc 
nhóm người thuê tại địa phương quý vị. 
Xem danh sách ở cuối chương này. 
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 Kiểm điểm trước khi quý vị dọn ra

 F Đưa thông báo
Khi quý vị dự định dọn ra khỏi nhà hoặc apartment thuê, 
quý vị phải thông báo cho chủ nhà bằng văn bản. Trường 
hợp này được gọi là đưa thông báo. Nếu quý vị thuê nhà 
trên căn bản từng tháng một, quý vị phải đưa thông báo 
cho chủ nhà một tháng trước khi quý vị dọn ra. Thí dụ, 
nếu quý vị dự định dọn ra vào ngày 31 Tháng Mười Hai, 
quý vị phải đưa thông báo trễ nhất là ngày 30 Tháng Mười 
Một. Ngày 1 Tháng Mười Hai là quá trễ.

 F Chùi dọn
Quý vị phải chùi dọn nhà thuê của mình trước khi dọn ra. Quý vị cũng phải chùi 
sạch lò nấu, tủ lạnh, phòng tắm, và đèn trong nhà. Xem thỏa thuận thuê nhà để biết 
quý vị có phải giặt sạch thảm hoặc màn cửa hay không. 

 F Hủy bỏ dịch vụ điện thoại và tiện ích
Gọi cho công ty điện thoại để yêu cầu họ cắt đường dây điện thoại hoặc chuyển 
sang địa chỉ mới của quý vị. Nếu quý vị không làm thế, quý vị có thể phải trả 
tiền hóa đơn điện thoại sau khi đã dọn đi. Nếu quý vị trả tiền điện, khí đốt 
hoặc dầu đốt, hãy gọi điện thoại cho các công ty đó để yêu cầu họ cắt dịch vụ 
của quý vị. 

 F Đổi địa chỉ
Hãy đến bưu điện để điền thẻ đổi địa chỉ. Bưu điện sẽ chuyển thư từ địa chỉ cũ đến 
địa chỉ mới của quý vị. Phải trả lệ phí cho dịch vụ này. Hãy cung cấp địa chỉ mới 
của quý vị cho ngân hàng, sở làm, trường học, chương trình y tế, Driver Licensing 
Centre (Trung Tâm Cấp Bằng Lái Xe), các công ty thẻ tín dụng, Canada Revenue 
Agency (Cơ Quan Thuế Vụ Canada), công ty TV dây cáp và bất cứ nơi nào khác 
cần liên lạc. Gọi điện thoại cho họ hoặc gửi cho họ thẻ đổi địa chỉ. Quý vị có thể 
mua các thẻ này tại bưu điện. 

 F Sắp xếp với công ty dọn nhà hoặc thuê xe vận tải
Công ty dọn nhà sẽ đưa xe vận tải và nhân viên đến dọn đồ đạc của quý vị. Hãy 
tìm trong những phần rao vặt trong báo hoặc trong những trang màu vàng của 
niên giám điện thoại hoặc tìm trong www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề Movers. 
Quý vị cũng có thể thuê xe vận tải hoặc xe van để tự dọn nhà. Xem trong những 
trang màu vàng của niên giám điện thoại hoặc tìm trong www.yellowpages.ca, 
dưới tiêu đề Truck Renting and Leasing. 

November 30, 2013

To: Sun Realty 
Management

From: Kelvin Lee

I will be moving out of  
Apt. 2, 1234 Main Street 
on December 31, 2013.
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Mua nhà
Quý vị có thể tìm trong báo, và trên 
Internet tại: www.realtor.ca, để xem những 
nhà nào đang bán. Tuy nhiên, để mua nhà 
hay apartment, đa số mọi người đều gọi cho 
một công ty bất động sản. Xem trong những 
trang màu vàng của niên giám điện thoại, 
dưới tiêu đề Real Estate. Đại lý bất động sản 
có thể giúp quý vị tìm nhà hoặc apartment, 
thương lượng giá rẻ hơn và giải thích giấy 
tờ pháp lý. Nhiều người trả tiền cho luật sư 
để giúp họ về giấy tờ pháp lý mua nhà.

Đa số mọi người đều vay tiền từ ngân hàng, 
công đoàn tín dụng, hoặc công ty trust để 
mua nhà. Loại này được gọi là đễ đương (vay 
tiền mua nhà và dùng nhà đó để thế chấp). 
Lãi suất đễ đương khác nhau tùy theo ngân 
hàng. Hãy tìm hỏi nhiều nơi cho vay để vay 
tiền mua nhà với lãi suất nhẹ nhất.

Nếu quý vị làm chủ căn nhà, quý vị phải 
mua bảo hiểm nhà. Quý vị cũng nên có bảo 

hiểm vật dụng của mình. Công ty bảo hiểm 
sẽ bồi thường hầu hết phí tổn những gì quý 
vị bị mất mát nếu xảy ra hỏa hoạn hoặc 
cướp bóc. Hãy xem trong niên giám điện 
thoại hoặc tìm trong www.yellowpages.ca 
dưới tiêu đề Insurance Agents and Brokers.

Nếu quý vị định cho thuê nhà mình và trở 
thành chủ nhà cho thuê, quý vị phải hiểu các 
quyền và trách nhiệm của mình. Muốn biết 
thêm chi tiết về việc làm chủ nhà cho thuê, 
hãy đến website của Residential Tenancy 
Branch tại: www.rto.gov.bc.ca. Tìm Residential 
Tenancy Act: A Guide for Landlords & Tenants 
in British Columbia (Đạo Luật Cho Thuê Nhà 
Ở: Hướng Dẫn cho Chủ Nhà & Người Thuê tại 
British Columbia) trong mục Publications. Tập 
hướng dẫn này có in bằng tiếng Anh, tiếng 
Hoa Phồn Thể và Punjabi. Quý vị cũng có thể 
đến: www.tenants.bc.ca/main/?publications để 
lấy xuống tập Landlord Guide (Hướng Dẫn 
cho Chủ Nhà), bằng tiếng Anh, tiếng Hoa 
Phồn Thể và Punjabi.



TẬP HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI MỚI ĐẾN VỀ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN TRỢ GIÚP VÀ DỊCH VỤ BRITISH COLUMBIA 3838

Chương 3: Tìm Chỗ Ở

 Đến đâu để nhờ giúp
Muốn biết thêm chi tiết về việc thuê hoặc mua một chỗ ở, hãy đến website của B.C. government 
(chính quyền B.C.) tại: www.welcomebc.ca

Những người làm việc tại cơ quan định cư địa phương có thể giúp thông tin về việc tìm chỗ ở. 
Muốn tìm một cơ quan định cư gần quý vị, hãy đến: www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/
services.asp

Tenant Resource & Advisory Centre 
(TRAC) ) (Trung Tâm Tài Nguyên & Cố 
Vấn cho Người Thuê Nhà)
Đường Dây Thông Tin Các Quyền của 
Người Thuê Nhà / Đường Dây Hotline 
Người Thuê Nhà vùng Metro Vancouver: 
604 255-0546
Nơi khác trong B.C.: 1 800 665-1185
www.tenants.bc.ca

Residential Tenancies Branch (Cơ 
Quan Phụ Trách Vấn Đề Thuê Nhà Ở)
Số miễn phí: 1 800 665-8779
E-mail: HSRTO@gov.bc.ca
www.rto.gov.bc.ca 

Trong vùng Metro Vancouver
Đ.T.: 604 660-1020 
400 – 5021 Kingsway
Burnaby, B.C. V5H 4A5
Thứ Hai đến Thứ Sáu,  
9 giờ sáng – 4 giờ chiều 

Các văn phòng sau đây chỉ có dịch vụ 
giới hạn và làm việc ít giờ. 

520 Richards Street 
Vancouver, B.C. V6B 3A2
Thứ Hai đến Thứ Sáu,  
9 giờ sáng – 12 giờ trưa

Four Directions 
390 Main Street
Vancouver, B.C. V6A 2T1
Thứ Hai đến Thứ Sáu,  
1 giờ chiều – 4 giờ chiều

Trên Vancouver Island
Đ.T.: 250 387-1602
101 – 3350 Douglas Street
Victoria, B.C. V8Z 3L1
Thứ Hai đến Thứ Sáu,  
9 giờ sáng – 4 giờ chiều 

B.C. Human Rights Coalition (Cơ Quan  
Phân Xử Nhân Quyền B.C.)
1202 – 510 West Hastings Street
Vancouver, B.C. V6B 1L8
Metro Vancouver: 604 689-8474
Số miễn phí: 1 877 689-8474 
www.bchrcoalition.org 

B.C. Human Rights Tribunal (Cơ Quan  
Phân Xử Nhân Quyền B.C.)
1170 – 605 Robson Street
Vancouver, B.C. V6B 5J3
Metro Vancouver: 604 775-2000 
Số miễn phí: 1 888 440-8844 
E-mail:  
BCHumanRightsTribunal@gov.bc.ca
www.bchrt.bc.ca 

Canadian Human Rights Commission  
(Hội Đồng Nhân Quyền Canada)
Đ.T.: 1 888 214-1090
www.chrc-ccdp.ca 

www.welcomebc.ca
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
www.tenants.bc.ca
mailto:HSRTO%40gov.bc.ca?subject=
http://www.rto.gov.bc.ca
http://www.bchrcoalition.org
mailto:BCHumanRightsTribunal%40gov.bc.ca?subject=
http://www.bchrt.bc.ca
http://www.chrc-ccdp.ca
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• Ngân hàng, công  
đoàn tín dụng, và các 
công ty trust

• Những loại trương mục

• Tiền mặt, chi phiếu,  
và thẻ tín dụng

• Gửi tiền

• Vay tiền và đễ đương

• Thuế

• Trợ giúp tài chánh  
cho người cao niên

• Đầu tư tiền

Ngân hàng, công đoàn tín dụng, và các công ty trust
Quý vị có thể mở trương mục tại một ngân hàng, công đoàn tín dụng hoặc 
công ty trust. Trước khi quý vị chọn mở trương mục ở đâu, hãy tìm hiểu xem 
họ có các loại trương mục gì. Hỏi về lệ phí ngân hàng và tiền lời họ trả cho 
tiền của quý vị. Một số trương mục ngân hàng trả tiền lời cho quý vị trên số 
tiền trong trương mục của quý vị. Ngân hàng có thể tính tiền quý vị về các 

dịch vụ họ cung cấp. Muốn tìm một ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng trong cộng đồng 
của quý vị, xem trong những trang màu vàng của niên giám điện thoại hoặc tìm trong: 
www.yellowpages.ca dưới tiêu đề Banks.

Các loại trương mục
• Trương mục chi phiếu 

Một số trương mục chi phiếu tính tiền 
quý vị về mỗi chi phiếu quý vị ký. Một 
số tính lệ phí hàng tháng cho nhiều dịch 
vụ gộp chung. Đa số các trương mục chi 
phiếu không trả tiền lời. 

• Trương mục tiết kiệm  
Tất cả các trương mục tiết kiệm đều trả tiền 
lời, nhưng số tiền lời không phải lúc nào 
cũng như nhau. Quý vị không thể ký chi 
phiếu của một số trương mục tiết kiệm. 

• Trương mục chi phiếu-tiết kiệm 
Các trương mục này trả tiền lời. Quý vị 

cũng có thể ký chi phiếu. Không phải 
ngân hàng nào cũng tính tiền lời và lệ 
phí như nhau.

• Ký thác định kỳ và Chứng Thư Đầu 
Tư Bảo Đảm (Guaranteed Investment 
Certificates (GICs)) 
Các trương mục này thường trả tiền 
lời nhiều hơn các trương mục tiết kiệm 
nhưng quý vị phải ký thác tiền của mình 
trong một thời gian nhất định nào đó 
(thời hạn). Quý vị có thể rút tiền ra từ 
một số trương mục ký thác định kỳ và 
GIC trước khi đáo hạn, nhưng quý vị có 
thể mất đi một phần hoặc tất cả số tiền 
lãi lẽ ra đã có.
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Trả tiền bằng tiền mặt, chi 
phiếu, thẻ tín dụng hoặc 
thẻ rút tiền trực tiếp từ 
trương mục
Tiền mặt là tiền—tiền cắc và tiền giấy. Chi 
phiếu thỉnh thoảng được sử dụng thay cho 
tiền mặt. Khi ký chi phiếu là quý vị ra lệnh 
cho ngân hàng trả bằng tiền của mình. Muốn 
trả tiền bằng chi phiếu, quý vị xuất trình cho 
thu ngân viên một loại căn cước (ID) nào đó. 
Đa số thu ngân viên yêu cầu xem thẻ căn cước 
có hình của quý vị, chẳng hạn như bằng lái 
xe. Nếu quý vị không có bằng lái xe, hãy xin 
BC Identification card (BC ID) (thẻ Căn Cước 
BC) tại một Driver Licensing Centre (Trung 
Tâm Cấp Bằng Lái Xe). Muốn tìm một Driver 
Licensing Centre, xem Bằng Lái Xe ở Chương 
8. Một số tiệm không nhận chi phiếu. Quý 
vị nên hỏi thu ngân viên xem họ có nhận chi 
phiếu hay không trước khi mua sắm. 

Thẻ tín dụng giúp quý vị mua hàng ngay bây 
giờ và trả tiền sau này. Quý vị có thể xin các thẻ 
tín dụng như Visa và MasterCard. Quý vị cũng 
có thể xin thẻ tín dụng từ các cửa hàng bách 
hóa hoặc công ty khí đốt. Nếu quý vị không trả 
trọn số tiền trong hóa đơn thẻ tín dụng mỗi 
tháng, quý vị phải trả tiền lời. Tiền lời của một 
số thẻ tín dụng cao hơn các loại khác. Nếu quý 
vị không trả trọn số tiền trong hóa đơn thẻ tín 
dụng mỗi tháng, hãy nhớ xem kỹ lãi suất. Có 
nhiều loại thẻ tín dụng tính lãi suất thấp. 

Có thể dùng thẻ rút tiền trực 
tiếp trong trương mục ngân 
hàng thay vì chi phiếu hoặc 
thẻ tín dụng để mua hàng tại 
nhiều cửa tiệm. Quý vị xin 

thẻ này từ ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng 
của mình. Khi quý vị mua hàng bằng thẻ rút 

tiền trực tiếp trong trương mục ngân hàng, tiền 
trong trương mục của quý vị sẽ bị trừ bớt ngay. 

Hãy dùng cẩn thận thẻ tín dụng và thẻ rút tiền 
trực tiếp, và cất thẻ vào chỗ an toàn. Quý vị nên 
giữ kỹ các thẻ này như giữ kỹ tiền của mình. 

Thẻ rút tiền trực tiếp và hầu hết các thẻ tín dụng 
tại Canada đòi hỏi quý vị phải bấm một số bí 
mật (mã số cá nhân hay còn gọi là số PIN) thay 
vì chữ ký để dùng thẻ. Hãy nhớ giữ kín số PIN 
này. Đừng cho bất cứ người nào biết số PIN của 
quý vị—ngay cả những người thân thiết trong 
gia đình. Hãy thuộc lòng số PIN của quý vị. 
Đừng viết số PIN lên thẻ hoặc viết trong ví hoặc 
xách tay. Nếu quý vị bị trộm thẻ và ví, kể trộm có 
thể rút tiền của quý vị ra khỏi ngân hàng.

Máy rút tiền ngân hàng
Ngân hàng, công đoàn tín dụng, và một số 
công ty trust có máy rút tiền. Những máy 
này cũng được gọi là máy thu ngân tự động 
(ATM). Cũng có các máy rút tiền trong một 
số cửa hàng và những nơi tiện lợi khác. Các 
máy ATM có đầy đủ dịch vụ thường do ngân 
hàng và công đoàn tín dụng cung cấp. Quý vị 
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có thể rút tiền ra khỏi trương mục của mình 
hoặc bỏ tiền vào đó. Quý vị cũng có thể trả 
hóa đơn và chuyển tiền sang các trương mục 
khác. Các máy khác sẽ chỉ cho phép quý vị lấy 
tiền ra. Quý vị có thể dùng máy rút tiền bất 
cứ lúc nào, ngày cũng như đêm. 

Một số ngân hàng và công đoàn tín dụng tính 
lệ phí dịch vụ mỗi lần quý vị dùng máy ATM. 
Thường thì lệ phí này đắt hơn khi dùng máy 
ATM nào không phải của ngân hàng quý vị. 
Máy rút tiền phải cho biết quý vị phải trả bao 
nhiêu lệ phí khi quý vị rút tiền. 

Muốn sử dụng máy rút tiền, quý vị cần có 
thẻ rút tiền trực tiếp của ngân hàng hoặc 
công đoàn tín dụng của mình. 

Giao dịch ngân hàng 
bằng điện thoại, Internet, 
và điện thoại tinh khôn 
(smartphone)
Quý vị có thể giao dịch ngân hàng trên 
Internet. Muốn nối đến trương mục ngân 
hàng của mình, quý vị cần có máy điện toán 
và dịch vụ Internet (xem Chương 3) để nối 
vào trương mục ngân hàng. Hãy hỏi ngân 
hàng hoặc công đoàn tín dụng của quý vị về 
dịch vụ này.

Quý vị cũng có thể giao dịch với ngân hàng 
một phần bằng điện thoại bấm số. Thí dụ, 
quý vị có thể gọi để biết số tiền còn lại trong 
trương mục của mình, chuyển tiền qua lại 
giữa các trương mục, và trả hóa đơn của 
quý vị. Hãy hỏi ngân hàng hoặc công đoàn 
tín dụng về dịch vụ này. 

Nếu quý vị có điện thoại di động hoặc điện 
thoại tinh khôn (smartphone), quý vị cũng 
có thể nối đến trương mục ngân hàng của 

mình qua Internet hoặc bằng cách lấy xuống 
một chương trình ứng dụng hay “app” từ 
ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng của 
mình. Quý vị có thể xem trương mục và 
chuyển tiền qua lại giữa các trương mục. 

Gửi tiền đến các quốc gia 
khác
Các ngân hàng Canada và các công ty hối 
đoái có thể gửi tiền đến các ngân hàng tại 
hầu hết các nước. Quý vị cũng có thể gửi 
một ngân lệnh (money order) (cũng được 
gọi là ngân phiếu) mua của một ngân hàng, 
công ty hối đoái, hoặc bưu điện. Hỏi trước 
xem ngân lệnh đó có thể lãnh tiền được tại 
quốc gia quý vị muốn gửi đến hay không. 
Hãy tìm các công ty hối đoái trên mạng 
hoặc xem trong những trang màu vàng  
của niên giám điện thoại hoặc tìm trong: 
www.yellowpages.ca. Muốn mua ngân  
lệnh, xem trong những trang màu vàng  
của niên giám điện thoại hoặc tìm trong: 
www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề Money 
Order and Transfer. Hãy so sánh phí tổn  
để tìm giá rẻ nhất. 

Các khoản tiền vay và đễ 
đương (tiền vay mua nhà)
Khoản tiền vay là tiền quý vị vay từ ngân 
hàng hoặc công đoàn tín dụng. Thí dụ,  
một số người vay tiền để mua xe. Mỗi  
tháng quý vị phải trả lại một phần tiền đã 
vay (gọi là tiền vốn vay) và thêm một khoản 
lệ phí (tiền lời). Muốn vay tiền, quý vị phải 
có đủ lợi tức để có thể trả nợ dễ dàng. 

Đễ đương là tiền quý vị vay để mua nhà 
hoặc apartment. Ngân hàng, công đoàn tín 
dụng và các công ty đễ đương cho vay tiền 
mua nhà. (Xem Chương 3.) 
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Nợ tiền
Đôi khi người ta vay tiền hoặc mua hàng 
trước rồi tính đến chuyện trả tiền sau. Họ 
có thể thấy họ không trả nợ nổi. Nếu quý 
vị thuộc trường hợp này, quý vị nên nói 
chuyện hoặc viết thư cho những người quý 
vị còn nợ họ tiền. Đôi khi quý vị có thể trả 
thành nhiều khoản tiền ít hơn. 

Hội Cố Vấn Tín Dụng có các nhân viên cố 
vấn có thể giúp những người gặp vấn đề về 
nợ nần và tín dụng với lệ phí tượng trưng 
hoặc miễn phí. Hãy gọi số 1 888 527-8999 
hoặc đến: www.nomoredebts.org 

Quý vị cũng có thể tìm trong những trang 
màu xanh dương, trong phần Government 
of Canada dưới tiêu đề Bankruptcy. Hoặc 
đến website của chính quyền liên bang tại: 
www.osb-bsf.ic.gc.ca

Có các công ty khác cố vấn cho người nợ 
về cách trả nợ. Họ tính một khoản lệ phí 
cho các dịch vụ này. Xem trong những 
trang màu vàng của niên giám điện thoại 
hoặc tìm trong: www.yellowpages.ca, dưới 
tiêu đề Credit and Debt Counselling. 

Đóng thuế
Phần lớn các chính quyền thu tiền là từ 
thuế. Tiền thuế đài thọ các dịch vụ như 
đường lộ, công viên, trung tâm cộng đồng, 
chăm sóc y tế, an sinh, trường học và 
trường đại học.

Thuế Bán Hàng BC (PST)
Quý vị đóng 7 phần trăm thuế bán hàng tỉnh 
bang trên nhiều loại hàng hóa và dịch vụ quý 
vị mua tại British Columbia. Muốn biết chi 
tiết, hãy đến: www.gov.bc.ca/pst 

Tín Khoản Thuế Bán Hàng BC (PST)
Quý vị có thể xin tín khoản thuế có thể 
được hoàn lại khi nộp đơn khai thuế lợi 
tức. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến: 
www.sbr.gov.bc.ca/individuals/Income_
Taxes/Personal_Income_Tax/tax_credits/
salestax.htm 

Thuế Hàng Hóa và Dịch Vụ (GST)
Quý vị đóng 5 phần trăm thuế bán hàng 
liên bang trên nhiều loại hàng hóa và dịch 
vụ quý vị mua tại Canada. Muốn biết chi 
tiết, hãy đến: www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/
tpcs/gst-tps/menu-eng.html

Tín Khoản Thuế Hàng Hóa và Dịch Vụ 
(GST)
Quý vị có thể xin tín khoản thuế có thể 
được hoàn lại khi nộp đơn khai thuế lợi 
tức. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến: 
www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst/fq_qlfyng-
eng.html 

Thuế lợi tức
Tất cả mọi người tại B.C. phải nộp đơn  
khai thuế lợi tức hàng năm và gửi cho 
chính quyền liên bang trễ nhất là ngày  
30 Tháng Tư. Mẫu đơn này xác định quý  
vị trả bao nhiêu thuế trên số lợi tức của 
mình. Mẫu đơn này cũng xác định quý vị 
có được hưởng các tín khoản thuế và các 
quyền lợi khác hay không. Nhân viên đi 
làm sẽ được trừ thuế lợi tức trực tiếp từ 
lương họ. Chính quyền có thể trả lại quý  
vị một số tiền vì quý vị bị trừ quá nhiều 
thuế trong lương—hoặc quý vị có thể phải 
đóng thêm nếu không trừ đủ thuế.

Dù quý vị không có lợi tức trong Canada, 
quý vị vẫn nên điền và nộp đơn khai thuế. 
Quý vị cũng phải trình báo bất cứ lợi tức 
nào từ bên ngoài Canada. Những người 

http://www.nomoredebts.org
www.gov.bc.ca/pst
http://www.sbr.gov.bc.ca/individuals/Income_Taxes/Personal_Income_Tax/tax_credits/salestax.htm
http://www.sbr.gov.bc.ca/individuals/Income_Taxes/Personal_Income_Tax/tax_credits/salestax.htm
http://www.sbr.gov.bc.ca/individuals/Income_Taxes/Personal_Income_Tax/tax_credits/salestax.htm
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/gst-tps/menu-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/gst-tps/menu-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst/fq_qlfyng-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst/fq_qlfyng-eng.html


Tiền Bạc và Ngân Hàng

43

không làm việc phải trả thuế trên bất cứ lợi 
tức nào từ tiền đầu tư của họ. Người tự làm 
việc cho mình và người có thương nghiệp 
phải điền đơn và gửi đơn khai thuế lợi tức 
trễ nhất là ngày 15 Tháng Sáu. Tuy nhiên, 
nếu quý vị nợ thuế, quý vị vẫn phải đóng 
thuế trễ nhất là ngày 30 Tháng Tư.

Quý vị có thể nộp đơn khai thuế lợi tức 
theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như 
điền mẫu đơn khai thuế in sẵn, hoặc khai 
qua điện thoại hoặc Internet. Khi nộp đơn 
khai thuế lợi tức lần đầu tiên, quý vị phải 
nộp mẫu đơn khai thuế in ra.

Muốn biết chi tiết thuế lợi tức, hãy đến 
Canada Revenue Agency (Cơ Quan Thuế 
Vụ Canada) hoặc website của họ tại:  
www.cra.gc.ca

Trong Tháng Ba và Tháng Tư, một số tổ 
chức cộng đồng trợ giúp miễn phí về việc 
điền đơn khai thuế lợi tức. Quý vị cũng 
có thể thuê người giúp—chẳng hạn như 
một kế toán viên hoặc một công ty khai 
thuế. Xem trong những trang màu vàng 
của niên giám điện thoại hoặc tìm trong: 
www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề Tax 
Consultants.

Quyền Lợi Thuế cho Trẻ Em
Canada Child Tax Benefit (Quyền Lợi Thuế 
cho Trẻ Em Canada) là khoản tiền trả hàng 
tháng cho các gia đình để giúp họ về phí tổn 
nuôi con dưới 18 tuổi. Muốn hội đủ điều 
kiện, ít nhất phải có cha hoặc mẹ là  
cư dân tại Canada và cả hai người phải  
nộp đơn khai thuế lợi tức hàng năm, dù  
họ không có lợi tức. Muốn xin, gọi số  
1 800 387-1193. Muốn biết chi tiết, hãy đến: 
www.cra-arc.gc.ca/bnfts/cctb/menu-eng.
html. Quý vị cũng có thể nói chuyện với 
nhân viên định cư tại cơ quan định cư di 

dân ở địa phương quý vị. Muốn tìm một cơ 
quan định cư gần quý vị, hãy đến: www.cic.
gc.ca/english/newcomers/map/services.asp

Thuế thổ trạch
Nói chung, tất cả những người có nhà, đất 
hoặc tòa nhà đều phải đóng thuế thổ trạch. 
Thành phố hoặc thị xã của quý vị gửi hóa 
đơn cho quý vị mỗi năm một lần (hoặc hai 
lần). Nếu bất động sản của quý vị ở ngoài 
một thành phố, chính quyền B.C. sẽ gửi hóa 
đơn cho quý vị.

Trợ Giúp Thuế Thổ Trạch
Chương Trình Cấp Khoản cho Người Có 
Nhà (Home Owner Grant Program) giảm 
bớt số thuế thổ trạch gia cư mà người cư 
ngụ tại British Columbia hội đủ điều kiện 
phải trả trên tư gia chính của họ. Cấp 
khoản này giảm bớt tối đa là $570 tiền thuế 
thổ trạch gia cư. Quý vị có thể được bớt 
thêm $275 nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên, 
bị khuyết tật vĩnh viễn, hoặc là cựu chiến 
binh hội đủ điều kiện.

Nếu quý vị sống ở ngoài Thủ Phủ, vùng 
Greater Vancouver, và Fraser Valley 
Regional Districts, quý vị được bớt thêm 
$200. Số tiền này sẽ được tự động áp dụng 
khi người có nhà nộp đơn xin cấp khoản 
cho người có nhà. Mỗi năm đều phải nộp 
đơn xin cấp khoản cho người có nhà. 

Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến:  
www.sbr.gov.bc.ca/individuals/Property_
Taxes/Home_Owner_Grant/hog.htm

Các Chương Trình Hoãn Thuế Thổ 
Trạch 
Các chương trình hoãn thuế thổ trạch là 
các chương trình cho vay nhẹ lãi để giúp cư 
dân hội đủ điều kiện hoãn trả tất cả hoặc 

http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/cctb/menu-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/cctb/menu-eng.html
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.sbr.gov.bc.ca/individuals/Property_Taxes/Home_Owner_Grant/hog.htm
http://www.sbr.gov.bc.ca/individuals/Property_Taxes/Home_Owner_Grant/hog.htm


TẬP HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI MỚI ĐẾN VỀ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN TRỢ GIÚP VÀ DỊCH VỤ BRITISH COLUMBIA 44

Chương 4: Tiền Bạc và Ngân Hàng

một phần thuế thổ trạch của họ cho đến 
khi họ bán hoặc sang tên quyền sở hữu nhà 
họ, hoặc nhà họ trở thành một phần của di 
sản. Các chọn lựa hoãn thuế thổ trạch được 
dành cho những người hội đủ điều kiện, 
kể cả người có nhà từ 55 tuổi trở lên, người 
khuyết tật, và gia đình có con.

Muốn biết chi tiết về chương trình hoãn 
thuế thổ trạch, hãy đến: www.sbr.gov.bc.ca/
individuals/Property_Taxes/Property_Tax_
Deferment/ptd.htm

Thuế Sang Tên Bất Động Sản
Khi quý vị mua hoặc đăng bộ bất động sản 
tại B.C. thì nói chung quý vị phải đóng Thuế 
Sang Tên Bất Động Sản. Thuế suất này là 1 
phần trăm trên $200,000 đầu tiên của trị giá 
bất động sản và 2 phần trăm trên phần còn 
lại. Nếu quý vị mua nhà lần đầu tiên, quý vị 
có thể không phải trả thuế này.

Muốn biết chi tiết về Thuế Sang Tên Bất  
Động Sản, hãy đến: www.sbr.gov.bc.ca/
business/Property_Taxes/Property_
Transfer_Tax/ptt.htm

Trợ giúp tài chánh cho 
người cao niên
Trợ Cấp Hưu Bổng An Ninh Tuổi  
Già (OAS)
Các chính quyền liên bang và tỉnh bang 
tài trợ hưu bổng cho tất cả những người 
cao niên. Trước đây quý vị có làm việc hay 
không cũng không thành vấn đề. Quý vị 
phải nộp đơn xin hưu bổng này khi được 
65 tuổi. Quý vị đã phải sống tại Canada  
10 năm trước khi nộp đơn. Nếu quý vị đã 
làm việc tại một quốc gia có thỏa thuận về 
hưu bổng với Canada, thời gian cư ngụ này 
có thể ngắn hơn 10 năm.

Trợ Cấp Bổ Túc Lợi Tức Bảo Đảm (GIS) 
Những người được hưởng OAS nhưng có 
ít hoặc không có lợi tức nào khác cũng có 
thể hội đủ điều kiện hưởng GIS. 

Số trợ cấp này là bao nhiêu thì còn tùy theo 
lợi tức của quý vị và người phối ngẫu của 
quý vị (của vợ hoặc chồng). 

Muốn biết thêm chi tiết, hãy gọi cho 
Canada Pension (Hưu Bổng Canada) và 
OAS tại số miễn phí: 1 800 277-9914.

Muốn biết thêm chi tiết về OAS và GIS,  
hãy xem:
• www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/oas/

pension/oldagesecurity.shtml
• www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/oas/

oastoc.shtml
• www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/oas/

gis/guaranteeddincomesupplement.
shtml

• www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/pub/
oas/gismain.shtml

Trợ Cấp Bổ Túc cho Người Cao Niên
Những người hưởng OAS và GIS cũng có 
thể hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp Seniors 
Supplement (Trợ Cấp Bổ Túc cho Người 
Cao Niên) của chính quyền tỉnh bang. Quý 
vị sẽ tự động được hưởng trợ cấp Seniors 
Supplement nếu hội đủ điều kiện. Số tiền 
này sẽ tùy theo lợi tức của quý vị. Muốn 
biết thêm chi tiết, hãy gọi số 1 866 866-
0800 (bấm số 4, rồi số 1), hoặc đến website:  
www.mhr.gov.bc.ca/PROGRAMS/other.
htm 

http://www.sbr.gov.bc.ca/individuals/Property_Taxes/Property_Tax_Deferment/ptd.htm
http://www.sbr.gov.bc.ca/individuals/Property_Taxes/Property_Tax_Deferment/ptd.htm
http://www.sbr.gov.bc.ca/individuals/Property_Taxes/Property_Tax_Deferment/ptd.htm
http://www.sbr.gov.bc.ca/business/Property_Taxes/Property_Transfer_Tax/ptt.htm
http://www.sbr.gov.bc.ca/business/Property_Taxes/Property_Transfer_Tax/ptt.htm
http://www.sbr.gov.bc.ca/business/Property_Taxes/Property_Transfer_Tax/ptt.htm
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/oas/pension/oldagesecurity.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/oas/pension/oldagesecurity.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/oas/oastoc.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/oas/oastoc.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/oas/gis/guaranteeddincomesupplement.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/oas/gis/guaranteeddincomesupplement.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/oas/gis/guaranteeddincomesupplement.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/pub/oas/gismain.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/pub/oas/gismain.shtml
http://www.mhr.gov.bc.ca/PROGRAMS/other.htm
http://www.mhr.gov.bc.ca/PROGRAMS/other.htm
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Đầu tư tiền
Có nhiều cách để đầu tư tiền. Ngân hàng 
và các công ty tài chánh khác bán những 
loại đầu tư như ký thác định kỳ, Guaranteed 
Investment Certificates (GICs) (Chứng Thư 
Đầu Tư Bảo Đảm), Canada Savings Bonds 
(Công Khố Phiếu Tiết Kiệm Canada) và 
công khố phiếu. Hãy hỏi ngân hàng, công 
đoàn tín dụng hoặc công ty trust của quý 
vị. Quý vị cũng có thể nói chuyện với một 
nhân viên cố vấn đầu tư hoặc hoạch định 
tài chánh. Xem trong những trang màu 
vàng của niên giám điện thoại hoặc tìm 
trong www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề 
Financial Planning Consultants. 

Quý vị có thể xem chi tiết về giao dịch 
ngân hàng tại Canada tại: www.cba.ca/en/
consumer-information

http://www.cba.ca/en/consumer-information
http://www.cba.ca/en/consumer-information
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Bảo hiểm sức khỏe B.C. 
Chính Quyền British Columbia có một 
chương trình bảo hiểm sức khỏe có tên 
là Medical Services Plan (MSP) (Chương 
Trình Dịch Vụ Y Tế). Chương trình này 
dành riêng cho cư dân tại British Columbia 
có quốc tịch Canada, là thường trú nhân 
hoặc người tỵ nạn được chính quyền trợ 
giúp. Học sinh quốc tế cấp hậu trung học 
có giấy phép du học và những người có 
giấy phép làm việc từ sáu tháng trở lên 
cũng có thể hội đủ điều kiện có MSP. 
MSP đài thọ các phí tổn sức khỏe cơ bản 
cần thiết về mặt y khoa—thí dụ như một 
số trường hợp đến bác sĩ, một số loại thử 
nghiệm y khoa, và điều trị. Một số phí tổn 
sức khỏe không được MSP đài thọ—thí 
dụ như nha sĩ và chuyên viên trị liệu vật 
lý. Xin liên lạc với Health Insurance BC 
(HIBC) để biết thêm chi tiết. 

Health Insurance BC
Metro Vancouver: 604 683-7151

Số miễn phí: 1 800 663-7100
www.health.gov.bc.ca/insurance 

Ghi danh xin MSP
Tất cả cư dân tại British 
Columbia đều phải ghi danh với 
MSP. Quý vị nên ghi danh ngay 
khi mới đến đây. Có thể quý vị 
phải qua một thời gian chờ đợi. 

Quý vị có thể không hội đủ điều kiện được bảo 
hiểm MSP đến tối đa là ba tháng. Phí tổn y tế 
có thể rất đắt, và quý vị nên mua bảo hiểm y tế 
tư cho thời gian này. Nếu không có MSP, quý vị 
phải tự trả tiền bác sĩ hoặc bệnh viện. Hãy tìm 
các công ty bảo hiểm sức khỏe trong những 
trang màu vàng của niên giám điện thoại hoặc 
tìm trong: www.yellowpages.ca 

Khi quý vị nộp đơn xin MSP, nhớ ghi tên 
mình đúng như tên ghi trong các văn 
kiện chính thức khác. Hãy gọi cho Health 
Insurance BC (Cơ Quan Bảo Hiểm Sức Khỏe 
BC) để biết cách ghi danh. 

• Bảo hiểm sức  
khỏe B.C. 

• Bảo hiểm tư

• Các trường hợp  
cấp cứu y tế

• Bác sĩ và nha sĩ

• Các trạm y tế công 
cộng

• Thuốc theo toa bác sĩ

• HealthLink BC

• Người khuyết tật

• Các trung tâm sức 
khỏe tâm thần

http://www.health.gov.bc.ca/insurance
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Xin Thẻ BC Services
1. Điền và nộp đơn ghi danh gia nhập  

BC Medical Services Plan. Mẫu đơn này 
có để tại www.health.gov.bc.ca/msp 

2. Sau khi quý vị nộp đơn và giấy tờ chứng 
minh, quý vị sẽ nhận được thư xác nhận 
gửi qua đường bưu điện khoảng một 
tháng sau. Kế đó quý vị sẽ cần đem theo 
hai thẻ căn cước và thư này đến một 
Văn Phòng Cấp Bằng Lái Xe của ICBC. 
Muốn tìm một văn phòng ICBC gần quý 
vị hoặc tìm hiểu thêm về điều kiện căn 
cước, hãy đến www.icbc.com 

3. Sau khi đến văn phòng ICBC và chứng 
nhận căn cước quý vị, quý vị sẽ nhận 
được thẻ BC Services gửi về trong vòng 
ba tuần.

Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến  
www.BCServicesCard.ca

Lệ phí bảo hiểm y tế hàng 
tháng
Bảo hiểm MSP không phải miễn phí. Quý 
vị phải đóng một khoản lệ phí hàng tháng 
(bảo phí). Phí tổn mỗi tháng là:
• cho người độc thân: $69.25
• cho gia đình hai người: $125.50
• cho gia đình ba người trở lên: $138.50

Ghi chú: Bảo phí có thể thay đổi. Muốn 
biết tin tức mới nhất, xin gọi cho Health 
Insurance BC. Nếu quý vị có việc làm, sở 
làm của quý vị có thể trả bảo phí MSP cho 
quý vị. Hãy hỏi sở làm về việc này. 

Trợ cấp bảo phí
Nếu quý vị có lợi tức thấp, quý vị có thể hội 
đủ điều kiện được trợ cấp bảo phí. Quý vị 
có thể trả ít hơn, hoặc được bảo hiểm MSP 
miễn phí. 

Muốn hội đủ điều kiện được trợ cấp bảo 
phí, quý vị phải đã cư ngụ tại Canada trong 
12 tháng vừa qua (một năm) trong cương 
vị công dân Canada hoặc thường trú nhân. 
Quý vị cần điền đơn xin trợ cấp bảo phí.

Hãy liên lạc với Health Insurance BC hoặc 
cơ quan định cư tại địa phương để biết chi 
tiết. Muốn tìm một cơ quan định cư gần 
quý vị, hãy đến: www.cic.gc.ca/english/
newcomers/map/services.asp

Người đang xin tỵ nạn
Nếu quý vị là người đang xin tỵ nạn, quý vị 
cần liên lạc với Health Insurance BC để hỏi 
xem quý vị có hội đủ điều kiện được bảo 
hiểm MSP hay không. Nếu quý vị không 
hội đủ điều kiện, hãy hỏi Citizenship and 
Immigration Canada (CIC) (Bộ Quốc 
Tịch và Di Trú) về Interim Federal Health 
Program (IFH) (Chương Trình Sức Khỏe 
Liên Bang Tạm Thời). 

Citizenship and Immigration Canada
Số miễn phí: 1 888 242-2100 
www.cic.gc.ca 

Bảo hiểm tư
MSP không đài thọ tất cả phí tổn y tế. Quý vị 
có thể mua thêm bảo hiểm của thành phần 
thứ ba từ một công ty bảo hiểm tư. Xem 
trong những trang màu vàng của niên giám 
điện thoại hoặc tìm trong: www.yellowpages.
ca, dưới tiêu đề Insurance–Life and Health. 

http://www.health.gov.bc.ca/msp
http://www.icbc.com
http://www.BCServicesCard.ca
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca
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Bảo hiểm ngoài tỉnh bang
Hãy hỏi Health Insurance BC về bảo hiểm 
MSP của quý vị nếu quý vị sẽ ra khỏi B.C. 
một thời gian lâu dài. 

HealthLink BC 
HealthLink BC thông tin và cố vấn miễn 
phí về sức khỏe không thuộc trường hợp 
cấp cứu tại British Columbia. Quý vị có thể 
được thông tin 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi 
tuần bằng điện thoại, website, một chương 
trình ứng dụng (app) cho các khí cụ di động 
của Apple, và văn bản thông tin. 

Tất cả dịch vụ 8-1-1 của HealthLink BC  
đều miễn phí. Có dịch vụ thông dịch hơn 
130 ngôn ngữ nếu yêu cầu. 

Dịch Vụ Chỉ Đường
Hãy gọi số 8-1-1 để tìm các dịch vụ y tế 
gần nơi cư ngụ của quý vị. Nhân viên dịch 
vụ sức khỏe có thể chuyển điện thoại của 
quý vị đến một chuyên viên sức khỏe để 
họ giúp quý vị.

Dịch Vụ Y Tá
Gọi số 8-1-1 để nêu thắc mắc của quý vị về 
sức khỏe với một y tá chính thức. Các y tá 
này làm việc 24 giờ mỗi ngày quanh năm 
để thông tin, cố vấn, và giới thiệu về các 
vấn đề sức khỏe không thuộc trường hợp 
cần cấp cứu.

Dịch Vụ Dược Sĩ 
Gọi số 8-1-1 để nói chuyện với một 
dược sĩ có giấy phép hành nghề về thuốc 
men của quý vị. Dịch Vụ Dược Sĩ của 
HealthLink BC làm việc từ 5 giờ chiều  
đến 9 giờ sáng bảy ngày mỗi tuần. 

Dịch Vụ Chuyên Viên về Ăn Uống 
Gọi số 8-1-1 để nói chuyện với một chuyên 

viên ăn uống chính thức để biết về vấn đề 
dinh dưỡng và ăn uống lành mạnh. Dịch 
Vụ Chuyên Viên về Ăn Uống làm việc từ 
Thứ Hai đến Thứ Năm, 8 giờ sáng đến 8 
giờ tối, hoặc quý vị có thể gửi e-mail cho 
một chuyên viên về ăn uống để hỏi về vấn 
đề dinh dưỡng bằng cách đến:  
www.healthlinkbc.ca/healthyeating/
emaildietitian.html 

www.HealthLinkBC.ca 
Website này thông tin về hơn 5,000 đề tài 
sức khỏe được phê chuẩn về y khoa, các 
triệu chứng, và các loại thuốc mua tự do 
và cần toa bác sĩ. Quý vị có thể đọc hướng 
dẫn về một lối sống lành mạnh, kiểm điểm 
các triệu chứng y khoa, và dùng bản đồ để 
tìm các dịch vụ sức khỏe trong hoặc gần 
khu cư ngụ của mình. 

Chương Trình (App) Tìm Địa Điểm  
BC Health Service
Chương Trình (App) Tìm Địa Điểm  
BC Health Service giúp quý vị tìm các 
phòng y tế không cần hẹn, bệnh viện, 
phòng cấp cứu, những nơi chủng ngừa,  
các nhà thuốc tây mở cửa sau giờ làm 
việc, và các dịch vụ phòng thí nghiệm trên 
iPhone, iPad hoặc iPod Touch. Hãy đến:  
www.HealthLinkBC.ca/app

Cẩm Nang BC HealthGuide (Tập 
Hướng Dẫn Sức Khỏe BC)
Cẩm nang BC HealthGuide miễn phí này 
có chi tiết về các đề tài sức khỏe thông 
thường gồm phòng ngừa bệnh, cách điều 
trị ở nhà, những trường hợp cấp cứu, các 
chọn lựa về lối sống lành mạnh, và cố vấn 
khi nào đến bác sĩ hoặc bệnh viện. 

Cẩm Nang này có in bằng tiếng Pháp, 
Hoa, và Punjabi. Cẩm nang này có để tại 

http://www.healthlinkbc.ca/healthyeating/emaildietitian.html
http://www.healthlinkbc.ca/healthyeating/emaildietitian.html
http://www.HealthLinkBC.ca/app


Chăm Sóc Sức Khỏe 

49

các trạm y tế, nhà thuốc tây, các văn phòng 
Service BC, và các cơ quan định cư di dân. 
Quý vị cũng có thể đặt cẩm nang này trên 
mạng tại: www.HealthLinkBC.ca, hoặc 
bằng cách gọi số 8-1-1. 

Tin tức về sức khỏe bằng tiếng Anh tại:  
www.HealthLinkBC.ca 

HealthLinkBC Files
HealthLink BC Files là các tờ dữ kiện dễ 
đọc về các đề tài sức khỏe và an toàn công 
cộng gồm các loại bệnh thông thường, 
chủng ngừa, các mối lo ngại về sức khỏe 
môi trường, và hướng dẫn về sức khỏe. Đa 
số các dữ kiện này đã được phiên dịch. Hãy 
đến www.HealthLinkBC.ca để lấy xuống 
các tờ dữ kiện bằng tiếng Anh, Hoa, Ba Tư, 
Pháp, Punjabi, Tây Ban Nha, và tiếng Việt. 

Bác sĩ
Có hai loại bác sĩ tại British Columbia: bác 
sĩ gia đình (bác sĩ toàn khoa hay GP) và bác 
sĩ chuyên khoa. 

Bác sĩ gia đình chăm sóc hầu hết các vấn 
đề y tế. Quý vị cũng có thể nói chuyện với 
bác sĩ gia đình về các vấn đề cảm xúc, dinh 
dưỡng và kế hoạch hóa gia đình. 

Bác sĩ chuyên khoa điều trị các vấn đề y tế 
đặc biệt, chẳng hạn như bệnh tim. Nếu quý 
vị bị bệnh, hãy đến bác sĩ gia đình trước. 
Bác sĩ gia đình của quý vị có thể giới thiệu 
(gửi) quý vị đến một bác sĩ chuyên khoa. 
Nếu quý vị nghĩ rằng mình cần đến một 
bác sĩ chuyên khoa, quý vị phải nói chuyện 
với bác sĩ gia đình trước và xin giới thiệu.

Tìm một bác sĩ gia đình
Muốn tìm một bác sĩ gia đình:
• Nói chuyện với những người tại một 

cơ quan định cư di dân. Họ có thể giúp 
quý vị tìm một bác sĩ nói ngôn ngữ của 
mình. Muốn tìm một cơ quan định 
cư gần quý vị, hãy đến: www.cic.gc.ca/
english/newcomers/map/services.asp 

• Xem trong những trang màu vàng của 
niên giám điện thoại hoặc tìm trong: 
www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề 
Physicians and Surgeons. 

• Đến website của College of Physicians 
and Surgeons (Y Sĩ Đoàn) tại:  
www.cpsbc.ca để biết các bác sĩ đang 
nhận bệnh nhân mới. 

• Hỏi bạn, hàng xóm, đồng nghiệp, hoặc 
những người khác trong cộng đồng quý vị. 

Xin hẹn
Trước khi quý vị đến bác sĩ, hãy gọi điện 
thoại cho phòng mạch bác sĩ để xin hẹn. 
Luôn luôn đem theo Thẻ BC Services khi 
đến bác sĩ. Nhớ đến đúng giờ. 

Nếu quý vị đến trễ nhiều hoặc không đến 
hẹn, quý vị có thể phải trả lệ phí. Lệ phí này 
không được MSP đài thọ.

Các trường hợp cấp cứu y tế
Nếu quý vị bị tai nạn trầm trọng hoặc đột 
nhiên bị bệnh nặng, quý vị nên gọi số 9-1-1 
hoặc đến phòng cấp cứu của một bệnh 
viện. Nhiều phòng cấp cứu mở cửa 24 giờ 
mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Nếu quý vị đang 
dùng thuốc theo toa, hãy đem theo thuốc. 

Phòng y tế không cần hẹn
Nếu quý vị cần được chăm sóc y tế nhưng 
không phải là trường hợp cấp cứu, quý vị có 
thể đến phòng y tế không cần hẹn trong cộng 
đồng của mình. Các phòng y tế này có bác sĩ 
và y tá. Quý vị không cần xin hẹn trước. Đa 

http://www.HealthLinkBC.ca
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
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số các cộng đồng lớn đều có các phòng y tế 
không cần hẹn. Một số phòng y tế mở cửa  
đến tối. Nhiều phòng y tế mở cửa bảy ngày 
mỗi tuần. Muốn tìm phòng y tế không cần 
hẹn trong cộng đồng quý vị, xem trong  
những trang màu vàng của niên giám điện 
thoại hoặc tìm trong: www.yellowpages.ca, 
dưới tiêu đề Clinics. Quý vị cũng có thể đến:  
www.HealthLinkbc.ca và bấm vào Services 
and Resources (Dịch Vụ và Tài Nguyên).  
Ghi vào chỗ tìm “walk-in clinics” và tên  
cộng đồng quý vị. 

Nếu quý vị cần đến phòng y tế không cần hẹn 
trước khi nhận được Thẻ BC Services thì sao? 
Nếu quý vị đã chờ xong thời gian chờ đợi, 
nhưng chưa nhận được Thẻ BC Services, quý 
vị phải trả tiền khi đến phòng y tế. Hãy giữ lại 
biên nhận. MSP có thể trả một phần phí tổn 
của lần đến khám này. 

Gọi xe cứu thương

Nếu quý vị cần xe cứu thương, hãy gọi số 
9-1-1 hoặc số khẩn cấp trong khu vực quý 
vị. Số này thường được in ở mặt trước niên 
giám điện thoại. Yêu cầu họ phái xe cứu 
thương đến. Xe cứu thương sẽ đưa quý vị 
đến phòng cấp cứu của một bệnh viện. MSP 

sẽ không trả tiền xe cứu thương. Nếu quý 
vị được xe cứu thương đưa đi, quý vị không 
phải trả tiền ngay. Quý vị sẽ nhận được hóa 
đơn sau. Nếu quý vị có lợi tức thấp thì có 
thể được giúp. 

Phí tổn bệnh viện
Quý vị không phải trả tiền bệnh viện nếu 
quý vị có bảo hiểm MSP.

Trợ giúp ngôn ngữ
Provincial Language Service (Dịch Vụ 
Ngôn Ngữ Tỉnh Bang) cung cấp thông dịch 
viên cho 180 ngôn ngữ. Hãy nhờ bác sĩ của 
quý vị hoặc bệnh viện gọi cho Provincial 
Language Service tại số 1 877 228-2557 để 
thuê thông dịch viên. Chỉ có bác sĩ hoặc 
bệnh viện mới có thể thuê dịch vụ này. 

Nha sĩ
Nha sĩ và chuyên viên vệ sinh nha khoa 
chăm sóc răng của quý vị. Muốn tìm một 
nha sĩ, hãy hỏi bạn bè, một cơ quan định 
cư di dân hoặc xem trong những trang màu 
vàng của niên giám điện thoại hoặc tìm 
trong: www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề 
Dentists. Quý vị cũng có thể đến website 
của BC Dental Association (Hội Nha Khoa 
BC) tại: www.bcdental.org/Find_a_Dentist. 
Hãy gọi điện thoại cho phòng mạch nha sĩ 
để xin hẹn. 

MSP sẽ không đài thọ cho dịch vụ nha 
khoa. Nếu quý vị có việc làm, sở làm của 
quý vị có thể có một chương trình nha khoa 
để quý vị gia nhập. MSP sẽ trả tiền nếu quý 
vị đến bệnh viện để giải phẫu nha khoa. 

Nếu gia đình quý vị không có bảo hiểm nha 
khoa tại sở làm, trẻ em dưới 19 tuổi có thể 
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được chăm sóc nha khoa một phần theo 
Healthy Kids Program (Chương Trình Trẻ 
Khỏe). Quý vị chỉ được hưởng chương trình 
này nếu gia đình quý vị đang được trợ giúp 
bảo phí MSP. Hỏi nha sĩ để biết thêm chi tiết. 
Một số trạm y tế công cộng có các phòng nha 
khoa. Họ khám nha khoa miễn phí và chùi 
răng cho trẻ nhỏ và chăm sóc nha khoa giá rẻ 
cho trẻ lớn hơn và người lớn. 

Trạm y tế công cộng
Nhiều cộng đồng có các trạm y tế công 
cộng. Đây là các phòng mạch có y tá và bác 
sĩ thông tin miễn phí về chăm sóc sức khỏe. 
Quý vị cần có Thẻ BC Services khi đến một 
trạm y tế công cộng.

Nếu quý vị đang có bệnh nặng, y tá sức 
khỏe công cộng có thể giúp quý vị tại gia. 
Các y tá này cũng có thể giúp phụ nữ chuẩn 
bị sinh nở và đến thăm họ ở nhà sau khi 
sinh. Họ cũng chủng ngừa cho em bé và trẻ 
em để ngừa các căn bệnh, chẳng hạn như 
sốt tê liệt và sởi.

Muốn tìm một trạm y tế công cộng trong 
khu vực quý vị, hãy gọi cho HealthLink BC 
tại số 8-1-1 hoặc đến: www.immunizebc.ca

Phòng y tế tư chuyên môn
Một số thành phố và thị xã có các phòng y 
tế tư cung cấp các dịch vụ đặc biệt, chẳng 
hạn như giảm cân, và Đông Y cũng như các 
loại y khoa khác. Quý vị phải hỏi xem MSP 
đài thọ cho các dịch vụ nào. Muốn tìm các 
phòng y tế trong khu vực quý vị, xem trong 
những trang màu vàng của niên giám điện 
thoại hoặc tìm trong: www.yellowpages.ca, 
dưới tiêu đề Clinics.

Thuốc theo toa
Quý vị phải có toa bác sĩ (giấy phép) thì 
mới được mua các loại thuốc theo toa 
(thuốc tây) tại một nhà thuốc tây. Dược sĩ sẽ 
cho biết quý vị phải uống thuốc bao lâu một 
lần và uống trong bao lâu. 

Quý vị có thể mua một số loại thuốc không 
cần toa. Đây là các loại thuốc không cần 
toa bác sĩ hay mua tự do. Những loại thuốc 
này thường là cho các bệnh không nghiêm 
trọng, chẳng hạn như cảm thường hoặc 
nhức đầu. Nếu quý vị có thắc mắc về các 
loại thuốc mua tự do, hãy hỏi dược sĩ hoặc 
gọi số 8-1-1 và xin nói chuyện với một  
dược sĩ về thuốc của quý vị. 

Quý vị phải mua thuốc theo toa tại  
nhà thuốc tây. Muốn tìm các nhà  
thuốc tây, xem trong những trang màu 
vàng của niên giám điện thoại hoặc tìm 
trong: www.yellowpages.ca, dưới tiêu  
đề Drugstores hay Pharmacies.

Xin bảo hiểm thuốc theo toa: 
PharmaCare và Fair PharmaCare 
PharmaCare là một chương trình của chính 
quyền B.C. để giúp đài thọ phí tổn thuốc 
theo toa mua tại B.C. Chương trình này 
gồm một số chương trình cụ thể về thuốc, 
gồm cả Fair PharmaCare, dựa trên lợi tức 
của quý vị.

Ngay khi quý vị nhận được Thẻ 
BC Services, quý vị nên ghi danh với Fair 
PharmaCare. Lợi tức của quý vị càng thấp 
thì quý vị càng được giúp nhiều hơn để đài 
thọ phí tổn thuốc theo toa. Tất cả các gia 
đình tại B.C. có bảo hiểm MSP đều có thể 
ghi danh vào Fair PharmaCare. Muốn ghi 

http://www.immunizebc.ca
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danh hoặc biết thêm chi tiết, gọi điện thoại 
cho Health Insurance BC.

Health Insurance BC
Metro Vancouver: 604 683-7151
Số miễn phí: 1 800 663-7100 
www.health.gov.bc.ca/pharmacare 

Khám mắt và kính đeo mắt
Nếu quý vị cần khám mắt, hãy nói chuyện 
với bác sĩ gia đình hoặc xem trong những 
trang màu vàng của niên giám điện thoại 
hoặc tìm trong: www.yellowpages.ca, dưới 
tiêu đề Optometrists. 

MSP trả tiền khám mắt thường lệ của 
chuyên viên đo mắt: 
• cho trẻ em và thiếu niên từ 18 tuổi trở 

xuống 
• cho người lớn từ 65 tuổi trở lên 

Ghi chú: MSP đài thọ đến tối đa là $46.17 
để khám mắt. Một số chuyên viên đo mắt 
có thể tính nhiều hơn $46.17. Hãy nhớ hỏi 
chuyên viên đo mắt về phí tổn trước khi 
khám mắt.

MSP cũng trả tiền cho những lần khác đến 
chuyên viên đo mắt. Chương trình này đài 
thọ cho tất cả mọi người thuộc mọi lớp tuổi 
cần được chăm sóc y tế. Thí dụ như đến nhờ 
lấy ra vật gì trong mắt hoặc những người bị 
bệnh mắt. 

Một số người có các chương trình quyền lợi 
ở sở làm. Các chương trình này có thể giúp 
trả tiền khám mắt, kính đeo mắt, và kính áp 
tròng (gắn trong mắt). Hãy hỏi sở làm của 
quý vị. 

Người khuyết tật 
Người khuyết tật có thể cần tin tức về gia 
cư hoặc việc làm. Họ cũng muốn biết có 
các chương trình đặc biệt nào trong cộng 
đồng của họ. 

Muốn biết chi tiết và nhờ cố vấn, hãy 
gọi cho B.C. Coalition of People with 
Disabilities (Liên Hiệp Người Khuyết  
Tật B.C.).

B.C. Coalition of People with Disabilities
Số miễn phí: 1 800 663-1278
www.bccpd.bc.ca 

http://www.health.gov.bc.ca/pharmacare
http://www.bccpd.bc.ca
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Các trung tâm sức khỏe tâm 
thần và cơ quan cộng đồng
Nếu quý vị có vấn đề nghiêm trọng về cảm 
xúc, hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị 
để nhờ giúp. Nếu quý vị không có bác sĩ 
gia đình, hãy nói chuyện với một nhân 
viên định cư tại cơ quan định cư di dân địa 
phương để nhờ giúp. Đừng cảm thấy xấu hổ 
hoặc cố tự giải quyết vấn đề một mình.

Cũng có các trung tâm sức khỏe tâm thần 
tại hầu hết các cộng đồng trong B.C. Các 
trung tâm sức khỏe tâm thần giúp mọi 
người về các vấn đề như trầm cảm, hoang 
tưởng, và tâm thần phân lập. Muốn tìm 
trung tâm sức khỏe tâm thần gần quý vị, 
hãy gọi cho Mental Health Information  
Line (Đường Dây Thông Tin Sức Khỏe  
Tâm Thần). 

B.C. Mental Health Information Line
Metro Vancouver: 604 669-7600
Số miễn phí: 1 800 661-2121

BC Schizophrenia Society (Hội Tâm Thần 
Phân Lập BC) giúp những người bị tất cả 
những loại bệnh tâm thần và trầm cảm 
nặng. Hội này cũng yểm trợ cho gia đình 
những người bị bệnh tâm thần. 

BC Schizophrenia Society 
Đ.T.: 604 859-0105 
www.bcss.org 

http://www.bcss.org
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Hệ thống giáo dục
Giáo dục rất quan trọng đối với đa số người dân tại Canada. Hệ thống giáo dục tại Canada 
có ba bậc. Trẻ em thông thường đi học bậc tiểu học từ 5 tuổi đến 12 tuổi, và bậc trung học 
từ 13 tuổi đến 17 hoặc 18 tuổi. Sau trung học, học sinh có thể tiếp tục học bậc hậu trung 
học tại các trường cao đẳng, trường kỹ thuật và đại học. 

Tại British Columbia, chính quyền tỉnh 
bang và các hội đồng giáo dục địa phương 
quản trị hệ thống trường công lập (mẫu 
giáo đến lớp 12). 

Chính quyền tỉnh bang tài trợ cho hệ thống 
giáo dục và đưa ra các đạo luật, điều lệ, và 
chính sách để bảo đảm mỗi trường đều hội 
đủ các tiêu chuẩn của tỉnh bang và mỗi học 
sinh đều được hưởng một nền giáo dục có 
phẩm chất. 

Cũng có 60 hội đồng giáo dục địa phương 
(khu học chính) trên khắp tỉnh bang. 

Muốn biết thêm chi tiết về Ministry of 
Education (Bộ Giáo Dục), hãy đến website 
tại: www.gov.bc.ca/bced 

Muốn tìm hội đồng giáo dục (khu học 
chính) trong cộng đồng quý vị, hãy đến 
website tại: www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/
imclWeb/Home.do. Liên lạc với hội đồng 
giáo dục (khu học chính) để biết chi tiết ghi 
danh cho con quý vị đi học, trợ giúp học 
tập, và ELL (Học Anh Ngữ). Quý vị cũng có 
thể hỏi xem khu học chính có một chương 
trình gọi là Settlement Workers in Schools 
(SWIS) (Nhân Viên Định Cư ở Trường) 
hay không. Các nhân viên này giúp con của 
những người mới đến và gia đình họ hội 
nhập vào trường và cộng đồng. 

• Hệ thống giáo dục

• Các trường tiểu học  
và trung học

• Giáo dục hàm thụ

• Giáo dục hậu  
trung học

• Các loại phí tổn và  
trợ giúp tài chánh

• Lớp Anh ngữ cho 
người lớn

• Giáo dục tráng  
niên

http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/Home.do
http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/Home.do
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Vườn trẻ
Có các chương trình học miễn phí được 
gọi là StrongStart BC dành cho trẻ em dưới 
năm tuổi tại các trường. Cha mẹ và các con 
cùng tham dự các chương trình này. Muốn 
biết chi tiết, hãy liên lạc với trường địa 
phương của quý vị hoặc đến: http://www2.
gov.bc.ca/gov/topic.page?id=F652EE0BCB2
24DC4A51BE9765B50817D&title=StrongS
tart%20BC

Nhiều trường cung cấp các chương trình 
Ready, Set, Learn cho trẻ em ba tuổi. Cha 
mẹ cũng tham dự. Trong các chương trình 
này, trẻ học các khả năng quan trọng qua 
sinh hoạt chơi đùa, và cha mẹ được thông 
tin về cách giúp trẻ học. Muốn biết chi tiết, 
hãy liên lạc với trường địa phương của quý 
vị hoặc đến: www.bced.gov.bc.ca/early_
learning/rsl/ 

Trường tiểu học và trung học
Tại British Columbia, tất cả trẻ em từ 5 đến 
16 tuổi phải đi học. Trường tiểu học và 
trung học công lập đều miễn phí. Một số trẻ 
đi học trường độc lập (tư). Đa số các trường 
độc lập có tính học phí. 

Cha mẹ cũng có thể chọn cách dạy học cho 
con ở nhà. Học sinh học ở nhà có thể ghi 
danh vào nhiều môn học trên Internet và 
cũng có thể được gửi bài học về nhà. 

Trẻ em thường bắt đầu đi học tiểu học 
vào năm trẻ được năm tuổi. Năm đầu tiên 
của trường tiểu học được gọi là mẫu giáo. 
Mẫu giáo là chương trình trọn ngày tại các 
trường công. Trường độc lập cũng có lớp 
mẫu giáo nhưng có tính lệ phí. Muốn  
biết thêm chi tiết về mẫu giáo, hãy đến:  
http://www2.gov.bc.ca/gov/theme.page?id
=F2DF0F6E09AD8EB24078E5EEAA8D
CC68

Trẻ em thường đi học trường công gần nhà 
nhất. Tại một số trường tiểu học, học sinh 
học trong những lớp gồm nhiều cấp lớp. Thí 
dụ, một lớp có thể có các học sinh học lớp 
1, 2, và 3. Một số khu học chính có trường 
trung học đệ nhất cấp (trường cấp hai) cho 
học sinh lớp 6 đến 8. Trường trung học là 
cho học sinh lớp 8 đến 12, hoặc lớp 9 đến 
12. Hầu hết học sinh học xong trung học lúc 
18 tuổi. Khi học sinh tốt nghiệp trung học 
tại B.C. thì được cấp chứng chỉ tốt nghiệp. 

Lớp Anh Ngữ cho trẻ em
Một số học sinh theo học các lớp English 
Language Learning (ELL) (Học Anh Ngữ). 
Hầu hết các học sinh cần được giúp học 
Anh Ngữ đều được giúp thêm trong lớp 
học thường lệ. Một số học sinh lớn tuổi 
hơn theo học cả chương trình trong lớp 
thường lệ lẫn các lớp ELL. Nhà trường sẽ 
quyết định là con quý vị có cần các lớp 
ELL hay không—quý vị không cần phải ghi 
danh cho trẻ. 

Các chương trình vườn trẻ đặc biệt có thể 
giúp trẻ nhỏ học Anh Ngữ. Muốn biết có 
chương trình vườn trẻ ELL trong khu vực 

http://www2.gov.bc.ca/gov/topic.page?id=F652EE0BCB224DC4A51BE9765B50817D&title=StrongStart%20BC
http://www2.gov.bc.ca/gov/topic.page?id=F652EE0BCB224DC4A51BE9765B50817D&title=StrongStart%20BC
http://www2.gov.bc.ca/gov/topic.page?id=F652EE0BCB224DC4A51BE9765B50817D&title=StrongStart%20BC
http://www2.gov.bc.ca/gov/topic.page?id=F652EE0BCB224DC4A51BE9765B50817D&title=StrongStart%20BC
http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/rsl/
http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/rsl/
http://www2.gov.bc.ca/gov/theme.page?id=F2DF0F6E09AD8EB24078E5EEAA8DCC68
http://www2.gov.bc.ca/gov/theme.page?id=F2DF0F6E09AD8EB24078E5EEAA8DCC68
http://www2.gov.bc.ca/gov/theme.page?id=F2DF0F6E09AD8EB24078E5EEAA8DCC68
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quý vị hay không, hãy hỏi một cơ quan 
định cư di dân.

Ghi danh cho con theo học 
trường công
Khi quý vị ghi danh cho con ở trường, quý 
vị sẽ cần xuất trình hai văn kiện chính thức 
có ghi ngày sinh của trẻ, tình trạng cư trú 
của quý vị tại British Columbia, và địa chỉ 
nơi cư ngụ của quý vị. Quý vị cũng sẽ cần 
xuất trình hồ sơ chủng ngừa của trẻ. Đây là 
giấy liệt kê những loại bệnh con quý vị đã 
được chủng ngừa. 

Muốn ghi danh cho con quý vị theo học 
trường công, hãy liên lạc với khu học chính 
địa phương. 

Trẻ em có nhu cầu đặc biệt
Một số trẻ cần được giúp thêm. Các trẻ này 
có thể bị khiếm thị (mù) hoặc khiếm thính 
(điếc), hoặc bị khuyết tật nào khác về thể 
xác. Một số trẻ có thể cần được giúp vì bị 
khuyết tật học tập. 

Tại British Columbia, trẻ em có nhu cầu đặc 
biệt học những lớp thường lệ. Hãy liên lạc với 
trường tại địa phương để nói chuyện về các 
nhu cầu đặc biệt của trẻ, và để tìm hiểu về các 
chương trình và dịch vụ giúp con quý vị.

Duy trì ngôn ngữ của quý vị
Nhiều người mới đến muốn con họ tiếp tục 
học tiếng mẹ đẻ. Tại một số nơi, có thể có 
vườn trẻ có những lớp bằng ngôn ngữ của 
quý vị. Cũng có thể có những lớp sau giờ 
học hoặc vào ngày Thứ Bảy cho học sinh 
tiểu học. Quý vị có thể phải trả lệ phí cho 
những lớp này. Nhiều trường trung học có 
nhiều lớp ngôn ngữ để lựa chọn. Muốn biết 
chi tiết, hãy gọi cho B.C. Heritage Language 

Association (Hội Ngôn Ngữ Di Sản B.C.) 
tại số 604 298-4526 hoặc đến website của 
họ tại: www.bchla.net 

Các chương trình Pháp ngữ
Có ba loại chương trình Pháp ngữ khác 
nhau tại các trường công ở B.C.:
• Học sinh nói tiếng Pháp là tiếng mẹ 

đẻ có thể tìm hiểu về chương trình 
tiếng Pháp bằng cách gọi cho Conseil 
scolaire francophone de la Colombie-
Britannique tại số 604 214-2600 hoặc số 
miễn phí 1 888 715-2200. Quý vị cũng 
có thể đến website tại: www.csf.bc.ca

• Học sinh có thể học các chương trình Hội 
Nhập Pháp Ngữ để học tiếng Pháp và học 
tất cả các môn khác bằng tiếng Pháp. 

• Tại tất cả các trường công khác, học sinh có 
thể học tiếng Pháp là một trong các môn 
học thường lệ. Hãy nói chuyện với trường 
tại địa phương để biết thêm chi tiết.

Tham gia
Nếu quý vị có con đi học, hãy nói chuyện 
thường xuyên với các giáo viên của trẻ. Hãy 
đến tham dự các buổi họp cha mẹ và giáo 
viên trong năm. Quý vị cũng có thể đến 
dự các buổi họp ở trường và làm việc tình 
nguyện ở trường. Con quý vị đôi khi sẽ 
đem về nhà thư từ và thông báo từ trường. 
Nhớ đọc các thư và thông báo này để biết 
tin tức ở trường của trẻ. 

Trường độc lập (tư)
Một số trường độc lập có các chương trình 
tôn giáo, chẳng hạn như trong các trường 
Công Giáo hoặc Hồi Giáo. Các trường 
khác có thể có các phương pháp giảng dạy 
khác. Đa số trường độc lập đều tính học 
phí. Muốn biết danh sách các trường độc 

http://www.bchla.net
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lập, hãy gọi cho văn phòng Federation of 
Independent School Associations (Liên Hội 
Trường Độc Lập) tại số 604 684- 6023 trong 
vùng Metro Vancouver. Muốn biết thêm chi 
tiết, hãy đến website của họ tại: www.fisabc.
ca 

Quý vị cũng có thể tìm các trường độc lập 
trong những trang màu vàng của niên giám 
điện thoại, dưới tiêu đề Schools–Academic–
Elementary and Secondary. B.C. Ministry of 
Education (Bộ Giáo Dục B.C.) có chi tiết về 
các trường độc lập trên website của họ tại: 
www.bced.gov.bc.ca/independentschools

Học Hàm Thụ và Dạy Ở Nhà
Một số trẻ em tại British Columbia không 
đi học trường thường lệ. Các trẻ này có thể 
sống tại nơi xa trường học, bị bệnh nặng 
nên không đến trường được hoặc cha mẹ 
có thể muốn dạy con ở nhà. Học sinh có 
thể học ở nhà theo hai cách—Học Hàm 
Thụ hoặc Dạy Ở Nhà. 

Học trên mạng hay qua thư từ (gửi qua 
đường bưu điện) được gọi là Học Hàm 
Thụ. Quý vị có thể tìm hiểu về các trường 
Học Hàm Thụ và các môn học tại:  
www.learnnowbc.ca/schools 

Khi cha mẹ đảm nhận việc giảng dạy cho 
con ở nhà thì gọi là Dạy Ở Nhà. Cha mẹ 
phải soạn bài học và bảo đảm cho con học. 
Cha mẹ phải ghi danh cho con với một 
trường trước khi bắt đầu. Quý vị có thể  
tìm hiểu thêm chi tiết về Dạy Ở Nhà tại:  
www.bced.gov.bc.ca/home_school

Muốn biết các khác biệt giữa Học Hàm 
Thụ và Dạy Ở Nhà, hãy đến: www.bced.gov.
bc.ca/dist_learning/dl_vs_homeschool.htm 

Giáo dục hậu trung học
Sau khi học xong Lớp 12, nhiều học sinh 
sẽ học tiếp. Có các trường đại học, trường 
cao đẳng và viện giáo dục công (do chính 
quyền tài trợ) và tư (không do chính quyền 
tài trợ), tại British Columbia. 

Sinh viên có thể học nhiều môn khác nhau 
tại trường đại học như văn chương, giáo 
dục, khoa học, y khoa và luật khoa. Cần 
khoảng bốn năm học toàn thời gian để 
tốt nghiệp bằng Cử Nhân. Nếu học tiếp ở 
đại học, quý vị có thể học ra bằng hậu tốt 
nghiệp đại học như bằng Cao Học hoặc 
Tiến Sĩ/Ph.D. 

Các trường cao đẳng và viện giáo dục 
dạy những môn học năm thứ nhất và thứ 
nhì đại học. Sau đó quý vị có thể chuyển 
sang một trường đại học. Các trường cao 
đẳng và viện giáo dục kỹ thuật cũng có các 
chương trình huấn nghệ, chẳng hạn như 
huấn luyện đầu bếp, kỹ thuật điện toán 
hoặc thợ máy xe hơi. 

Muốn biết danh sách các trường cao đẳng 
và viện giáo dục, xem ở cuối chương này 
hoặc xem trong những trang màu vàng  
của niên giám điện thoại, dưới tiêu 
đề Schools–Academic–Colleges and 
Universities. Niên giám điện thoại màu 
vàng và www.yellowpages.ca có liệt kê cả 
trường công lẫn trường tư. Muốn biết danh 
sách các viện giáo dục công hậu trung học, 
hãy đến: www.aved.gov.bc.ca/institutions 

Để giúp quý vị chọn một trường và 
chương trình hậu trung học, xem “Being 
an Informed Student” (Là Sinh Viên Hiểu 
Rõ Vấn Đề) tại: www.aved.gov.bc.ca/
informedstudent/welcome.htm

http://www.fisabc.ca
http://www.fisabc.ca
http://www.bced.gov.bc.ca/independentschools
http://www.bced.gov.bc.ca/dist_learning/dl_vs_homeschool.htm
http://www.bced.gov.bc.ca/dist_learning/dl_vs_homeschool.htm
http://www.aved.gov.bc.ca/informedstudent/welcome.htm
http://www.aved.gov.bc.ca/informedstudent/welcome.htm
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Phí tổn và trợ giúp tài 
chánh
Tại các trường đại học, cao đẳng và viện 
giáo dục công, chính quyền đài thọ đa  
số phí tổn các chương trình, nhưng sinh 
viên cũng phải trả các khoản lệ phí. 

Mỗi trường hậu trung học có các khoản  
lệ phí khác nhau, và mỗi chương trình có 
các khoản lệ phí khác nhau. 

Chính quyền B.C. cho nhiều sinh viên cần 
được trợ giúp tài chánh vay tiền. Một số 
sinh viên có lợi tức thấp có thể được giúp  
để trả học phí và một phần phí tổn sinh 
sống. Muốn được giúp, sinh viên đã phải 
sống tại B.C. 12 tháng trước khi bắt đầu 
chương trình của mình. Muốn biết chi tiết, 
hãy nói chuyện với văn phòng trợ giúp tài 
chánh tại trường cao đẳng, viện giáo dục 
hoặc đại học quý vị dự định theo học. Quý 
vị cũng có thể xem chi tiết tại website của 
Chính Quyền B.C. tại: www.studentaidbc.ca 

Cha mẹ có thể bắt đầu một Registered 
Education Savings Plan (RESP) (Chương 
Trình Tiết Kiệm Giáo Dục Chính Thức) để 
tiết kiệm cho vấn đề giáo dục của con mình 
sau khi xong trung học. Quý vị có thể mở 
RESP tại nhiều ngân hàng và công đoàn 
tín dụng. Quý vị cần có Social Insurance 
Number (SIN) (Số Bảo Hiểm Xã Hội) để 
mở một RESP. Quý vị cũng có thể được 
cấp Canada Education Savings Grant (Cấp 
Khoản Tiết Kiệm Giáo Dục Canada). Đây 
là tiền được Chính Phủ Canada ký thác vào 
RESP của con quý vị. Muốn biết thêm chi 
tiết, hãy đến: www.CanLearn.ca hoặc gọi  
số 1 888 276-3624. 

Nhiều sinh viên làm việc bán thời gian hoặc 
vào mùa hè để kiếm tiền đi học. 

Các trường hậu trung học 
và cao đẳng tư
British Columbia có nhiều trường cao đẳng 
hậu trung học, trường thương mại, trường 
kỹ thuật và trường ngôn ngữ tư. Học phí đôi 
khi cao hơn so với các trường cao đẳng công, 
và họ có thể có các chương trình khác nhau. 

Hãy chắc chắn là trường hậu trung học 
hoặc trường cao đẳng tư quý vị muốn theo 
học có ghi danh với Private Career Training 
Institutions Agency (PCTIA) (Cơ Quan Các 
Viện Huấn Luyện Nghề Nghiệp Tư). Điều này 
có nghĩa là trường hoặc trường cao đẳng đó 
đã hội đủ các điều kiện về tiêu chuẩn giáo dục. 

Quý vị có thể liên lạc với PCTIA để biết các 
trường nào được chứng nhận. 

Private Career Training Institutions Agency
Metro Vancouver: 604 569-0033
Số miễn phí: 1 800 661-7441
www.pctia.bc.ca 

Muốn tìm các trường hậu trung học và 
trường cao đẳng tư, xem trong những trang 
màu vàng của niên giám điện thoại, dưới 
tiêu đề Schools. 

Lớp Anh ngữ cho người lớn 
Có nhiều lớp English as a Second Language 
(ESL) (Anh Ngữ là Ngôn Ngữ Thứ Nhì) để 
giúp người lớn học nói, đọc và viết tiếng Anh.

http://www.pctia.bc.ca
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Dịch Vụ Anh Ngữ cho Người Lớn (ELSA)
Di dân người lớn cần học tiếng Anh có 
thể theo học miễn phí những lớp ESL do 
chính quyền bảo trợ. Những lớp miễn phí 
này được gọi là English Language Services 
for Adults (ELSA) (Dịch Vụ Anh Ngữ cho 
Người Lớn). Một số lớp ELSA có dịch vụ 
giữ trẻ. Muốn biết các dịch vụ giữ trẻ khác, 
xem Chương 7. Hãy tìm hiểu thêm về dịch 
vụ này, và các dịch vụ Anh Ngữ khác tại: 
www.welcomebc.ca/LearnEnglish 

Các trung tâm thẩm định ngôn ngữ (trắc 
nghiệm) cũng thông tin về những lớp 
ELSA. Trong vùng Metro Vancouver, có  
hai trung tâm thẩm định ngôn ngữ:
• Tại Vancouver, Burnaby, Richmond, 

New Westminster, North Vancouver và 
West Vancouver, gọi cho Western ESL 
Services (Dịch Vụ ESL Miền Tây) tại số 
604 876-5756.

• Tại Surrey, Coquitlam, Port Coquitlam, 
Port Moody, Maple Ridge, và Fraser Valley, 
gọi cho Surrey Language Assessment 
Centre (Trung Tâm Thẩm Định Ngôn Ngữ 
Surrey) tại số 604 507-4150.

• Nơi khác trong B.C., gọi điện thoại hoặc 
đến một cơ quan định cư di dân trong 
khu vực quý vị. 

Quý vị có thể xem danh sách các cơ quan 
tại: www.cic.gc.ca/english/newcomers/
map/services.asp 

Chương Trình Trợ Giúp Định Cư ESL 
(ESL SAP)
Tại nhiều khu vực ở B.C. có những người 
dạy kèm được huấn luyện để giúp người 
mới đến học Anh Ngữ. Muốn tìn một 
Trung Tâm Dạy Kèm ESL SAP, hãy đến: 
www.welcomebc.ca/Live/learn-english/esl-
sap.aspx

Các lớp Anh Ngữ tại trường cao đẳng và 
trường công
Di dân người lớn cũng có thể theo học lớp 
Anh Ngữ toàn thời gian hoặc bán thời gian 
tại một trường cao đẳng hoặc trường công. 
Những trường này có thể mở những lớp 
ESL miễn phí hoặc có tính lệ phí. Chính 
quyền tỉnh bang có thể giúp trả lệ phí cho 
nhiều học viên có lợi tức thấp. Muốn biết 
chi tiết về Adult Basic Education Student 
Assistance Program (Chương Trình Trợ 
Giúp Giáo Dục Cơ Bản cho Học Viên 
Người Lớn), hãy đến: www.aved.gov.bc.ca/
studentaidbc/explore/grants-scholarships/
adult-basic-education 

Các nhóm cộng đồng
Các cơ quan định cư di dân, các nhóm 
cộng đồng, và nhà thờ cũng có thể cung cấp 
những lớp Anh Ngữ miễn phí hoặc giá rẻ 
tại một số khu vực. Hãy hỏi cơ quan dịch 
vụ di dân về danh sách những lớp Anh Ngữ 
trong cộng đồng quý vị. Quý vị có thể tìm 
danh sách các cơ quan này tại: www.cic.
gc.ca/english/newcomers/map/services.asp

Trường và giáo viên dạy kèm Anh  
Ngữ tư
Nhiều trường Anh ngữ tư và giáo viên  
dạy kèm tư cũng dạy Anh Ngữ. Các lớp 
này có thể đắt hơn những lớp tại trường 
công và trường cao đẳng công, và không 
phải lúc nào cũng được chính quyền tỉnh 
bang chứng nhận. Xem trong những  
trang màu vàng của niên giám điện thoại, 
dưới tiêu đề Language Schools, để tìm  
các trường ESL, hoặc tìm trên Internet.  
Tìm hiểu xem họ có được chính quyền 
chứng nhận hay không. Muốn biết chi  
tiết về những lớp ESL, hãy đến:  
www.elsanet.org/esldirectory/index.php 

http://www.welcomebc.ca/LearnEnglish
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.welcomebc.ca/Live/learn-english/esl-sap.aspx
http://www.welcomebc.ca/Live/learn-english/esl-sap.aspx
http://www.aved.gov.bc.ca/studentaidbc/explore/grants-scholarships/adult-basic-education
http://www.aved.gov.bc.ca/studentaidbc/explore/grants-scholarships/adult-basic-education
http://www.aved.gov.bc.ca/studentaidbc/explore/grants-scholarships/adult-basic-education
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.elsanet.org/esldirectory/index.php
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Giáo dục tráng niên
Một số người lớn tại British Columbia 
muốn bắt đầu một chương trình học mới 
hoặc tiếp tục học thêm. Người lớn có thể 
đi học để cải tiến khả năng đọc hoặc toán, 
để hoàn tất bậc trung học, để học các khả 
năng làm việc mới, hoặc vì thích học. 

Nhiều trường cao đẳng, đại học, và trung 
học có mở lớp toàn thời gian hoặc bán thời 
gian vào buổi tối. Nhiều người lớn đi học 
toàn thời gian vào ban ngày. Nếu quý vị 
đang làm việc, quý vị có thể học bán thời 
gian vào buổi tối. 

Người lớn có thể đi học lại miễn phí để 
hoàn tất Lớp 12. Quý vị có thể học tại 
một trường công, trường cao đẳng hoặc 
trên Internet. Muốn biết chi tiết về các 
chương trình giáo dục tráng niên, hãy gọi 
điện thoại cho trường cao đẳng cộng đồng 
tại địa phương hoặc đến: www.aved.gov.
bc.ca/abe/abesap.htm. Muốn biết chi tiết 
về các chương trình giáo dục tráng niên, 
hãy liên lạc với trường cao đẳng cộng đồng 
công địa phương tại: www.aved.gov.bc.ca/
institutions. Quý vị cũng có thể gọi cho 
văn phòng của khu học chính. Muốn tìm 
một văn phòng trong cộng đồng quý vị, 
hãy đến: www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/
imclWeb/Home.do 

Học Hàm Thụ cho người lớn
Một số người lớn muốn học ở nhà hoặc 
không thể đến lớp. Nhiều trường cao đẳng 
và đại học có mở lớp trên Internet, và  
cũng có mở một số lớp hàm thụ bằng thư. 
Quý vị có thể hỏi chi tiết từ Thompson 
Rivers University Open Learning tại số  
1 800 663-9711 về những lớp hàm thụ và 
trên mạng. Hãy đến website của họ tại: 
www.tru.ca/distance. Quý vị cũng có thể 

đến https://coursesbc.ca để xem những lớp 
trên mạng và hàm thụ của tất cả các trường 
đại học và cao đẳng tại B.C. 

Các trường đại học, cao 
đẳng, và viện giáo dục  
tại British Columbia
Đại Học
Capilano University
2055 Purcell Way
North Vancouver, B.C. V7J 3H5
Đ.T.: 604 986-1911
www.capilanou.ca
Cũng có các chi nhánh tại Sechelt và 
Squamish.

Emily Carr University of Art and Design
1399 Johnston Street, Granville Island
Vancouver, B.C. V6H 3R9
Đ.T.: 604 844-3800
Số miễn phí: 1 800 832-7788
www.ecuad.ca

Kwantlen Polytechnic University
12666 72nd Avenue
Surrey, B.C. V3W 2M8
Đ.T.: 604 599-2100
www.kwantlen.bc.ca
Cũng có các chi nhánh tại Langley, 
Richmond, Cloverdale, và Surrey.

Royal Roads University
2005 Sooke Road
Victoria, B.C. V9B 5Y2
Đ.T.: 250 391-2511
www.royalroads.ca

Simon Fraser University
8888 University Drive
Burnaby, B.C. V5A 1S6
Đ.T.: 778 782-3111
www.sfu.ca

http://www.aved.gov.bc.ca/abe/abesap.htm
http://www.aved.gov.bc.ca/abe/abesap.htm
www.aved.gov.bc.ca/institutions
www.aved.gov.bc.ca/institutions
http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/Home.do
http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/Home.do
http://www.tru.ca/distance
https://coursesbc.ca
www.capilanou.ca
www.ecuad.ca
www.kwantlen.bc.ca
www.royalroads.ca
www.sfu.ca
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Thompson Rivers University
Main Campus
900 McGill Road
Kamloops, B.C. V2C 0C8
Đ.T.: 250 828-5000
www.tru.ca

University of British Columbia
Vancouver Campus 
2329 West Mall
Vancouver, B.C. V6T 1Z4
Đ.T.: 604 822-2211
www.ubc.ca
Okanagan Campus
3333 University Way 
Kelowna, B.C. V1V 1V7
Đ.T.: 250 807-8000 
Số miễn phí: 1 866 596-0767 

University of the Fraser Valley
33844 King Road
Abbotsford, B.C. V2S 7M8
Đ.T.: 604 504-7441
Số miễn phí: 1 888-504-7441
www.ufv.ca
Cũng có các chi nhánh tại  
Chilliwack và Mission.

University of Northern British Columbia
3333 University Way
Prince George, B.C. V2N 4Z9
Đ.T.: 250 960-5555
www.unbc.ca
Cũng có các chi nhánh tại Terrace, 
Quesnel, Fort St. John, và Gitwinksihlkw.

University of Victoria
Box 1700
Victoria, B.C. V8W 2Y2
Đ.T.: 250 721-7211
www.uvic.ca

Vancouver Island University
900 Fifth Street
Nanaimo, B.C. V9R 5S5
Đ.T.: 250 753-3245
Số miễn phí: 1 888 920-2221
www.viu.ca
Cũng có các chi nhánh tại Cowichan, 
Parksville, và Powell River.

Trường Cao Đẳng
Camosun College
3100 Foul Bay Road
Victoria, B.C. V8P 5J2
Đ.T.: 250 370-3000
www.camosun.bc.ca

College of New Caledonia
3330 22nd Avenue
Prince George, B.C. V2N 1P8
Đ.T.: 250 562-2131
Số miễn phí: 1 800 371-8111
www.cnc.bc.ca
Cũng có các chi nhánh tại Burns Lake, 
Fort St. James, Fraser Lake, Mackenzie, 
Quesnel, Valemount, và Vanderhoof.

College of the Rockies
Box 8500
2700 College Way
Cranbrook, B.C. V1C 5L7
Đ.T.: 250 489-2751
Số miễn phí: 1 877 489-2687
www.cotr.bc.ca
Cũng có các chi nhánh tại Creston, 
Fernie, Golden, Invermere, và Kimberley.

Douglas College
700 Royal Avenue
New Westminster, B.C. V3M 2Z4
Đ.T.: 604 527-5400
www.douglas.bc.ca
Cũng có các chi nhánh tại Coquitlam 
và Maple Ridge.

www.tru.ca
www.ubc.ca
www.ufv.ca
www.unbc.ca
www.uvic.ca
www.viu.ca
www.camosun.bc.ca
www.cnc.bc.ca
www.cotr.bc.ca
www.douglas.bc.ca
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Langara College
100 West 49th Avenue
Vancouver, B.C. V5Y 2Z6
Đ.T.: 604 323-5511
www.langara.bc.ca

North Island College
2300 Ryan Road
Courtenay, B.C. V9N 8N6
Đ.T.: 250 334-5000
Số miễn phí: 1 800 715-0914
www.nic.bc.ca
Cũng có các chi nhánh tại Campbell River, 
Port Alberni và Mount Waddington, và 
một trung tâm học tập tại Ucluelet.

Northern Lights College
11401 8th Street
Dawson Creek, B.C. V1G 4G2
Đ.T.: 250 782-5251
Số miễn phí: 1 866 463-6652
www.nlc.bc.ca
Cũng có các chi nhánh tại Atlin, Chetwynd, 
Dease Lake, Fort Nelson, Fort St. John, và 
Tumbler Ridge.

Northwest Community College
5331 McConnell Avenue
Terrace, B.C. V8G 4X2
Đ.T.: 250 635-6511
Số miễn phí: 1 877 277-2288
www.nwcc.bc.ca
Cũng có các chi nhánh tại Hazelton, 
Houston, Kitimat, Prince Rupert, Queen 
Charlotte Village, Masset, Nass Valley, 
Smithers, và Skidegate (Kaay Llnagaay).

Okanagan College
1000 KLO Road
Kelowna, B.C. V1Y 4X8
Đ.T.: 250 762-5445
www.okanagan.bc.ca

Cũng có các chi nhánh tại Penticton, 
Salmon Arm, và Vernon.

Selkirk College
Box 1200
301 Frank Beinder Way
Castlegar, B.C. V1N 3J1
Đ.T.: 250 365-7292
Số miễn phí: 1 888 953-1133
www.selkirk.bc.ca
Cũng có các chi nhánh tại Grand Forks, 
Kaslo, Nakusp, Nelson, và Trail.

Vancouver Community College
1155 East Broadway
Vancouver, B.C. V5T 4V5
Đ.T.: 604 871-7000
www.vcc.ca

Các Viện Giáo Dục
British Columbia Institute of Technology
3700 Willingdon Avenue
Burnaby, B.C. V5G 3H2
Đ.T.: 604 434-5734
Số miễn phí: 1 866 434-1610
www.bcit.ca

Justice Institute of British Columbia
715 McBride Boulevard
New Westminster, B.C. V3L 5T4
Đ.T.: 604 525-5422
Số miễn phí: 1 888 865-7764
www.jibc.ca

Nicola Valley Institute of Technology
4155 Belshaw Street
Merritt, B.C. V1K 1R1
Đ.T.: 250 378-3300
www.nvit.bc.ca

www.langara.bc.ca
www.nic.bc.ca
www.nlc.bc.ca
www.nwcc.bc.ca
www.okanagan.bc.ca
www.selkirk.bc.ca
www.vcc.ca
www.bcit.ca
www.jibc.ca
www.nvit.bc.ca
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Việc làm và trợ giúp lợi tức (trợ cấp xã hội
Nếu quý vị không có đủ tiền sống, quý vị có thể nộp đơn xin chính quyền tỉnh bang trợ giúp 
tài chánh. Trường hợp trợ giúp này được gọi là chương trình B.C. Employment and Assistance 
(BCEA) (Việc Làm và Trợ Giúp B.C.). Chương trình này cũng được gọi là trợ cấp xã hội hoặc 
trợ giúp lợi tức. Loại trợ cấp này chỉ dành cho thường trú nhân và người đang xin tỵ nạn. 

Khi quý vị nộp đơn xin, chính quyền sẽ xem xét tình trạng tài chánh của quý vị (lợi tức, chi phí 
và tài sản của quý vị) để quyết định xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không. Hãy liên lạc với 
Employment and Assistance Centre (Trung Tâm Việc Làm và Trợ Giúp) tại số 1 866 866-0800 
để nói chuyện về việc nộp đơn. Đến website của họ tại: www.sdsi.gov.bc.ca/bcea.htm 

• Việc làm và trợ giúp  
lợi tức

• Ngân hàng thực phẩm

• Trung tâm những người 
bị khủng hoảng

• Chỗ tạm trú khẩn cấp

• Hành hạ và bạo động

• Các chương trình và 
quyền lợi cho người  
cao niên

• Trợ giúp giới trẻ

• Yểm trợ cho người đồng 
tính luyến ái nam, nữ,  
và người ái nam ái nữ

• Trợ giúp cho các gia đình

• Giữ trẻ

Đổ vỡ bảo trợ
Một số người được một người trong gia 
đình bảo trợ đến Canada. Đôi khi có các 
thay đổi hoặc vấn đề trong gia đình đó, 
chẳng hạn như đổ vỡ hôn nhân. Nếu xảy 
ra tình trạng này, người bảo trợ vẫn phải 
chịu trách nhiệm cho thân nhân. Nếu người 
được bảo trợ hưởng trợ giúp lợi tức (trợ cấp 
xã hội), người bảo trợ phải trả lại tiền đó 
cho chính quyền tỉnh bang. 

Muốn biết chi tiết về trường hợp đổ vỡ  
bảo trợ, hãy liên lạc với B.C. Ministry of 
Social Development and Social Innovation 
(Bộ Phát Triển Xã Hội và Canh Tân Xã  
Hội B.C.) tại số 1 877 815-2363, hoặc đến:  
www.sdsi.gov.bc.ca/factsheets/2005/
Sponsorship_default.htm

http://www.sdsi.gov.bc.ca/bcea.htm
http://www.sdsi.gov.bc.ca/factsheets/2005/Sponsorship_default.htm
http://www.sdsi.gov.bc.ca/factsheets/2005/Sponsorship_default.htm
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Văn Phòng Ombudsperson
Nếu quý vị cảm thấy một bộ hoặc cơ 
quan công của tỉnh bang đã không đối 
xử công bằng với mình và quý vị chưa 
giải quyết được vấn đề, Văn Phòng B.C. 
Ombudsperson (Điều Tra Viên) có thể giúp. 
Văn phòng này độc lập với chính quyền. 
Họ giải quyết những vụ khiếu nại về các bộ 
và cơ quan như WorkSafeBC và ICBC, các 
trường cao đẳng và đại học, hội đồng giáo 
dục, cơ quan sức khỏe và chính quyền địa 
phương. 

Dịch vụ này miễn phí và kín đáo. Có dịch 
vụ thông dịch chuyên nghiệp cho hơn  
180 ngôn ngữ. 

B.C. Office of the Ombudsperson
Số miễn phí: 1 800 567-3247
www.bcombudsperson.ca 

Ngân hàng thực phẩm
Những người cần được giúp có thể xin 
thực phẩm khẩn cấp miễn phí tại một ngân 
hàng thực phẩm. 

Ngân Hàng Thực Phẩm cũng trợ giúp các 
gia đình về tiếp liệu nhà trường, dạy nấu 
ăn, và quản trị tiền bạc. Họ có một phòng 
khám nha khoa miễn phí và một chương 
trình cho trẻ em chơi thể thao. 

Các ngân hàng thực phẩm không phải 
của chính quyền. Người dân trong cộng 
đồng tặng thực phẩm. Nếu quý vị muốn 
tặng thực phẩm, có những hộp đựng đặt 
tại nhiều của tiệm thực phẩm, nhà thờ, và 
nhiều nơi khác. Muốn biết chi tiết về các 
ngân hàng thực phẩm tại B.C., hãy đến: 
www.foodbanksbc.ca 

Trung tâm giúp những 
người bị khủng hoảng
Một số người mới đến bị các khó khăn 
thích nghi với quốc gia mới. Họ quá buồn 
hoặc bồn chồn. Một số người còn có thể 
nghĩ đến chuyện tự sát. Đa số các cộng 
đồng tại B.C. đều có các trung tâm giúp 
những người đang bị khủng hoảng cảm 
xúc, chẳng hạn như trầm cảm, có ý nghĩ 
muốn tự sát, hoặc có vấn đề về gia đình  
và hôn nhân. 

Nếu quý vị đang bị khủng hoảng, hãy gọi 
cho Distress Phone Services (Dịch Vụ Điện 
Thoại khi Đau Khổ) tại số 1 866 661-3311 
hoặc 1 800 784-2433 (1 800 SUICIDE). 
Dịch vụ này làm việc 24 giờ mỗi ngày,  
7 ngày mỗi tuần. 

Quý vị cũng có thể đến website của Crisis 
Centre (Trung Tâm Giúp Những Người Bị 
Khủng Hoảng) tại: www.crisiscentre.bc.ca 

Muốn nói chuyện trên mạng để nhờ giúp  
và thông tin, thanh thiếu niên (12-24 tuổi) 
có thể đến: www.YouthInBC.com. Người 
lớn (25 tuổi trở lên) có thể đến:  
www.CrisisCentreChat.ca

Vô gia cư 
Nếu quý vị phải rời khỏi nhà vì tình trạng 
khẩn cấp hoặc nếu quý vị lo ngại về an toàn 
của mình, quý vị có thể cần tìm chỗ tạm trú. 

Nếu quý vị bị bạo hành trong gia đình và 
cần một chỗ ở mới trong tình trạng khẩn 
cấp, xin xem mục Hành hạ trong gia đình 
trong phần này. 

Tổ chức Salvation Army giúp những người 
vô gia cư, có lợi tức thấp, và đói. Muốn biết 
thêm chi tiết, hãy đến: www.careandshare.ca

http://www.bcombudsperson.ca
http://www.foodbanksbc.ca
http://www.crisiscentre.bc.ca
http://www.CrisisCentreChat.ca
http://www.careandshare.ca
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Tiếp cận 
Nhân viên tiếp cận người vô gia cư sẽ giúp 
những người đang sống ngoài đường hoặc 
có thể bị mất nhà để tìm thực phẩm, quần 
áo ấm, và một chỗ trú ngụ khẩn cấp. Họ 
sẽ giúp quý vị tìm gia cư và xin trợ cấp thu 
nhập. Họ cũng sẽ giúp quý vị liên lạc với 
chủ nhà của quý vị, tìm nơi huấn luyện 
khả năng sinh sống, quản trị sức khỏe, 
nhà, và tài chánh. 

Chương Trình Chỗ Tạm Trú 
Khẩn Cấp 
BC Housing (Cơ Quan Gia Cư BC) tài trợ 
những chỗ tạm trú khẩn cấp và các trung 
tâm dừng chân để giúp những người vô gia 
cư có chỗ ngủ, ăn tạm thời, và tiếp nhận 
các dịch vụ yểm trợ khác. 

Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến: www.
bchousing.org/Options/Emergency_
Housing/ESP để  
xem danh sách những chỗ tạm trú. 

Chương Trình Đáp Ứng 
Thời Tiết Khắc Nghiệt 
Chương trình Đáp Ứng Thời Tiết Khắc 
Nghiệt cung cấp chỗ ngủ khô ráo, ấm áp 
cho những người và gia đình sống ngoài 
đường khi thời tiết quá lạnh. Chương trình 
này hoạt động từ ngày 1 Tháng Mười Một 
đến ngày 31 Tháng Ba. 

Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến: www.
bchousing.org/Options/Emergency_
Housing/EXR

Trợ giúp nạn nhân bị chấn 
thương 
Một số người có thể đang gặp chuyện đau 

thương hoặc bị chấn thương trước khi đến 
Canada. Thí dụ, họ có thể đã bị tra tấn 
hoặc chấn thương vì chiến tranh. Họ cũng 
có thể đã bị mất đi những người thân yêu. 
Vancouver Association for Survivors of 
Torture (VAST) (Hội Những Người Đã  
Bị Tra Tấn Vancouver) yểm trợ bằng  
Anh Ngữ và các ngôn ngữ khác.

Vancouver Association for Survivors  
of Torture (VAST) 
Số miễn phí: 1 866 393-3133 
www.vast-vancouver.ca 

Hành hạ và bạo động
Có nhiều dạng hành hạ, cả về thể xác lẫn 
cảm xúc. Khi một người hành hung (tấn 
công), đả thương, ngược đãi hoặc đe dọa 
một người khác thì được gọi là hành hạ. Tại 
Canada, tất cả những trường hợp bạo động 
và đe dọa bạo động đều là phạm pháp. 
Cảnh sát có thể bắt giữ người hành hung 
hoặc đe dọa hành hung một người khác. 
Người đó có thể bị phạt tiền hoặc tù. 

Hành hạ luôn luôn là hành động sai trái. 
Nếu có người hành hạ quý vị, đó không 
phải là lỗi của quý vị. Quý vị có thể nhờ 
giúp để tránh khỏi người hành hạ quý vị. 

Cưỡng dâm
Cưỡng dâm là bất cứ dạng tiếp xúc tình 
dục nào với một người mà người đó không 
muốn. Cưỡng dâm có thể là từ việc sờ mó 
có tính chất tình dục cho đến cưỡng bách 
giao hợp (đôi khi gọi là hiếp dâm). Cưỡng 
dâm là phạm pháp, dù người cưỡng dâm là 
người phối ngẫu, thân nhân hoặc bạn. Nếu 
quý vị đã bị cưỡng dâm, hãy liên lạc với 
VictimLink BC. Họ sẽ giúp quý vị đến bác 
sĩ, nói chuyện với một nhân viên cố vấn, 
trình báo cảnh sát, và tiếp nhận các dịch vụ 
yểm trợ khác. 

http://www.bchousing.org/Options/Emergency_Housing/ESP
http://www.bchousing.org/Options/Emergency_Housing/ESP
http://www.bchousing.org/Options/Emergency_Housing/ESP
http://www.bchousing.org/Options/Emergency_Housing/EXR
http://www.bchousing.org/Options/Emergency_Housing/EXR
http://www.bchousing.org/Options/Emergency_Housing/EXR
http://www.vast-vancouver.ca
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VictimLink BC
Số miễn phí: 1 800 563-0808
www.victimlinkbc.ca 

Nếu quý vị đang gặp nguy hiểm, hãy gọi  
số 9-1-1. 

Nếu quý vị muốn trình báo một vụ cưỡng 
dâm, dù đã xảy ra trong quá khứ, hãy gọi cho 
sở cảnh sát địa phương hoặc cảnh sát RCMP. 

Có các tổ chức khác giúp phụ nữ đã bị 
cưỡng dâm. Quý vị cũng có thể gọi cho 
Women Against Violence Against Women 
(WAVAW) Rape Crisis Centre (Trung Tâm 
Giúp Những Người Bị Khủng Hoảng vì 
Cưỡng Dâm của Hội Phụ Nữ Chống Bạo 
Hành Đối Với Phụ Nữ). Đường dây khủng 
hoảng này làm việc 24 giờ mỗi ngày. 

Women Against Violence Against Women 
Rape Crisis Centre
Số miễn phí: 1 877 392-7583 
www.wavaw.ca 

Hành hạ trong gia đình
Hành hạ có thể xảy ra trong gia đình. Một 
người trong gia đình có thể là người vợ, 
người chồng, vợ hoặc chồng sống chung 
theo thông pháp, hoặc bạn tình cùng phái 
tính. Con cái, cha mẹ, ông bà, chị em, anh 
em và gia đình bên chồng bên vợ cũng là gia 
đình. Có nhiều dạng hành hạ có thể xảy ra 
trong một gia đình: 
• Hành hạ thể xác: đánh hoặc đá một 

người, hoặc dùng vũ khí để đả thương 
người khác 

• Hành hạ tình dục: cưỡng bách người 
khác giao hợp 

• Hành hạ cảm xúc: đe dọa đưa con cái đi 
nơi khác, không để cho một người nói 
chuyện với bạn bè hoặc gia đình, không 

cho người đó ra khỏi nhà, hoặc đe dọa 
ngưng bảo trợ di trú 

• Hành hạ tài chánh: không để cho một 
người có việc làm hoặc giữ việc, tham 
dự khóa huấn luyện việc làm, hoặc  
có tiền

• Hành hạ tinh thần: không cho một 
người theo tôn giáo của họ, hoặc dùng 
tôn giáo làm lý do để gây tổn thương 
hoặc kiểm soát người khác 

Nếu quý vị là thường trú nhân tại Canada, 
quý vị sẽ không bị trục xuất nếu quý vị rời 
bỏ tình trạng bị gia đình hành hạ. Tư cách 
được bảo trợ của quý vị không thể bị tước 
đi sau khi quý vị trở thành thường trú nhân. 
Nếu quý vị chưa phải là thường trú nhân, 
Citizenship and Immigration Canada (CIC) 
(Bộ Quốc Tịch và Di Trú Canada) sẽ thận 
trọng đánh giá trường hợp của quý vị trước 
khi đi đến quyết định. 

Nếu quý vị cần được giúp
• Nếu quý vị đang gặp nguy hiểm, hãy gọi 

số 9-1-1.
• Gọi cho VictimLink BC tại số 1 800 563-

0808 hoặc đến: www.victimlinkbc.ca. Họ 
có thể thông tin và giới thiệu quý vị đến các 
cơ quan và dịch vụ để giúp quý vị. Họ cũng 
yểm trợ ngay cho nạn nhân bị bạo hành 
trong gia đình và bạo hành tình dục. Dịch 
vụ này được cung cấp bằng 110 ngôn ngữ. 

• Hãy gọi cho một Transition House 
(Nhà Chuyển Tiếp) hoặc Safe Home 
Program (Chương Trình Nhà An Toàn). 
Transition House giúp phụ nữ (có con 
hoặc không có con). Các nhà này mở  
cửa 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần. 
Họ cung cấp chỗ tạm trú an toàn, thường 
đến tối đa 30 ngày. Quý vị có thể được 
giúp tìm dịch vụ cố vấn và y tế. Muốn 

http://www.victimlinkbc.ca
http://www.wavaw.ca
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tìm Transition House hoặc Safe Home 
Program gần quý vị, hãy đến:  
www.bchousing.org/Options/
Emergency_Housing/WTHSP/Access 

Hành hạ và bỏ bê trẻ em 
Đôi khi cha mẹ không chăm sóc con cái 
đúng mức. Họ có thể đánh đập hoặc bỏ bê 
con cái—thí dụ, họ có thể bỏ con dưới 12 
tuổi ở nhà một mình. Có các đạo luật bảo 
vệ trẻ em trong những trường hợp này. 

Nếu quý vị nghĩ có trẻ cần được giúp, hãy 
gọi cho Helpline for Children (Đường Dây 
Trợ Giúp Trẻ Em). Gọi số 310-1234 từ bất 
cứ nơi đâu trong B.C. Không cần số vùng. 
Quý vị có thể gọi số này 24 giờ mỗi ngày, 
bảy ngày mỗi tuần. Chính quyền có thể 
phái một nhân viên xã hội đến xem xét 
tình trạng của trẻ. 

Nếu nhân viên xã hội nghĩ rằng trẻ đang 
bị nguy hiểm, họ có thể đưa trẻ ra khỏi 
nhà đến một nơi an toàn. Nếu trường hợp 
này xảy ra, cha mẹ nên nhờ trợ giúp pháp 
lý ngay. Nếu quý vị tin rằng có trẻ đang bị 
nguy hiểm, hành hạ hoặc bỏ bê, luật quy 
định là quý vị phải trình báo. 

Hành hạ và bỏ bê người cao niên 
Người cao niên là người từ 65 tuổi trở lên. 
Đôi khi người cao niên bị hành hạ thể xác, 
cảm xúc, tình dục hoặc tài chánh. Họ có 
thể bị bỏ bê hoặc họ có thể tự bỏ bê bản 
thân. Nếu quý vị hoặc người quý vị quen 
biết đang bị hành hạ hoặc bỏ bê, hãy gọi 
cho VictimLink BC. 

VictimLink BC
Số miễn phí: 1 800 563-0808
www.victimlinkbc.ca 

Quý vị cũng có thể liên lạc với Seniors 

Abuse and Information Line (SAIL) 
(Đường Dây Thông Tin về Nạn Hành Hạ 
Người Cao Niên) từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 
tối. Đường dây này làm việc bảy ngày mỗi 
tuần, trừ ngày lễ pháp định. 

B.C. Centre for Elder Advocacy and 
Support Seniors Abuse and Information 
Line  
(Đường Dây Thông Tin về Nạn Hành Hạ 
Người Cao Niên của Trung Tâm Bênh Vực 
và Yểm Trợ Người Cao Niên BC) 
Số miễn phí: 1 866 437-1940 
www.bcceas.ca 

Hành hạ thú vật 
Đôi khi có người hành hạ hoặc bỏ bê thú vật. 
Đây có thể là thú nuôi tiêu khiển (chẳng hạn 
như chó, mèo, hoặc chim), nông súc, hoặc 
thú vật trong sở thú hoặc nông trại nuôi thú. 
Hành hạ thú vật là phạm pháp. 

Nếu quý vị nghĩ có thú vật đang bị hành hạ 
hoặc bỏ bê, quý vị nên trình báo. Hãy liên 
lạc với BC Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals (BCSPCA) (Hội Ngăn 
Ngừa Độc Ác với Thú Vật BC). 

Số miễn phí: 1 855 622-7722
www.spca.bc.ca 

Muốn tìm một văn phòng SPCA gần quý 
vị, hãy đến: www.spca.bc.ca/branches 

Các vấn đề về rượu, ma túy, 
và cờ bạc
Nếu quý vị cần tin tức và yểm trợ về tình 
trạng nghiện ngập, có đường dây thông tin 
trên mạng bằng tiếng Punjabi, Ả Rập, Hoa, 
Ba Tư, Triều Tiên, Nga, Tây Ban Nha, Nhật, 
Việt, và Pháp tại www.heretohelp.bc.ca/
other-languages

http://www.bchousing.org/Options/Emergency_Housing/WTHSP/Access
http://www.bchousing.org/Options/Emergency_Housing/WTHSP/Access
http://www.victimlinkbc.ca
http://www.bcceas.ca
http://www.spca.bc.ca
http://www.spca.bc.ca/branches
http://www.heretohelp.bc.ca/other-languages
http://www.heretohelp.bc.ca/other-languages
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Muốn tìm một cơ quan trong cộng đồng 
của quý vị trợ giúp về các vấn đề liên quan 
đến rượu và ma túy, hãy gọi cho Alcohol 
and Drug Information and Referral Line 
(Đường Dây Thông Tin và Giới Thiệu về 
Rượu và Ma Túy). Họ có thể giúp quý vị 
tìm một cơ quan trong cộng đồng quý vị 
trợ giúp về các vấn đề liên quan đến rượu 
và ma túy. Dịch vụ này được cung cấp bằng 
các ngôn ngữ khác, và đường dây điện thoại 
làm việc 24 giờ mỗi ngày. 

Alcohol and Drug Information  
and Referral Line
Metro Vancouver: 604 660-9382
Số miễn phí: 1 800 663-1441
www.bc211.ca/adirs2.html

Đối với các vấn đề khó khăn do bài bạc gây 
ra, hãy gọi cho Problem Gambling Help Line 
(Đường Dây Trợ Giúp Cờ Bạc Có Vấn Đề) tại 
số 1 888 795-6111. Có dịch vụ này bằng các 
ngôn ngữ khác. Quý vị cũng có thể xem trong 
những trang màu xanh dương của niên giám 
điện thoại, trong phần Government of British 
Columbia, dưới tiêu đề Addiction Services. 

Alcoholics Anonymous (AA) (Hội Người 
Nghiện Rượu Vô Danh) phục vụ những 
người muốn bỏ uống rượu. Muốn biết thêm 
chi tiết và tìm một buổi họp gần quý vị, hãy 
liên lạc với AA.

Đ.T.: 604 435-2181
E-mail: info@bcyukonaa.org 
www.bcyukonaa.org 

Al-Anon và Alateen là các chương trình 
dành cho những người bị ảnh hưởng vì nạn 
uống rượu của người khác. Muốn biết thêm 
chi tiết và tìm buổi họp gần quý vị, hãy liên 
lạc với Al-Anon. 

Số miễn phí: 1 888 425-2666 

E-mail: afgcentraloffice@shaw.ca
www.bcyukon-al-anon.org 

Narcotics Anonymous (Hội Người Nghiện 
Ma Túy Vô Danh) là một chương trình 
dành cho những người muốn ngưng dùng 
ma túy. Chương trình này có chi tiết về tình 
trạng nghiện ngập và có mở các buổi họp 
trên khắp British Columbia.

Narcotics Anonymous 
www.bcrna.ca

Các chương trình và quyền 
lợi của người cao niên
Đa số cộng đồng trong B.C. đều có những 
nhóm người cao niên. Những nhóm này 
thường có các chương trình và sinh hoạt cho 
người cao niên. Một số có các dịch vụ đặc 
biệt như cố vấn, phòng y tế và cố vấn pháp lý. 

B.C. Housing (Cơ Quan Gia Cư B.C.) cũng 
có các chương trình cho người cao niên có lợi 
tức thấp. (Muốn biết chi tiết về gia cư giá rẻ 
cho người cao niên, xem Chương 3, dưới tiêu 
đề gia cư giá rẻ.) 

Tập BC Seniors’ Guide (Tập Hướng Dẫn 

http://www.bc211.ca/adirs2.html
mailto:info%40bcyukonaa.org?subject=
http://www.bcyukonaa.org
mailto:afgcentraloffice%40shaw.ca?subject=
http://www.bcyukon-al-anon.org
http://www.bcrna.ca
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Người Cao Niên BC) có in bằng tiếng Anh, 
Pháp, Hoa, và Punjabi và có chi tiết về 
những nguồn tài nguyên trợ giúp, dịch vụ, 
và chương trình cho người cao niên. Quý vị 
có thể xin miễn phí tập này bằng cách gọi số 
điện thoại dưới đây, hoặc lấy xuống một bản 
PDF từ: www.gov.bc.ca/seniorsguide 

Muốn biết thêm chi tiết về các chương trình 
và dịch vụ của chính quyền kể cả các quyền 
lợi, chăm sóc sức khỏe, các vấn đề tài chánh 
và pháp lý, gia cư, chuyên chờ, hành hạ người 
cao niên và nhiều vấn đề khác, hãy đến 
website của SeniorsBC. 

BC Seniors’ Guide
Số miễn phí: 1 877 952-3181 
Victoria: 250 952-3181 
www.seniorsbc.ca 

People’s Law School (Trường Luật Đại 
Chúng) cũng có tin tức bằng tiếng Anh dễ 
đọc và một số ngôn ngữ khác. Các tập hướng 
dẫn có tên: When I’m 64: Services (Khi tôi 
64 tuổi: Dịch Vụ), When I’m 64: Benefits 
(Khi tôi 64 tuổi: Quyền Lợi), và When I’m 
64: Controlling Your Affairs (Khi tôi 64 tuổi: 
Kiểm Soát Việc Riêng của Mình). Tìm trong 
các trang Publications (Ấn Phẩm) tại:  
www.publiclegaled.bc.ca/products_
categories/publications/

Trợ giúp giới trẻ
Nhiều cộng đồng có các cơ quan với nhân 
viên cố vấn đặc biệt để giúp giới trẻ. Nhân 
viên cố vấn có thể giải đáp các thắc mắc 
và cố vấn về thai nghén, ma túy, bệnh 
phong tình (STDs) và các vấn đề khác. 
Muốn được giúp, hãy liên lạc với trạm y 
tế công cộng gần nhất. Xem trong những 
trang màu xanh dương của niên giám điện 
thoại trong phần Government of British 

Columbia dưới tiêu đề Health Authorities. 

Có các cơ quan cộng đồng để giúp trẻ em 
và giới trẻ. Cơ quan Big Sisters and Big 
Brothers (Chị Lớn và Anh Lớn) kết hợp 
một người lớn và một trẻ để cùng nhau 
sinh hoạt. Người lớn giữ vai chị lớn hoặc 
anh lớn của trẻ. Muốn biết chi tiết, hãy đến 
www.bigbrothersbigsisters.ca. Tìm “Find us 
in your community” (“Tìm chúng tôi trong 
cộng đồng của quý vị”) ở cuối trang này.

Boys and Girls Clubs (Hội Trẻ Nam và Nữ) 
cũng giúp giới trẻ—thí dụ như họ có nhiều 
chương trình sau giờ học. Trẻ em có thể 
chơi các môn thể thao đồng đội và học các 
khả năng mới. Muốn tìm những hội này 
trong hoặc gần cộng đồng quý vị, hãy tìm 
trên Internet về Boys and Girls Clubs trong 
British Columbia. 

Kids Help Phone (Điện Thoại Trợ Giúp Trẻ 
Em), tại số 1 800 668-6868, là một đường 
dây trợ giúp 24 giờ cho trẻ em và thanh 
thiếu niên. Quý vị có thể được trợ giúp 
ngay lập tức và thông tin. Quý vị không cần 
phải cho họ biết tên mình. Chi tiết quý vị 
cung cấp cho họ được giữ kín (họ không 
cho người khác biết). Trong B.C. quý vị 
cũng có thể gọi cho Helpline for Children 
(Đường Dây Trợ Giúp Trẻ Em) tại số  
310-1234 (không cần số vùng). 

Youth Against Violence Line (Đường Dây 
Giới Trẻ Chống Bạo Động), 1 800 680-
4264, là một đường dây trợ giúp 24 giờ. 
Quý vị không cần phải cho họ biết tên 
mình và chi tiết quý vị cung cấp cho họ 
được giữ kín. Giới trẻ có thể trình báo các 
tội ác và bạo động, và được trợ giúp. Bất cứ 
người nào cũng có thể gọi để biết tin tức về 
băng đảng, hiếp đáp và các vấn đề khác giới 
trẻ có thể gặp phải. Dịch vụ này được cung 

http://www.gov.bc.ca/seniorsguide
http://www.seniorsbc.ca
http://www.publiclegaled.bc.ca/products_categories/publications/
http://www.publiclegaled.bc.ca/products_categories/publications/
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cấp bằng 130 ngôn ngữ. 

Options for Sexual Health (Các Chọn Lựa 
về Sức Khỏe Tình Dục) hoạt động các 
phòng sức khỏe tình dục và sinh dục trong 
các cộng đồng trên khắp British Columbia. 
Muốn biết chi tiết, hãy gọi số miễn phí:  
1 800 739-7367 hoặc đến:  
www.optionsforsexualhealth.org

Yểm trợ những người đồng 
tính luyến ái nam, nữ và ái 
nam ái nữ 
Có các cơ quan cho người đồng tính luyến 
ái nam và nữ đến hỏi tin tức và nhờ cố vấn 
bằng ngôn ngữ của họ. Trong vùng Metro 
Vancouver, liên lạc với BC’s Queer Resource 
Centre (Trung Tâm Tài Nguyên Ái Nam Ái 
Nữ B.C.) (Qmunity). 

Qmunity
Metro Vancouver: 604 684-5307 
Metro Vancouver helpline: 604 684-6869
Số miễn phí: 1 800 566-1170 
www.qmunity.ca

Giới trẻ đồng tính luyến ái nam và nữ có 
thể nhờ giúp và cố vấn tại Pride Education 
Network (Hệ Thống Giáo Dục về Niềm 
Hãnh Diện). 

Pride Education Network  
E-mail: info@pridenet.ca  
www.pridenet.ca

Cha mẹ có con đồng tính luyến ái nam và nữ 
có thể nhờ giúp và cố vấn tại PFLAG (Parents, 
Families, and Friends of Lesbians and Gays) 
(Cha Mẹ, Gia Đình và Bạn Bè của Người 
Đồng Tính Luyến Ái Nữ và Nam). Hãy đến 
website tại: www.pflagcanada.ca 

BC211
Người trong ba Địa Hạt Vùng là Metro 
Vancouver, Squamish-Lillooet, và Fraser 
Valley có thể gọi số 2-1-1 để hỏi tin tức và 
giới thiệu đến các dịch vụ tại cộng đồng, của 
chính quyền và xã hội. 2-1-1 là một dịch vụ 
miễn phí, kín đáo, và đa ngữ được United 
Way tài trợ. Quý vị cũng có thể tìm những 
nguồn tài nguyên trợ giúp tại: www.bc211.ca 

Trợ giúp cho các gia đình 
Tại Canada, cha mẹ có trách nhiệm pháp lý về 
con cái cho đến 19 tuổi. Quý vị không được 
để trẻ dưới 12 tuổi ở nhà hoặc trong xe một 
mình, dù là chỉ trong một thời gian ngắn. 

Parent Support Services Society (Hội Dịch Vụ 
Yểm Trợ Cha Mẹ) là một tổ chức bất vụ lợi 
cung cấp những nhóm giáo dục, hội thảo, trợ 
giúp và tương trợ cho cha mẹ trên khắp tỉnh 
bang. Những nhóm tương trợ này gồm các 
cha mẹ nào muốn học những phương pháp 
mới để nuôi nấng con cái họp hàng tuần trên 
căn bản miễn phí, kín đáo, và vô danh. Quý 
vị cần phải gọi điện thoại để ghi danh xin gia 
nhập nhóm tương trợ. Tại một số cộng đồng, 
các nhóm này hoạt động bằng tiếng Tây Ban 
Nha, Quảng Đông, Phổ Thông và Filipino. 

Parent Support Services Society 
Số miễn phí: 1 877 345-9777
www.parentsupportbc.ca

Cũng có các nhóm tương trợ cho ông bà 
nuôi cháu nội ngoại.
Grandparents Raising Grandchildren
Số miễn phí: 1 855 474-9777 (Thứ Hai, Thứ 
Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu từ 11 giờ sáng đến 
3 giờ chiều)
E-mail: GRGline@parentsupportbc.ca
www.parentsupportbc.ca/grandparents_
raising_grandchildren

http://www.optionsforsexualhealth.org
http://www.qmunity.ca
mailto:E-mail:%20info%40pridenet.ca?subject=
http://www.pridenet.ca
http://www.pflagcanada.ca
http://www.bc211.ca
http://www.parentsupportbc.ca
mailto:GRGline%40parentsupportbc.ca?subject=
http://www.parentsupportbc.ca/grandparents_raising_grandchildren
http://www.parentsupportbc.ca/grandparents_raising_grandchildren
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Các quyền lợi cho gia đình 
có con 
Quý vị có thể nộp đơn xin Canada Child 
Tax Benefit (Quyền Lợi Thuế cho Trẻ Em 
Canada) cho các con dưới 18 tuổi. Chính 
quyền liên bang gửi chi phiếu hàng tháng cho 
một số gia đình. Chi phiếu thường được gửi 
cho người mẹ. Nếu quý vị là gia đình làm việc 
có con và có lợi tức thấp, quý vị có thể hội đủ 
điều kiện hưởng B.C. Benefits Family Bonus  
(Tiền Thưởng Thêm Quyền Lợi Gia Đình 
B.C.). Muốn biết về các quyền lợi này, hãy gọi 
số 1 800 387-1193 hoặc đến website tại:  
www.servicecanada.gc.ca. Quý vị cũng có thể 
nói chuyện với một nhân viên định cư để hỏi 
thêm chi tiết. Muốn tìm một cơ quan định cư 
gần quý vị, hãy đến: www.cic.gc.ca/english/
newcomers/map/services.asp 

Giữ trẻ
Những loại giữ trẻ
Cha mẹ đi làm hay đi học có thể cần có người 
giữ con họ. Nếu quý vị không có người nào 
trong gia đình để giữ con thì có hai loại dịch 
vụ giữ trẻ khác nhau: giữ trẻ có giấy phép và 
giữ trẻ không có giấy phép. 

Giữ trẻ có giấy phép
B.C. Ministry of Health (Bộ Y Tế B.C.) 
ấn định các điều kiện về sức khỏe và an 
toàn, các điều kiện về đơn xin giấy phép, 
khả năng nhân viên, và các tiêu chuẩn về 
chương trình cho những nơi giữ trẻ có giấy 
phép hành nghề. 
• Trung tâm giữ trẻ tập thể (giữ trẻ ban 

ngày) thường là ở trong một trung tâm 
cộng đồng, nhà thờ hoặc trường học. 
Họ giữ trẻ từ sơ sinh đến 12 tuổi. Nhân 
viên giữ trẻ được huấn luyện đặc biệt. 
Các trung tâm giữ trẻ thường mở cửa 
suốt ngày. Muốn biết thêm chi tiết, hãy 
đến: www.health.gov.bc.ca/ccf/faq.html

• Giữ trẻ ban ngày trong gia đình có giấy 
phép nhận giữ trẻ sơ sinh và trẻ em ở 
mọi cỡ tuổi. Họ có thể giữ đến tối đa là 
bảy trẻ. Loại giữ trẻ này là trong nhà của 
người giữ trẻ. 

• Các chương trình vườn trẻ thường dành 
cho trẻ từ ba đến năm tuổi. Các chương 
trình này có sinh hoạt học tập và trò 
chơi cho trẻ em đến tối đa bốn tiếng 
mỗi ngày. 

• Giữ trẻ ngoài giờ học là một chương 
trình dành cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. 
Chương trình này giữ trẻ trước và sau 
giờ học và vào những ngày trường nghỉ 
lễ. Các chương trình này thường ở ngay 
trong trường hoặc gần trường. 

Muốn tìm một trung tâm giữ trẻ có giấy 
phép gần quý vị, hãy đến: www.mcf.gov.
bc.ca/childcare/programs_map.htm 

Giữ trẻ không có giấy phép
• Chính quyền B.C. không kiểm soát người 

giữ trẻ hoặc nơi giữ trẻ không có giấy phép.
• Những nơi giữ trẻ Không có giấy phép 

hoặc Không cần giấy phép (LNR) mỗi 
lần chỉ có thể giữ hai trẻ hoặc một 
nhóm (anh chị em) thuộc bất cứ cỡ tuổi 
nào, ngoài các con của chính họ.

• Những nơi giữ trẻ không có giấy phép 
có thể đã được huấn luyện chính thức 
hoặc có kinh nghiệm về giữ trẻ hoặc có 
thể không.

• Họ có giờ làm việc, lệ phí, và chính sách 
làm việc riêng của họ.

• Cha mẹ phải phán xét phẩm chất chăm 
sóc của bất cứ nơi giữ trẻ nào không có 
giấy phép.

Những nơi giữ trẻ LNR được khuyến 
khích—nhưng không bắt buộc—ghi danh 
với chương trình Child Care Resource and 

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.mcf.gov.bc.ca/childcare/programs_map.htm
http://www.mcf.gov.bc.ca/childcare/programs_map.htm
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Referral (CCRR) (Tài Nguyên Trợ Giúp và 
Giới Thiệu Giữ Trẻ) tại địa phương. Nếu họ 
có ghi danh thì có nghĩa là họ đã hội đủ các 
điều kiện quan trọng, chẳng hạn như:
• điều tra quá trình hình sự (cho bất cứ 

người nào trên 12 tuổi sống trong nhà đó)
• có người giới thiệu về cá tính
• thẩm định an toàn ở nhà
• giấy bác sĩ chứng nhận khả năng thể chất 

và tinh thần của họ để giữ trẻ
• huấn luyện về cứu thương
• những lớp huấn luyện hoặc hội thảo về 

giữ trẻ

Muốn biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với 
Child Care Resource and Referral Centre 
(Trung Tâm Tài Nguyên Trợ Giúp và Giới 
Thiệu Giữ Trẻ). 

Child Care Resource and Referral Centre 
Số miễn phí: 1 888 338-6622 
www.ccrr.bc.ca 

Chọn dịch vụ giữ trẻ
Parents’ Guide to Selecting and Monitoring 
Child Care in BC (Tập Hướng Dẫn cho Cha 
Mẹ Chọn và Theo Dõi Dịch Vụ Giữ Trẻ tại BC) 
là một tập sách có thể giúp quý vị quyết định 
xem mình cần loại giữ trẻ nào. Quý vị có thể 
lấy tập sách này trên mạng tại: www.mcf.gov.
bc.ca/childcare/publications.htm 

Tìm dịch vụ giữ trẻ
Chính quyền B.C. có các văn phòng Child 
Care Resource and Referral (Tài Nguyên 
và Giới Thiệu Giữ Trẻ) giúp cha mẹ tìm 
dịch vụ giữ trẻ. Muốn biết chi tiết, hãy đến 
website tại: www.ccrr.bc.ca 

Quý vị cũng có thể: 
• Nhờ nhân viên tại cơ quan định cư di 

dân tại địa phương giúp quý vị. Muốn 
tìm một cơ quan định cư di dân trong 
khu vực quý vị, hãy đến: www.cic.gc.ca/
english/newcomers/map/services.asp 

• Gọi cho Ministry of Children and Family 
Development (Bộ Phát Triển Trẻ Em và 
Gia Đình) tại số 1 888 338-6622. 

• Gọi Service BC tại số miễn phí:  
1 800 663-7867. 

• Xem trong những trang màu vàng của 
niên giám điện thoại hoặc tìm trong 
www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề Child 
Care, Day Care hoặc Preschool Centres. 

• Nhờ bạn bè và hàng xóm cố vấn. 
• Tìm trong những mục rao vặt của báo 

về người giữ trẻ và các trung tâm giữ trẻ 
(giữ trẻ ban ngày). 

• Tìm những mẩu quảng cáo trên bảng 
thông cáo trong cộng đồng quý vị. 

Quý vị có thể cần nói chuyện với nhiều 
người và đến thăm nhiều nơi để tìm được 

http://www.ccrr.bc.ca
http://www.mcf.gov.bc.ca/childcare/publications.htm
http://www.mcf.gov.bc.ca/childcare/publications.htm
http://www.ccrr.bc.ca
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
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nơi giữ trẻ quý vị thích. 

Phí tổn giữ trẻ
Giữ trẻ toàn thời gian thật đắt tiền. Chính 
quyền tỉnh bang có thể trả một phần phí tổn 
cho một số gia đình có lợi tức thấp. Trường 
hợp này được gọi là trợ cấp giữ trẻ. Muốn 
biết thêm chi tiết, hãy gọi cho Child Care 
Subsidy Service Centre (Trung Tâm Dịch Vụ 
Trợ Cấp Giữ Trẻ) tại số 1 888 338-6622. Nếu 
quý vị không nói được tiếng Anh, hãy yêu 
cầu cho nói chuyện với người biết nói tiếng 
của quý vị. Hãy đến website tại: www.mcf.
gov.bc.ca/childcare/subsidy_promo.htm 

Muốn biết quý vị có hội đủ điều kiện được 
Child Care Subsidy (Trợ Cấp Giữ Trẻ) 
hay không, hãy đến: www.mcf.gov.bc.ca/
childcare/eligibility.htm 

Các gia đình sử dụng nơi giữ trẻ không cần 
Giấy Phép mà Có Ghi Danh được hưởng 
mức Trợ Cấp Giữ Trẻ cao hơn so với người 
sử dụng nơi giữ trẻ không cần Giấy Phép  
và không ghi danh. 

Muốn biết thêm chi tiết về những mức trợ 
cấp, hãy gọi số miễn phí: 1 888 338-6622 
hoặc đến website: www.mcf.gov.bc.ca/
childcare/rates.htm

Canada Child Tax Benefit (Quyền Lợi Thuế 
cho Trẻ Em Canada) là khoản tiền trả hàng 
tháng để giúp các gia đình trang trải phí 
tổn nuôi con dưới 18 tuổi. Muốn hội đủ 
điều kiện, phải có ít nhất là cha hoặc mẹ 
là cư dân tại Canada và cả hai người phải 
nộp đơn khai thuế lợi tức mỗi năm, dù họ 
không có lợi tức để khai. Muốn xin quyền 
lợi này, gọi số 1 800 387-1193. Muốn biết 
chi tiết, hãy đến: www.cra-arc.gc.ca/bnfts/
cctb/menu-eng.html. Quý vị cũng có thể 
nói chuyện với nhân viên định cư tại cơ 
quan định cư di dân ở địa phương.

Quý vị sẽ cần có biên nhận của trung tâm 
giữ trẻ. Nếu quý vị thuê một người để giữ 
trẻ, quý vị cũng cần có các biên nhận của 
họ có ghi đầy đủ tên họ và Số Bảo Hiểm  
Xã Hội của họ. 

Trẻ em cần được yểm trợ thêm
Một số trẻ em cần được chăm sóc đặc biệt. 
Các em có thể bị một khuyết tật thể chất 
hoặc khó khăn học tập. Muốn biết chi tiết 
về các chương trình có thể thích hợp cho 
con quý vị có nhu cầu đặc biệt, hãy gọi 
số 250 952-6044 hoặc đến: www.mcf.gov.
bc.ca/spec_needs

Một số trung tâm giữ trẻ có thể chăm sóc 
thêm nữa để con quý vị có thể tham gia 
môi trường giữ trẻ thường lệ. Muốn biết 
thêm về chương trình Supported Child 
Development (Phát Triển Trẻ Em Có Yểm 
Trợ), hãy đến www.scdp.bc.ca, hoặc gọi cho 
một văn phòng của Child Care Resource 
and Referral (Tài Nguyên và Giới Thiệu 
Giữ Trẻ) tại số 1 888 338-6622, hoặc đến: 
www.childcarechoices.ca 

Nếu quý vị được chấp thuận cho hưởng trợ 
cấp giữ trẻ, quý vị cũng có thể nộp đơn xin 
Special Needs Supplement (Trợ Cấp Bổ Túc 
cho Các Nhu Cầu Đặc Biệt). Muốn biết thêm 
chi tiết, hãy đến: www.mcf.gov.bc.ca/childcare/
rates.htm để lấy xuống Child Care Subsidy 
Rate Table (Giá Biểu Trợ Cấp Giữ Trẻ).

Thành lập chương trình giữ trẻ của 
chính quý vị 
Còn nếu quý vị muốn lập ra một trung tâm 
giữ trẻ thì sao? Quý vị cần có giấy phép thì mới 
được giữ nhiều hơn hai trẻ không phải là con 
mình. Quý vị không cần giấy phép để giữ một 
hoặc hai trẻ. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến: 
www.health.gov.bc.ca/ccf/child_care.html 

http://www.mcf.gov.bc.ca/childcare/subsidy_promo.htm
http://www.mcf.gov.bc.ca/childcare/subsidy_promo.htm
http://www.mcf.gov.bc.ca/childcare/eligibility.htm
http://www.mcf.gov.bc.ca/childcare/eligibility.htm
http://www.mcf.gov.bc.ca/childcare/rates.htm
http://www.mcf.gov.bc.ca/childcare/rates.htm
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/cctb/menu-eng.html
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ICBC
Tại B.C., Insurance Corporation of British Columbia 
(ICBC) (Công Ty Bảo Hiểm British Columbia) có trách 
nhiệm về: 
• bảo hiểm xe cơ bản (được gọi là Autoplan)
• cấp bằng lái xe và Thẻ Căn Cước B.C.
• dịch vụ bồi thường nếu quý vị đụng xe 

ICBC thuộc quyền sở hữu của chính quyền B.C. 

Website của ICBC (www.icbc.com) có nhiều tin tức hữu 
ích về vấn đề lái xe tại British Columbia. Có một số tin 
tức bằng tiếng Hoa và Punjabi. 

ICBC 
Số miễn phí: 1 800 950-1498
www.icbc.com

Bảo hiểm cơ bản
Quý vị không được lái xe nếu không có bảo hiểm. Mỗi chiếc xe tại B.C. đều 
phải có bảo hiểm Autoplan cơ bản. Bảo hiểm cơ bản trả tiền bồi thường hư 
hại cho xe người khác nếu quý vị đụng xe họ. Bảo hiểm này cũng đài thọ 
phí tổn cho bất cứ người nào bị thương trong vụ đụng xe đó. 

Lái xe tại B.C.
• Tại Canada, người ta lái xe  

ở mặt đường bên phải.
• Quý vị phải có bằng lái xe 

và bảo hiểm hợp lệ thì  
mới được lái xe tại B.C. 

• Quý vị phải tôn trọng các 
quyền của người đi xe đạp 
và người đi bộ, và ngừng  
xe cho người đi bộ băng 
qua đường. 

• Quý vị không được để trẻ 
nhỏ trong xe một mình.

• Lái xe tại B.C.

• Bảo hiểm

• Bằng lái xe

• Luật giao thông

• Đụng xe

• Mua xe

• Lái xe trong mùa  
đông và mùa hè

IC
BC

http://www.icbc.com


Xe Hơi (Ô Tô) và Lái Xe

75

Quý vị có thể mua bảo hiểm Autoplan cho 
xe mình tại bất cứ văn phòng môi giới bảo 
hiểm nào của Autoplan.

Các nhà môi giới bảo hiểm Autoplan hợp 
tác thương mại độc lập với ICBC để bán 
bảo hiểm xe cho ICBC. Muốn tìm các 
nhà môi giới Autoplan có ghi danh, hãy 
đến website của ICBC tại: www.icbc.com/
autoplan/broker 

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phí tổn bảo 
hiểm xe của quý vị—thí dụ, nơi quý vị sống, 
loại xe của quý vị, quý vị có dùng xe đi làm 
hay chỉ lái cho vui, và quá trình lái xe của  
quý vị.

Bảo vệ thêm
Khi quý vị đến văn phòng bảo hiểm 
Autoplan, hãy hỏi về việc bảo vệ thêm. Một 
vụ đụng xe nặng có thể tốn nhiều hơn mức 
bảo hiểm cơ bản của quý vị. Quý vị cũng 
có thể mua những loại bảo hiểm khác—thí 
dụ, bảo hiểm đụng xe nếu quý vị làm hư hại 
xe mình. Quý vị không bắt buộc phải mua 
những loại bảo hiểm khác này, nhưng nên 
mua mức bảo vệ càng cao càng tốt. Quý vị 
phải mua bảo hiểm trước khi xảy ra tai nạn 
đụng xe hoặc làm hư hại xe mình. 

Nếu quý vị có quá trình lái xe 
an toàn ở nước mình, quý vị 
có thể nhờ công ty bảo hiểm 
tại nước đó viết một lá thư 
về quá trình xin bảo hiểm 
bồi thường của quý vị. Thư 

này phải là thư chính thức. Thư phải có 
tiếng Anh trong phần đầu giấy viết thư của 
công ty. Nếu thư này không phải bằng tiếng 
Anh, quý vị phải nhờ phiên dịch. Đem theo 
thư này khi quý vị mua bảo hiểm. Quý vị 
có thể được bớt giá nhờ quá trình lái xe  
an toàn. 

Quý vị có thể tìm thêm chi tiết về giá thấp 
hơn này (bớt giá) tại: www.icbc.com/
autoplan/moving/moving-to/newres-
discount 

Bằng lái xe

Nếu quý vị có bằng lái xe từ một nước khác:
• Quý vị có thể dùng bằng lái xe hợp lệ của 

mình từ một tỉnh bang hoặc nước khác 
đến tối đa là 90 ngày sau khi quý vị dọn 
đến B.C. Hãy đến văn phòng cấp bằng lái 
xe để nộp đơn xin bằng lái xe B.C. trong 
thời hạn 90 ngày sau khi dọn đến đây.

• Nếu quý vị đến B.C. để du lịch nhưng 
không sống ở đây, quý vị có thể lái xe 
đến tối đa là sáu tháng miễn là quý vị có 
bằng lái xe hợp lệ từ bên ngoài B.C. Sau 
sáu tháng, quý vị phải có bằng lái xe hợp 
lệ của B.C. để lái xe ở đây.

• Tiến trình lấy bằng lái xe B.C. còn tùy 
theo bằng lái xe của quý vị là từ nước 
nào. Quý vị có thể có bằng lái xe B.C. 
ngay lập tức, hoặc quý vị có thể phải đậu 
một số kỳ thi trắc nghiệm nào đó, chẳng 
hạn như thi trắc nghiệm kiến thức về 
luật giao thông, thử mắt, hoặc thi lái. Hãy 
đến phần Driver Licensing (Cấp Bằng 
Lái Xe) trên website của ICBC (www.
icbc.com) để biết quý vị cần phải làm gì. 

IC
BC
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• Nếu bằng lái xe hiện thời của quý vị 
không phải bằng tiếng Anh, quý vị sẽ 
cần phải cung cấp bản dịch của một 
phiên dịch viên được phê chuẩn. Quý 
vị có thể xem danh sách các phiên dịch 
viên được phê chuẩn tại: www.icbc.com 

• Quý vị sẽ phải trả lại bằng lái xe ở ngoài 
tỉnh bang. 

Nếu còn đi học, quý vị không cần phải lấy 
bằng lái xe B.C. nếu:
• quý vị có bằng lái xe hợp lệ từ một nước 

khác và
• quý vị ghi danh đi học tại một viện giáo 

dục có tên trong danh sách được chấp 
nhận. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến: 
www.icbc.com/faqs/questions/student-
out-of-province-licence 

Hãy nhớ đem theo thẻ ID nhà trường và 
bằng lái xe trong người phòng trường hợp 
cảnh sát yêu cầu xuất trình.

Nếu quý vị là công nhân ngoại quốc làm 
việc tạm thời trong Chương Trình Công 
Nhân Nông Trại Theo Mùa:
• quý vị có thể dùng bằng lái xe hợp lệ từ 

một nước khác đến tối đa là một năm 
trước khi lấy bằng lái xe B.C.

Quý vị có thể tìm các tập hướng dẫn và 
những cách yểm trợ khác để giúp quý vị 
chuẩn bị cho các kỳ thi này tại: www.icbc.
com. Quý vị cũng có thể đến một văn phòng 
cấp bằng lái xe B.C. Muốn tìm các số điện 
thoại và địa điểm các văn phòng này, hãy 
đến: www.icbc.com/driver-licensing/find-
licensing hoặc xem trong những trang màu 
xám của niên giám điện thoại dưới tiêu đề 
ICBC–Driver Licensing Services. Nhiều dịch 
vụ của ICBC được cung cấp bằng tiếng Hoa 
và Punjabi, và các văn phòng cấp bằng lái có 

dịch vụ thông dịch cho hơn 170 ngôn ngữ. 

Muốn biết các bảng hiệu, đèn hiệu, và dấu 
vẽ trên làn đường trên đường lộ tại B.C. 
có nghĩa là gì, hãy đến: www.icbc.com/
driver-licensing/getting-licensed/pass-veh/
roadsense-drivers và lấy xuống Chương 4 
của tập hướng dẫn Learn to Drive Smart 
(Học Lái Xe Khôn Ngoan). Quý vị có 
thể tập thi thử tại: www.icbc.com/driver-
licensing/getting-licensed/pass-veh/opkt 

Nộp đơn xin bằng lái xe 
• Tại B.C. quý vị cần các loại bằng lái khác 

nhau để lái xe hai bánh, xe buýt, xe vận 
tải lớn, hoặc tắc xi. 

• Muốn nộp đơn xin bằng lái xe B.C., quý 
vị phải từ 16 tuổi trở lên. 

• Nếu quý vị dưới 19 tuổi, cha/mẹ hoặc 
người giám hộ (người chịu trách nhiệm 
về quý vị) phải ký vào đơn. 

• Quý vị có thể nộp đơn xin bằng lái 
tại một văn phòng cấp bằng lái xe của 
ICBC. Muốn tìm văn phòng cấp bằng lái 
xe gần quý vị, hãy đến: www.icbc.com/
driver-licensing/find-licensing 

• Quý vị sẽ cần đem theo hai giấy căn 
cước (ID). 

• Muốn biết chi tiết về việc nộp đơn xin 
bằng lái xe tại B.C., hãy đến: www.icbc.
com/driver-licensing/getting-licensed 

Trắc nghiệm kiến thức
Muốn xin bằng lái xe, quý vị phải biết các 
luật lệ lái xe tại British Columbia. Quý vị 
có thể lấy tập hướng dẫn Learn to Drive 
Smart tại: www.icbc.com/driver-licensing/
getting-licensed/pass-veh/roadsense-
drivers. Quý vị cũng có thể lấy tập hướng 
dẫn này tại văn phòng cấp bằng lái xe. Tập 
hướng dẫn này có chi tiết về việc tập lái xe, 

http://www.icbc.com/faqs/questions/student-out-of-province-licence
http://www.icbc.com/faqs/questions/student-out-of-province-licence
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luật giao thông của B.C., luật đi đường, và 
cách lái xe an toàn. Khi quý vị học xong 
tập hướng dẫn này, quý vị có thể làm thử 
những bài trắc nghiệm tại: www.icbc.com/
driver-licensing/getting-licensed/pass-veh/
opkt. Các bài tập trắc nghiệm này sẽ giúp 
quý vị chuẩn bị thi trắc nghiệm kiến thức. 

Khi quý vị sẵn sàng để thi trắc nghiệm 
kiến thức, hãy đến một văn phòng cấp 
bằng lái xe của ICBC. Muốn tìm văn 
phòng cấp bằng lái xe gần quý vị, hãy 
đến: www.icbc.com/driver-licensing/find-
licensing

Quý vị sẽ thi trắc nghiệm trên máy điện 
toán (vi tính). Quý vị phải trả lời đúng ít 
nhất 40 câu hỏi trong 50 câu thì mới đậu. 
Quý vị cũng sẽ được thử mắt. Nếu quý vị 
có đeo kính hoặc kính áp tròng, hãy đeo 
kính để thử mắt. 

Có thể thi trắc nghiệm kiến thức bằng 
tiếng Anh, Ả Rập, Croatian, Ba Tư, Pháp, 
Punjabi, Nga, Hoa Ngữ Giản Thể và Phồn 
Thể, Tây Ban Nha, và Việt. Nếu quý vị cần 
thông dịch viên, hãy hỏi văn phòng cấp 
bằng lái xe của ICBC. 

Thi lái 
Trong kỳ thi lái, một giám khảo của ICBC 
sẽ cùng đi với quý vị để xem quý vị lái xe 
có an toàn hay không. Nếu đậu kỳ thi lái, 
quý vị sẽ có bằng lái xe B.C. Nếu rớt kỳ thi 
lái, quý vị sẽ cần tập thêm. Hỏi giám khảo 
xem khi nào quý vị có thể thi lại. 

Quý vị sẽ phải xin hẹn để thi lái. Hãy đến: 
www.icbc.com/driver-licensing/find-licensing 
hoặc gọi số miễn phí 1 888 715-7775 để tìm 
văn phòng cấp bằng lái xe gần quý vị nhất. 

Nếu quý vị sống trong vùng Metro 
Vancouver, Fraser Valley, Kelowna, hoặc 

Prince George, quý vị có thể hẹn thi lái 
trên mạng tại: www.icbc.com/driver-
licensing/visit-dl-office/book-roadtest 

Phải đóng lệ phí khi thi trắc nghiệm kiến 
thức, thi lái, và lấy bằng lái xe. 

Chương Trình Cấp Bằng Lái Từng Cấp 
Nếu quý vị chưa bao giờ có bằng lái xe, 
quý vị sẽ phải qua Graduated Licensing 
Program (Chương Trình Cấp Bằng Lái 
Từng Cấp) của B.C. 

Nếu quý vị đã có bằng lái ít nhất là hai năm, 
quý vị có thể không cần phải qua Graduated 
Licensing Program. Hãy xem: www.icbc.
com/driver-licensing/getting-licensed/
graduated-licensing để biết thêm chi tiết về 
các loại giấy tờ nào quý vị sẽ cần để chứng 
minh kinh nghiệm lái xe của mình. 

Giai đoạn tập lái 
Khi quý vị đậu kỳ thi trắc 
nghiệm kiến thức và thử 
mắt, quý vị sẽ có bằng tập 
lái xe. Bằng này có hiệu lực 
hai năm và có một số khoản 
hạn chế. 

Quý vị có thể tập lái xe với bằng này, 
nhưng phải luôn luôn có người 25 tuổi 
(hoặc lớn hơn), và có bằng lái xe trọn 
vẹn, ngồi bên cạnh. Xe quý vị phải có gắn 
dấu “L” (cho người tập lái). Quý vị có thể 
xem danh sách tất cả các khoản hạn chế 
tại: www.icbc.com/licensing/lic_getlic_
passenger_learner.asp

Nếu quý vị chưa bao giờ có bằng lái xe, quý 
vị có thể đi học lái xe hoặc theo một khóa 
học lái xe tại một trường được ICBC phê 
chuẩn. Quý vị có thể thi lái sau khi có bằng 
tập lái được 12 tháng. 

http://www.icbc.com/driver-licensing/getting-licensed/pass-veh/opkt
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Giai đoạn mới lái xe 
Khi quý vị đậu kỳ thi lái, 
nếu đây là bằng lái xe đầu 
tiên của quý vị, xe quý vị 
phải có dấu “N” (cho người 
mới lái xe) trong 24 tháng. 

Quý vị chỉ được chở theo một người trong 
xe—trừ phi có người 25 tuổi trở lên có 
bằng lái ngồi cạnh hoặc hành khách là 
những người thân thuộc trong gia đình 
(cha mẹ, người phối ngẫu, anh chị em). 
Quý vị không được lái xe sau khi uống 
rượu. Quý vị có thể xem danh sách tất 
cả các khoản hạn chế tại: www.icbc.
com/driver-licensing/getting-licensed/
graduated-licensing/novice-stage 

Sau khi hết giai đoạn mới lái xe 24 tháng, 
quý vị có thể thi một kỳ thi lái thứ nhì để 
có bằng lái xe trọn vẹn. 

ICBC Driving Testing and Vehicle 
Information (Thông Tin về Thi Lái và Xe)
Số miễn phí: 1 888 715-7775 
www.icbc.com 

Trường dạy lái xe
Các trường dạy lái xe có thể giúp quý vị học 
lái xe. Quý vị có thể tìm một huấn luyện 
viên biết nói tiếng của mình. Xem trong 
những trang màu vàng của niên giám điện 
thoại hoặc tìm trong: www.yellowpages.ca 
dưới tiêu đề Driving Schools để tìm danh 
sách các trường trong khu vực quý vị. Hãy 
chắc chắn trường đó là trường dạy lái xe có 
giấy phép của ICBC. Muốn tìm các trường 
dạy lái xe có giấy phép của ICBC, hãy 
đến: www.dtcbc.com/resources/locations/
default.asp

Luật giao thông
Chạy quá tốc độ tối đa
Tại đa số thành phố, tốc độ tối đa là 50 cây 
số mỗi giờ (km/h). Bên ngoài thành phố, 
tốc độ tối đa thường cao hơn. Hãy để ý các 
bảng hiệu ghi tối độ tối đa. Gần công viên và 
trường học, tốc độ tối đa thường là 30 cây số 
mỗi giờ (km/h). Tiền phạt khi lái xe quá tốc 
độ tối đa (lái nhanh hơn tốc độ tối đa) có thể 
rất nặng. Nếu không đóng tiền phạt, quý vị 
sẽ không được xin lại bằng lái mới. 

Dây nịt an toàn
Dây nịt an toàn có thể bảo vệ quý vị để 
tránh bị thương hoặc tử thương. Tại British 
Columbia, tất cả những người lái xe và 
hành khách đều phải đeo dây nịt an toàn. 
Cảnh sát có thể phạt và quý vị sẽ phải đóng 
tiền phạt nếu quý vị hoặc người khác trong 
xe quý vị không đeo dây nịt an toàn. 

Ghế an toàn cho trẻ em trong xe
Chọn một ghế an toàn cho trẻ em trong xe 
được phê chuẩn. Khi quý vị mua hoặc sử 
dụng ghế này, hãy chắc chắn là
• ghế hội đủ Các Tiêu Chuẩn An Toàn Xe 

Cộ Canada.
• ghế không cũ quá. Kiểm soát ghế để biết 

ngày hết hạn.
• ghế làm cho Canada. Nếu quý vị mua 

ghế an toàn cho trẻ em trong xe ở ngoài 
Canada, dù công ty sản xuất là một công 
ty của Canada thì ghế không theo đúng 
các điều lệ về an toàn của Canada.

Quý vị có thể xem chi tiết về ghế an toàn 
cho trẻ em trong xe ở phần Road Safety  
(An Toàn Trên Đường) của: www.icbc.com/
road-safety/safer-drivers/child-seats. Có 
một số chi tiết bằng tiếng Hoa và Punjabi. 

http://www.icbc.com/driver-licensing/getting-licensed/graduated-licensing/novice-stage
http://www.icbc.com/driver-licensing/getting-licensed/graduated-licensing/novice-stage
http://www.icbc.com/driver-licensing/getting-licensed/graduated-licensing/novice-stage
http://www.icbc.com
http://www.dtcbc.com/resources/locations/default.asp
http://www.dtcbc.com/resources/locations/default.asp
http://www.icbc.com/road-safety/safer-drivers/child-seats
http://www.icbc.com/road-safety/safer-drivers/child-seats
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Quý vị cũng có thể xem chi tiết về ghế 
an toàn cho trẻ em trong xe tại Transport 
Canada (Bộ Giao Thông Vận Tải Canada), 
có bản dịch sang tiếng Ả Rập, Hoa (giản 
thể), Punjabi, Somali, và Tây Ban Nha tại: 
www.tc.gc.ca/eng/roadsafety/safedrivers-
childsafety-car-time-stages-1083.htm
• Em bé hoặc trẻ nhỏ dưới chín tuổi phải 

ngồi trong ghế an toàn đặc biệt. Trẻ em 
không được ngồi trong lòng người lớn. 

• Tất cả em bé từ sơ sinh đến một tuổi và 
nặng đến 9 kg (20 lb.) phải ngồi trong 
ghế an toàn cho trẻ em quay mặt ra phía 
sau xe (hướng ra sau).

• Không bao giờ đặt ghế an toàn cho trẻ 
trên ghế hành khách phía trước. 

• Trẻ em hơn một tuổi và nặng từ 9 kg đến 
18 kg (20 đến 40 lb.) có thể ngồi trong 
ghế quay mặt ra phía sau hoặc phía trước 
xe, tùy theo trọng lượng của trẻ. Hãng 
chế tạo ghế an toàn sẽ cho biết trọng 
lượng cơ thể tối đa để dùng ghế an toàn. 

• Ghế ngồi quay mặt ra phía trước xe luôn 
luôn dùng dây chằng, để gắn ghế vào 
sườn xe. 

• Tất cả trẻ em nặng hơn 18 kg (40 lb.) 
phải dùng ghế đệm cao cho đến khi 
được chín tuổi, hoặc cho đến khi trẻ  
cao ít nhất là 145 cm (4 ft. 9 in.). 

• Tất cả trẻ em trên chín tuổi đều phải đeo 
dây nịt an toàn thường lệ. 

• Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến: www.
bcaaroadsafety.com/child-passenger-
safety/children-1-to-4-years-old 

• Trẻ em dưới 12 tuổi nên ngồi ở băng sau xe. 
Nếu xảy ra tai nạn đụng xe, túi nệm hơi có 
thể làm trẻ ngồi ghế trước bị thương nặng. 

Hỏi một chuyên viên để biết quý vị có gắn 
ghế an toàn cho trẻ em đúng cách hay không. 
Muốn biết chi tiết và nhờ giúp, hãy gọi cho 
BCAA Road Safety Foundation (Tổ Chức 
Gây Quỹ An Toàn Trên Đường BCAA) 
tại số 1 877 247-5551 hoặc đến: www.
bcaaroadsafety.com/child-passenger-safety

Uống rượu và lái xe
British Columbia có luật lệ rất gắt gao về 
việc lái xe sau khi uống rượu. Nếu cảnh sát 
chặn xe quý vị sau khi quý vị uống rượu, 
quý vị có thể bị lấy xe, tước bằng lái, đóng 
tiền phạt, và ngồi tù. 

Muốn biết thêm chi tiết về luật lái xe 
khi say, xem: www.pssg.gov.bc.ca/osmv/
prohibitions/impaired-driving.htm

Giấy phạt giao thông
Quý vị phải đóng tiền phạt nếu cảnh sát bắt 
được quý vị vi phạm luật giao thông, chẳng 
hạn như chạy quá tốc độ tối đa, vượt đèn đỏ 
hay sử dụng các khí cụ cầm tay, chẳng hạn 
như điện thoại di động hoặc iPods, trong khi 
đang lái xe. Nếu cảnh sát chặn xe quý vị vì vi 
phạm luật giao thông, hãy ngồi yên trong xe. 
Cảnh sát sẽ đến xe quý vị để nói chuyện. 

IC
BC

http://www.tc.gc.ca/eng/roadsafety/safedrivers-childsafety-car-time-stages-1083.htm
http://www.tc.gc.ca/eng/roadsafety/safedrivers-childsafety-car-time-stages-1083.htm
http://www.bcaa.com/road-safety/child-passenger-safety/1-4-years-old
http://www.bcaa.com/road-safety/child-passenger-safety/1-4-years-old
http://www.bcaa.com/road-safety/child-passenger-safety/1-4-years-old
http://www.bcaaroadsafety.com/child-passenger-safety
http://www.bcaaroadsafety.com/child-passenger-safety
http://www.pssg.gov.bc.ca/osmv/prohibitions/impaired-driving.htm
http://www.pssg.gov.bc.ca/osmv/prohibitions/impaired-driving.htm
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Quý vị không đóng tiền cho cảnh sát viên 
ghi giấy phạt. Quý vị có thể trả tiền phạt 
bằng cách đem giấy phạt và tiền đến một 
trong các địa điểm sau đây: 
• bất cứ văn phòng cấp bằng lái xe nào  

của ICBC
• đa số các nhà môi giới Autoplan
• bất cứ trung tâm lập thủ tục đơn xin  

bồi thường nào của ICBC
• phòng lưu ký tòa tỉnh bang 

Quý vị cũng có thể trả tiền phạt bằng cách 
gửi chi phiếu đến địa chỉ ghi ở mặt sau giấy 
phạt hoặc bằng thẻ tín dụng qua điện thoại. 
Hãy đến www.icbc.com để biết thêm chi tiết 
về việc đóng tiền phạt giao thông.

Nếu quý vị không đồng ý về giấy phạt, quý 
vị có thể ra tòa. Tòa sẽ quyết định quý vị có 
phải đóng tiền phạt hay không. 

Người lái xe nào bị giấy phạt có thể phải 
đóng thêm bảo phí phụ trội cho ICBC,  
hoặc họ có thể phải trả lại bằng lái xe. 

Các làn đường đặc biệt
Tại một số thành phố và trên một số xa lộ, 
có các làn đường đặc biệt cho xe buýt. Tại 
một số thành phố có các làn đường đặc biệt 
cho xe đạp. Trên một số xa lộ có một làn 
đường đặc biệt cho xe hơi (ô tô) chở từ hai 
người trở lên. Làn đường này được gọi là 
làn đường cho xe chở nhiều người (HOV). 
Quý vị phải để ý đến các làn đường đặc biệt 
này. Quý vị có thể bị phạt nếu lái xe trong 
làn đường không đúng. 

Giấy phạt đậu xe
Quý vị phải đóng tiền phạt nếu bị giấy phạt 
đậu xe tại một khu cấm đậu hoặc nếu quý 
vị không bỏ đủ tiền vào đồng hồ đậu xe. 
Nhớ xem các bảng hiệu trên đường. Tại 

nhiều chỗ, quý vị chỉ có thể đậu xe vào 
những giờ nào đó trong ngày. Thí dụ, một 
số bảng hiệu và đồng hồ đậu xe ghi: “No 
Parking Between 3 p.m. and 6 p.m.” (“Cấm 
Đậu từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều”). Nếu 
quý vị đậu xe tại các đồng hồ này vào 
những giờ đó, xe quý vị sẽ bị gắn giấy phạt 
và có thể bị kéo đi. Quý vị cũng có thể bị 
giấy phạt và kéo xe khỏi một bãi đậu xe nếu 
không trả đủ tiền.

Quý vị không được đậu xe trước một cột 
nước cứu hỏa (chỗ nhân viên cứu hỏa dùng 
để lấy nước), hoặc tại những chỗ xe buýt 
đậu cho hành khách lên xe. 

Trong nhiều cộng đồng, quý vị sẽ phải trả 
thêm tiền (lệ phí trả trễ hoặc tiền phạt) nếu 
quý vị không trả tiền phạt trong vòng 14 ngày.

Chỗ đậu xe cho người khuyết tật
Một số chỗ đậu xe có bảng hiệu đặc biệt. 
Những chỗ đậu xe này 
là dành cho người bị 
khuyết tật thể chất. 
Quý vị không được đậu 
xe ở đó nếu không có 
giấy phép đặc biệt. Hãy 
nói chuyện với bác sĩ 
nếu quý vị cần có giấy 
phép đậu xe cho người 
khuyết tật.

Đụng xe
Nếu đụng xe, quý vị phải: 
1. Gọi số 9-1-1 nếu có người bị thương. 
2. Ghi lại các chi tiết sau: 

• tên, địa chỉ, và số điện thoại của mỗi 
người lái xe 

• số bằng lái xe của mỗi người lái xe 
• số bảng số xe của mỗi người lái xe 
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• chi tiết bảo hiểm của xe không do 
ICBC bảo hiểm 

• số hồ sơ cảnh sát nếu là vụ đụng xe 
nặng 

• ngày, giờ, và địa điểm đụng xe 
• tình trạng thời tiết
• quý vị và mỗi người lái xe kia đang  

đi về hướng nào
• xe quý vị ở đâu, và xe kia ở đâu 

3. Cung cấp chi tiết về quý vị cho người lái 
xe kia. 

4. Ghi tên, địa chỉ, và số điện thoại của 
bất cứ người nào nhìn thấy vụ đụng xe 
(chứng nhân). 

Trình báo cho ICBC
Quý vị có thể gọi cho ICBC 24 giờ mỗi 
ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Dial-a-Claim
Metro Vancouver: 604 520-8222
Số miễn phí (B.C., Canada, và Hoa Kỳ):  
1 800 910-4222

Quý vị cũng có thể trình báo một số vụ 
xin bồi thường (đụng xe, trộm cắp, và phá 
hoại) trên mạng tại: www.icbc.com/claims/
report-online 

ICBC sẽ cho quý vị biết cách lấy bản ước 
tính mức hư hại (tốn bao nhiêu tiền để 
sửa xe quý vị), và phải làm gì nếu quý vị bị 
thương trong một vụ đụng xe. 

Mua xe (xe hơi hoặc vận tải) 
mới hoặc cũ 
Mua từ một nhà buôn xe có môn bài 
Các nhà buôn xe bán xe mới và cũ. Nếu quý 
vị mua xe cũ, nhà buôn có môn bài phải cho 
quý vị biết quá trình của chiếc xe đó và bảo 

đảm xe hội đủ các điều kiện tối thiểu của 
Motor Vehicle Act (Đạo Luật Xe Cộ). 

Muốn biết chắc là nhà buôn xe có môn bài 
của Motor Vehicle Sales Authority of B.C. 
(VSA) (Cơ Quan Bán Xe B.C.), hãy đến: 
http://publicregistry.mvsabc.com 

Quý vị có thể xem các phim video bằng 
tiếng Anh, Phổ Thông, Quan Thoại và 
Punjabi về việc mua xe. VSA cũng có thể 
giúp quý vị nếu quý vị gặp vấn đề hoặc có 
khiếu nại sau khi mua xe. 

Xem trong những trang màu vàng của  
niên giám điện thoại hoặc tìm trong:  
www.yellowpages.ca dưới tiêu đề 
Automobile Dealers–New Cars hoặc 
Automobile Dealers–Used Cars để tìm  
các nhà buôn xe trong cộng đồng quý vị.  
Đa số các nhà buôn xe cũng có website  
với giá biểu và chi tiết về xe của họ. 

Mua xe cũ từ một người khác 
Quý vị cũng có thể mua xe trực tiếp từ chủ 
xe. Các xe này được quảng cáo trong báo, 
các tạp chí đặc biệt như Autotrader, và trên 
Internet. 

Cẩn thận: Nhiều người nói rằng họ bán xe 
của họ nhưng thực ra lại là các nhà buôn 
không có môn bài được gọi là người bán 
xe bên lề đường. Họ có thể đòi giá rẻ hơn, 
nhưng quý vị chịu nhiều rủi ro hơn. Thí dụ, 
chiếc xe đó có thể không an toàn hoặc có 
thể không phải là của họ. Người bán xe bên 
lề đường không chịu cùng các điều kiện 
pháp lý như các nhà buôn xe có môn bài và 
quý vị sẽ không thể nhờ VSA giúp nếu gặp 
phải vấn đề trục trặc.

Trước khi mua: 
• Trước khi quý vị bắt đầu tìm xe, hãy biết 

mình có thể tiêu bao nhiêu tiền và cần loại 

http://www.icbc.com/claims/report-online
http://www.icbc.com/claims/report-online
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xe gì. Nên tìm trên Internet hoặc đến một 
số nhà buôn xe để so sánh giá cả trước khi 
mua. Quý vị cũng có thể thương lượng với 
nhân viên bán xe để được giá rẻ hơn.

• Xem quá trình chiếc xe để biết xe đó có 
từng bị đụng hoặc bị các trục trặc nào 
khác hay không. Quý vị có thể xem quá 
trình xe tại: www.icbc.com hoặc www.
carproof.com. Có lệ phí cho cả hai dịch 
vụ này, nhưng số tiền quý vị chi ra đó có 
thể giúp quý vị tránh được lỗi lầm lớn. 
Các nhà buôn có môn bài thường có sẵn 
các phúc trình này cho quý vị xem.

• Luôn luôn lái thử xe trước khi mua. Hãy 
đem theo người biết về xe. Hãy nhớ, một 
số người có thể tìm cách bán cho quý 
vị xe bị nhiều hư hỏng. Muốn xem các 
hướng dẫn về việc mua xe cũ, hãy đến 
phần Consumer Resources (Tài Nguyên 
Giúp Người Tiêu Thụ) trên website của 
Motor Vehicle Sales Authority of B.C. tại: 
www.mvsabc.com/consumer-resources, 
hoặc ICBC tại: www.icbc.com/road-
safety/safer-vehicles 

• Đôi khi, người bán xe tư có thể vẫn còn 
nợ tiền mua xe của họ. Nếu quý vị mua xe 
đó, quý vị có thể phải trả số tiền còn nợ 
trên xe đó. Trường hợp này được gọi là chủ 
quyền liên đới. Điều quan trọng là yêu cầu 
họ cung cấp giấy chứng minh hoặc quý vị 
tự tìm chủ quyền liên đới. Muốn biết thêm 
chi tiết, hãy đến website của BC Registry 
Services (Dịch Vụ Đăng Bộ BC) tại: www.
bcregistryservices.gov.bc.ca/bcreg/pprpg/
ppsearch.page. Quý vị cần biết đời xe, kiểu 
xe (model), và số hiệu (serial number) 
của chiếc xe đó. Có lệ phí cho dịch vụ này. 
Dịch vụ này được gồm trong phúc trình 
CarProof. Các nhà buôn có môn bài phải 
bán xe không bị chủ quyền liên đới.

Bảo đảm 
Xe mới được công ty chế tạo xe bảo đảm. 
Nếu quý vị mua xe cũ tại một nhà buôn xe, 
họ cũng có thể bảo đảm. Được bảo đảm có 
nghĩa là nhà buôn xe sẽ thay mới hoặc sửa 
chữa những bộ phận nào đó miễn phí hoặc 
với giá rẻ hơn. Có nhiều loại bảo đảm. Một 
số loại có thể chỉ bảo đảm một số điều nào 
đó. Trước khi mua xe, hãy tìm hiểu xem họ 
bảo đảm những gì và bảo đảm trong bao lâu.

Vay tiền 
Nếu quý vị vay tiền để mua xe, quý vị có thể 
hỏi vay tiền từ ngân hàng hoặc công đoàn 
tín dụng. Nhà buôn xe cũng có thể cho vay 
tiền. Hỏi tại nhiều nơi để xem họ tính lãi 
suất cho vay là bao nhiêu. 

Trước khi quý vị ký mua hoặc lái xe đi 
Hãy chắc chắn là tất cả những gì nhân viên 
bán xe và nhà buôn nói ra đều được ghi vào 
thỏa thuận mua xe. Hãy lấy bản sao tất cả 
những gì quý vị ký. Đừng lái xe đi nếu chưa 
ký kết các điều khoản cuối cùng của khoản 
tiền vay hoặc thỏa thuận mua xe.

Xe từ bên ngoài B.C. 
Nếu quý vị mua hoặc đem xe từ bên ngoài 
B.C. vào tỉnh bang này, quý vị phải trả tiền 
xem xét xe trước khi quý vị có thể đăng bộ và 
mua bảo hiểm. Chỉ có các tiệm sửa xe được 
chính quyền phê chuẩn mới có thể xem xét 
xe. Muốn biết thêm chi tiết, hãy gọi cho bất 
cứ nhà môi giới Autoplan nào tại B.C. 

Chương trình AirCare 
Tình trạng xe cộ gây ô nhiễm không khí 
là một mối lo ngại lớn về sức khỏe tại một 
số vùng trong B.C. Trong vùng Metro 
Vancouver và Fraser Valley có một chương 
trình thử mức ô nhiễm của xe. Chương 

http://www.bcregistryservices.gov.bc.ca/bcreg/pprpg/ppsearch.page
http://www.bcregistryservices.gov.bc.ca/bcreg/pprpg/ppsearch.page
http://www.bcregistryservices.gov.bc.ca/bcreg/pprpg/ppsearch.page
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trình này được gọi là chương trình AirCare. 
Những xe cũ hơn và xe vận tải nhẹ tại một 
số vùng trong B.C. phải được thử trước khi 
chủ xe có thể mua lại bảo hiểm mới. Nếu xe 
quý vị không qua được lần thử này, quý vị 
phải đem xe đi sửa vì nếu không sẽ không 
mua lại được bảo hiểm. 

Muốn biết thêm chi tiết, xem trong những 
trang màu xám của niên giám điện thoại, 
dưới tiêu đề AirCare Information Line 
(Đường Dây Thông Tin AirCare) hoặc đến: 
www.aircare.ca

Lái Xe An Toàn
Hãy đến www.drivebc.ca hoặc http://
Shiftintowinter.ca để biết tình trạng đường 
sá mới nhất và các hướng dẫn về lái xe. Quý 
vị cũng có thể tìm các lộ trình lái xe cho 
các thành phố và vùng trên khắp British 
Columbia: www.hellobc.com/british-
columbia/transportation-maps/maps.aspx. 
Bảng ghi khoảng cách đường xa (www.
th.gov.bc.ca/popular-topics/distances/
calculator.asp) sẽ cho quý vị biết các thành 
phố và thị xã cách nhau bao xa, và mất bao 
lâu để lái xe đến đó. 

Lái xe mùa đông 
Một số vùng trong B.C. có nhiều tuyết và 
rất lạnh vào mùa đông. Điều quan trọng là 
chuẩn bị cho xe để lái mùa đông. Muốn thế, 
quý vị cần làm những việc sau đây: 
• Lắp đúng vỏ xe cho xe quý vị. Nếu xe 

quý vị có vỏ dùng bốn mùa và quý vị 
sống hoặc đi đến những vùng có tuyết 
thường xuyên, quý vị nên thay tất cả bốn 
vỏ sang vỏ xe mùa đông (bánh tuyết). 

• Một số đường ở ngoài thành phố có 
nhiều tuyết và băng. Quý vị có thể cần 
có vỏ xe mùa đông hoặc dây xích bọc vỏ 

xe để đi trên các con đường này.
• Kiểm soát để biết bình điện hãy còn tốt. 
• Đổ nước chống đóng băng trong thùng 

nước làm nguội máy. Đem xe đi kiểm 
soát thùng nước để chắc chắn là sẽ 
không bị đóng băng khi trời quá lạnh. 

• Kiểm soát quạt nước trên kính hãy còn tốt, 
và bình đựng nước rửa kính trước còn đầy. 

• Một số đường ở ngoài thành phố có 
nhiều tuyết và băng. Cảnh sát có thể đòi 
hỏi xe quý vị phải có vỏ xe mùa đông 
hoặc dây xích bọc vỏ xe mới được đi trên 
các con đường này.

• Để một hộp tiếp liệu khẩn cấp trong xe. 
Bỏ trong đó quần áo ấm, thức ăn khô, 
nước, một cái chăn (mền), một cái xẻng 
và đèn pin

Quý vị có thể nói chuyện với nhân viên 
tiệm sửa xe, trạm xăng, hoặc nhà buôn xe 
để biết chi tiết và nhờ cố vấn về việc giữ gìn 
xe vào mùa đông. Muốn biết tin tức hàng 
ngày về tình trạng đường sá trên khắp B.C., 
hãy đến: www.drivebc.ca 

Lái xe mùa hè 
Một số vùng trong tỉnh bang, chẳng hạn 
như vùng Okanagan Valley, có thể rất nóng 
vào mùa hè. Nếu trời nóng, nhiệt độ bên 
trong xe đậu một chỗ có thể lên rất cao. Sau 
đây là một vài hướng dẫn: 
• Không bao giờ để trẻ em hoặc thú vật 

trong xe đậu một chỗ vào ngày nóng. 
• Đem theo nhiều nước uống trong xe.
• Trước khi đi xa, đem xe đi kiểm soát an 

toàn. Tiệm sửa xe hoặc ban dịch vụ bảo 
trì của nhà buôn xe tại địa phương có 
thể giúp quý vị. Họ phải xem xét vỏ bánh 
xe, máy, thắng (phanh) và thùng nước 
làm nguội máy. 

http://www.aircare.ca
http://www.drivebc.ca
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Số Bảo Hiểm Xã Hội
Muốn làm việc tại Canada hoặc tiếp nhận các chương trình và quyền lợi  
của chính quyền, quý vị cần có Social Insurance Number (SIN) (Số Bảo Hiểm 
Xã Hội). Khi đến Canada, quý vị phải đích thân nộp đơn xin thẻ SIN. Muốn 
biết chi tiết về cách nộp đơn và các văn kiện nào quý vị cần có, xin gọi số  
1 800 O-Canada (1 800 622-6232) hoặc đến website của Service Canada:  
www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/sin/index.shtml

Nếu quý vị không biết nói tiếng Anh hoặc Pháp, quý vị có thể đem theo thông dịch viên.

Hãy nhớ số SIN của quý vị là số phải giữ kín và có chi tiết quan trọng về quý vị. Hãy đến 
webiste sau đây để đọc Nguyên Tắc Làm Việc về Số Bảo Hiểm Xã Hội:  
www.servicecanada.gc.ca/eng/about/reports/sin/cop/toc.shtml

• Số Bảo Hiểm Xã Hội

• Tìm việc

• Xin việc

• Kỳ thị

• Công Nhận Khả Năng 
từ Ngoại Quốc

• Làm việc

• Lãnh lương

• Mất việc

• Nếu quý vị bị thương  
tại nơi làm việc

• Mở thương nghiệp 
riêng của quý vị

• Nhờ giúp ở đâu

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/sin/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/about/reports/sin/cop/toc.shtml
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Tìm việc
Tìm việc ở đâu
Muốn tìm việc làm đang 
cần người tại B.C.:
• Đến website của 

WorkBC tại: www.workbc.ca 
• Đến WorkBC Employment Services 

Centre (Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm 
của WorkBC). Xem các công việc đang 
cần người đăng trên bảng tin hoặc trên 
máy điện toán (vi tính). Nói chuyện 
với những người làm việc ở đó. Tìm 
WorkBC Employment Services Centre 
gần nhất tại: www.workbc.ca/Work-BC-
Centres/Pages/Work-BC-Centres.aspx

• Đến website Working in Canada 
(Làm Việc tại Canada) tại: www.
workingincanada.gc.ca để tìm việc và 
thăm dò nghề nghiệp.

• Danh Sách Việc Làm Cần Công 
Chức BC tại: www.gov.bc.ca/myhr/
employment

• Tìm trong mục rao vặt trong báo và trên 
Internet.

• Tìm việc làm đăng trên mạng tại thành 
phố hoặc thị xã của quý vị.

• Cho nhiều người biết quý vị đang tìm 
việc. Bạn bè, thân nhân, giáo viên, hàng 
xóm và nhân viên cố vấn có thể biết về 
các việc làm. 

• Xem bảng thông cáo trong cộng đồng 
của quý vị để tìm quảng cáo cần người. 

• Để ý các bảng hiệu cần người ngoài cửa 
các thương nghiệp và cửa tiệm. 

• Nộp đơn tại ban nhân dụng của các bệnh 
viện, khách sạn và các công ty lớn khác. 

• Gọi điện thoại hoặc đến các công ty có 
thể tuyển dụng quý vị. Một số công ty 

cần người, nhưng họ không quảng cáo. 
Xem trong những trang màu vàng của 
niên giám điện thoại hoặc Interner để 
tìm những nơi có thể đến. Thí dụ, nếu 
quý vị là thợ máy xe, tìm dưới tiêu đề 
Automobile Repair and Service  
trong cộng đồng quý vị.

• Xem trong những trang màu vàng của 
niên giám điện thoại hoặc tìm trên 
Internet các cơ quan tìm việc của tư 
nhân. Cơ quan tìm việc làm không  
được tính lệ phí để tìm việc cho quý vị.

Cách xin việc
Mẫu đơn xin việc

Nhiều công ty có mẫu đơn xin việc của 
họ. Hãy đem theo tất cả chi tiết quý vị cần 
để điền đơn hoặc đem đơn về nhà điền. 
Các chi tiết này có thể gồm địa chỉ, số điện 
thoại, quá trình làm việc, các sở làm trước 
của quý vị và chi tiết liên lạc với họ. Chính 
quyền và các công ty lớn có thể có để mẫu 
đơn xin việc của họ trên Internet.

Giới thiệu, quá trình hình sự, và khám 
sức khỏe
Các hãng sở thường muốn có các nguồn 
giới thiệu (tên, địa chỉ và số điện thoại của 
những người có thể giới thiệu quý vị làm 
việc đó). Một số hãng sở cũng có thể muốn 
điều tra quá trình hình sự (giấy chính thức 

http://www.workbc.ca
http://www.workbc.ca/Work-BC-Centres/Pages/Work-BC-Centres.aspx
http://www.workbc.ca/Work-BC-Centres/Pages/Work-BC-Centres.aspx
http://www.gov.bc.ca/myhr/employment
http://www.gov.bc.ca/myhr/employment
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của cảnh sát cho biết quý vị không có quá 
trình hình sự) hoặc có thể yêu cầu quý vị đi 
khám sức khỏe. 

Bản sơ yếu lý lịch
Nhiều công ty đòi có bản sơ yếu lý lịch 
(résumé). Đây là bản tóm lược kinh 
nghiệm làm việc và học vấn của quý vị. 
Một số công ty muốn quý vị gửi bản sơ yếu 
lý lịch bằng e-mail. Một số hãng sở cũng có 
thể yêu cầu viết một lá thư ngắn giải thích 
tại sao quý vị xin việc trong công ty của họ. 

Bạn bè hoặc nhân viên tại một cơ quan 
định cư di dân có thể giúp quý vị soạn bản 
sơ yếu lý lịch. Cũng có các thương nghiệp 
soạn bản sơ yếu lý lịch cho quý vị. Họ tính 
một khoản lệ phí. Xem trong những trang 
màu vàng của niên giám điện thoại, dưới 
tiêu đề Résumé Service.

Quý vị có thể tìm chi tiết về soạn bản sơ  
yếu lý lịch và thư giới thiệu, và các hướng 
dẫn về phỏng vấn việc làm tại:  
www.workbc.ca/blog 

Phỏng vấn việc làm
Trong một cuộc phỏng vấn việc làm, hãng 
sở sẽ hỏi các câu hỏi về học vấn, khả năng 
và kinh nghiệm làm việc của quý vị. Hãng 
sở thường hỏi các câu hỏi như: 
• Tại sao ông/bà muốn làm việc ở đây? 
• Tại sao ông/bà nghĩ mình là người thích 

hợp nhất cho công việc này? 
• Hãy cho tôi biết về ông/bà. 

Các hãng sở muốn quý vị giải thích về khả 
năng của quý vị. Họ muốn quý vị tỏ ra quan 
tâm đến thương nghiệp của họ. Hãy tập trả lời 
các câu hỏi này trước khi có cuộc phỏng vấn. 

Quý vị có thể tìm hiểu về công ty đó 
trước khi có cuộc phỏng vấn. Hãy đến: 
www.workbc.ca/Job-Search-Tools/Pages/
Prepare-For-Interviews.aspx để xem quý vị 
có thể tìm các loại dữ kiện nào khi chuẩn 
bị cho cuộc phỏng vấn. 

Trong cuộc phỏng vấn, quý vị cũng có 
thể hỏi hãng sở về việc làm. Thí dụ, hỏi về 
nhiệm vụ, lương và giờ làm việc. Cũng có 
thể hỏi về các quyền lợi, chẳng hạn như bảo 
hiểm y và nha khoa, và thời gian nghỉ hè. 

Quý vị có thể tìm hiểu về cách soạn bản sơ 
yếu lý lịch và thư giới thiệu, và các hướng 
dẫn về phỏng vấn việc làm tại:  
www.workbc.ca/Job-Search-Tools/Pages/
Job-Search-Tools.aspx 

Các chương trình việc làm
Có những khóa dạy quý vị về cách tìm việc. 
Cũng có những khóa huấn luyện việc làm. 
Trong nhiều chương trình này, quý vị được 
trả tiền trong khi học các năng khiếu mới. 

Hãy đến một WorkBC Employment 
Services Centre (Trung Tâm Dịch Vụ Việc 
Làm của WorkBC) hoặc một cơ quan 
định cư di dân để hỏi thêm chi tiết về các 
chương trình huấn luyện trong khu vực 
quý vị. Tìm trung tâm gần nhất tại:
• www.workbc.ca/Work-BC-Centres
• Đến cơ quan định cư trong cộng đồng 

quý vị. Quý vị có thể xem danh sách các 

http://www.workbc.ca/blog
http://www.workbc.ca/Job-Search-Tools/Pages/Prepare-For-Interviews.aspx
http://www.workbc.ca/Job-Search-Tools/Pages/Prepare-For-Interviews.aspx
http://www.workbc.ca/Job-Search-Tools/Pages/Job-Search-Tools.aspx
http://www.workbc.ca/Job-Search-Tools/Pages/Job-Search-Tools.aspx
http://www.workbc.ca/Work-BC-Centres
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cơ quan này tại: www.cic.gc.ca/english/
newcomers/map/services.asp 

Kỳ thị
Có các đạo luật bảo vệ công nhân để không 
bị đối xử bất công. Thí dụ, hãng sở phải 
thuê nhân viên dựa trên khả năng. Hãng 
sở không được từ chối thuê quý vị chỉ vì 
họ không thích màu da hoặc tôn giáo của 
quý vị. Như thế là kỳ thị. Các loại kỳ thị 
khác cũng bất hợp pháp. Nếu người nào 
đó không thuê quý vị vì phái tính, tuổi tác, 
tình trạng kết hôn, khuyết tật hoặc khuynh 
hướng tình dục của quý vị thì hành động 
đó là kỳ thị. 

Nếu quý vị bị kỳ thị, và muốn được cố vấn, 
hãy gọi cho B.C. Human Rights Coalition 
(Liên Hiệp Nhân Quyền B.C.). Nếu quý 
vị muốn khiếu nại chính thức, hãy liên lạc 
với B.C. Human Rights Tribunal (Cơ Quan 
Phân Xử Nhân Quyền B.C.). Quý vị có thể 
lấy các tập hướng dẫn và mẫu khiếu nại tại: 
www.bchrt.bc.ca 

Nếu hãng sở là liên bang—thí dụ, ngân 
hàng, Government of Canada (Chính Phủ 
Canada), Canada Post (Bưu Điện Canada), 
hoặc các hãng hàng không—hãy liên lạc 
với Canadian Human Rights Commission 
(Hội Đồng Nhân Quyền Canada). 

Xem danh sách các tổ chức nhân quyền ở 
cuối chương này. 

Nhờ đánh giá khả năng  
của quý vị
Cách đánh giá khả năng của quý vị tại B.C. 
tùy thuộc vào nghề nghiệp của quý vị có 
phải theo các quy chế kiểm soát hay không. 

Các ngành nghề có quy chế kiểm soát
Có hơn 280 ngành nghề tại B.C. có quy chế 
kiểm soát. Muốn làm việc trong các ngành 
nghề này, quý vị cần phải được chứng nhận. 

Mỗi ngành nghề có quy chế kiểm soát có các 
tiêu chuẩn khác nhau để được chứng nhận. 
Một cơ quan kiểm soát thành lập và duy trì 
các tiêu chuẩn này, và đánh giá khả năng của 
các đương đơn được huấn luyện quốc tế. 

Nếu ngành nghề của quý vị có quy chế 
kiểm soát, hãy tìm hiểu xem quý vị sẽ cần 
gì để được chứng nhận. Bước đầu tiên là 
liên lạc với cơ quan kiểm soát để hỏi xem 
quý vị phải cung cấp các dữ kiện gì, mất 
bao lâu, tốn bao nhiêu tiền, và các điều 
kiện khác. Nhiều cơ quan kiểm soát đăng 
các điều kiện này trên website của họ. 

Hãy tìm xem cơ quan kiểm soát nào chịu 
trách nhiệm về ngành nghề của quý vị. Hãy 
đến: www.welcomebc.ca/Work/fqr/fqr-
assessment.aspx để lấy xuống danh sách này. 

Quý vị có thể được yêu cầu: 
• Điền một mẫu đơn và cung cấp các văn 

kiện. Các văn kiện này thường gồm 
phiếu điểm học vấn, những nguồn giới 
thiệu đáng tin, quá trình việc làm, bản 
sơ yếu lý lịch, và mẫu đơn đã điền. Cơ 
quan kiểm soát sẽ cho quý vị biết sẽ cần 
phải cung cấp những gì. 

• Nhờ đánh giá chứng chỉ học vấn của 
quý vị. Một số cơ quan kiểm soát sẽ tự 
họ đánh giá chứng chỉ học vấn của quý 
vị, và các cơ quan khác sẽ nhờ một tổ 
chức bên ngoài. International Credential 
Evaluation Service (ICES) (Dịch Vụ 
Đánh Giá Chứng Chỉ Quốc Tế) sẽ đánh 
giá các chứng chỉ học vấn của quý vị 
trên căn bản trả lệ phí cho dịch vụ này. 

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp


TẬP HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI MỚI ĐẾN VỀ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN TRỢ GIÚP VÀ DỊCH VỤ BRITISH COLUMBIA 88

Chương 9: Việc Làm và Thương Nghiệp

Trước khi trả tiền cho ICES đánh giá các 
chứng chỉ học vấn của quý vị, hãy liên 
lạc với cơ quan kiểm soát để hỏi xem họ 
cần những gì. Quý vị có thể không cần 
ICES đánh giá. 

Trong tiến trình đánh giá này, quý vị có 
thể phải qua các kỳ thi và đóng lệ phí. Phí 
tổn đánh giá sẽ khác nhau, tùy theo ngành 
nghề và cơ quan kiểm soát. Quý vị có thể 
phải trả từ vài trăm đến vài ngàn đô la. 
Quý vị có thể hội đủ điều kiện được yểm 
trợ về chương trình và tài chánh để đánh 
giá. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến các 
website này: 
• www.skillsconnect.ca 
• www.fcrloan.ca 

Các cơ quan kiểm soát có thể: 
• liên lạc với những người giới thiệu 

quý vị về việc làm để phối kiểm kinh 
nghiệm của quý vị;

• yêu cầu cung cấp kết quả đánh giá  
thực tế về khả năng của quý vị liên  
quan đến việc làm;

• mời quý vị đến phỏng vấn;
• yêu cầu quý vị cung cấp thêm văn  

kiện hoặc chi tiết. 

Có thể mất từ vài tuần đến vài tháng để 
chứng nhận khả năng của quý vị. 

Các ngành nghề không có quy chế 
kiểm soát 
Các hãng sở thuê người trong những 
ngành nghề không có quy chế kiểm soát sẽ 
tự quyết định có công nhận khả năng của 
quý vị hay không. Nhiều hãng sở sẽ yêu cầu 
quý vị nhờ đánh giá các chứng chỉ học vấn 
và/hoặc kinh nghiệm làm việc trước đây 
của quý vị. 

Quý vị có thể hỏi hãng sở 
mà quý vị muốn làm việc 
cho họ xem họ có cần một 
cơ quan độc lập đánh giá 
các chứng chỉ học vấn 
và kinh nghiệm làm việc 
trước của quý vị hay không. Họ sẽ cho quý 
vị họ cần những gì cho một công việc nào 
đó trong tổ chức của họ. 

Nâng cấp 
Quý vị có thể cần nâng cấp khả năng của 
mình để được chứng nhận và/hoặc tuyển 
dụng. 
• Các cơ quan kiểm soát thường có liên 

kết với các chương trình giáo dục hoặc 
“bắc cầu” để giúp những người có khả 
năng quốc tế. 

• Ghi danh vào một chương trình English 
as a Second Language (ESL) (Anh Ngữ 
là Ngôn Ngữ Thứ Nhì) để cải tiến khả 
năng ngôn ngữ của quý vị. Xem Chương 
6 để biết thêm chi tiết. Nếu ngành nghề 
của quý vị có quy chế kiểm soát, hãy 
chắc chắn là quý vị có trình độ ngôn 
ngữ cần thiết để chứng nhận. Chương 
trình Canadian Language Benchmarks 
(Mốc Ngôn Ngữ Canada) được sử dụng 
để dạy và trắc nghiệm học ngôn ngữ 
cho người lớn. Muốn biết thêm chi tiết, 
hãy đến: www.language.ca. Quý vị cũng 

http://www.skillsconnect.ca
http://www.fcrloan.ca
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có thể hỏi cơ quan kiểm soát để chắc 
chắn là quý vị học đúng lớp. 

• Tìm các viện giáo dục hậu trung học 
có mở các chương trình nâng cấp cho 
ngành nghề của quý vị. Quý vị có thể 
liên lạc trực tiếp với họ. Xem Chương 6 
để biết danh sách các viện giáo dục hậu 
trung học tại British Columbia. Đối với 
các ngành nghề có quy chế kiểm soát, 
hãy hỏi cơ quan kiểm soát để chắc chắn 
là chương trình đó được công nhận. 

• Hỏi về Skills Connect for Immigrants 
Program (Chương Trình Kết Nối Năng 
Khiếu cho Di Dân). Chương trình này 
có thể giúp quý vị chuyển sang nghề 
mới. Các dịch vụ gồm hoạch định nghề 
nghiệp, nâng cấp khả năng, đánh giá, và 
giúp hiểu ngôn ngữ và cách hành nghề 
tại nơi làm việc. Muốn biết chi tiết, hãy 
đến: www.skillsconnect.ca

• Liên lạc với InfoCentre for Skilled 
Immigrants (Trung Tâm Thông Tin  
cho Di Dân Có Nghề Chuyên Môn):  
www.skilledimmigrants.vpl.ca

Nếu quý vị cần nâng cấp để làm việc trong 
ngành nghề của mình, quý vị nên tìm một 
chương trình càng sớm càng tốt. Công việc 
này gồm cả chắc chắn là khả năng Anh ngữ 
của quý vị hội đủ các tiêu chuẩn cần thiết 
để chứng nhận và/hoặc cho việc làm. 

Thắc mắc? 
Nhiều thắc mắc của quý vị có thể được giải 
đáp trong WelcomeBC Job Profiles (Chi 
Tiết về Việc Làm của WelcomeBC). Các 
chi tiết này cũng sẽ giúp quý vị hiểu ngành 
nghề của mình được thực hành như thế 
nào tại B.C. Các hướng dẫn mới đang được 
cung cấp thêm đều đặn, do đó nếu không 
có hướng dẫn nào cho ngành nghề của quý 
vị, xin trở lại xem sau. 

Hãy đến: www.welcomebc.ca/Guides

Muốn tìm hiểu thêm, quý vị cũng có thể 
liên lạc với: 
• International Credential Evaluation 

Service (ICES) (Dịch Vụ Đánh Giá Chứng 
Chỉ Quốc Tế) tại: www.bcit.ca/ices

• Canadian Information Centre for 
International Credentials (Trung Tâm 
Thông Tin Canada về Chứng Chỉ Quốc 
Tế): www.cicic.ca/2/home.canada

• Skills Connect for Immigrants Program 
(Chương Trình Kết Nối Năng Khiếu 
cho Di Dân) tại: www.welcomebc.ca/
skillsconnect

• Skilled Immigrant InfoCentre 
(Trung Tâm Thông Tin cho Di Dân 
Có Nghề Chuyên Môn) tại: www.
skilledimmigrants.vpl.ca

Làm việc
Các đạo luật về làm việc
Tại British Columbia, có một đạo luật bảo 
vệ đa số công nhân. Đạo luật này được gọi là 
Employment Standards Act (Đạo Luật Tiêu 
Chuẩn Việc Làm). Cả công nhân lẫn hãng sở 
đều có các trách nhiệm theo Đạo Luật này. 
Nếu hãng sở của quý vị không tuân hành các 
điều luật này, hãy thảo luận với họ về vấn đề 
này. Nếu quý vị vẫn còn bị trở ngại, gọi điện 
thoại cho Employment Standards Branch (Sở 
Tiêu Chuẩn Việc Làm). Nếu quý vị là thành 
viên của một công đoàn, Sở Tiêu Chuẩn Việc 
Làm không thể giúp quý vị. Quý vị phải nói 
chuyện với công đoàn của mình. 

Muốn biết chi tiết về Employment 
Standards Act, hãy gọi số 1 800 663-3316. 
Nếu quý vị ở tại Prince George, gọi số  
250 612-4100. Quý vị cũng có thể đến 
website tại: www.labour.gov.bc.ca/esb 

http://www.skilledimmigrants.vpl.ca
http://www.welcomebc.ca/Guides
http://www.welcomebc.ca/skillsconnect
http://www.welcomebc.ca/skillsconnect
http://www.skilledimmigrants.vpl.ca
http://www.skilledimmigrants.vpl.ca
http://www.labour.gov.bc.ca/esb
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Nếu quý vị có thuê nhân viên, điều quan 
trọng là quý vị phải tuân hành các điều luật 
trong Employment Standards Act. 

Giờ làm việc và giờ làm phụ trội 
Công nhân toàn thời gian tại British 
Columbia thông thường làm việc đến tối đa 
là 8 tiếng mỗi ngày và 40 giờ mỗi tuần. Nếu 
hãng sở yêu cầu quý vị làm việc nhiều hơn 
số giờ này, họ phải trả thêm tiền cho quý vị. 
Tiền này được gọi là lương giờ phụ trội. Mức 
lương này bằng gấp rưỡi lương giờ thường lệ 
của quý vị. 

Muốn biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với 
BC Employment Standards Branch (Sở  
Tiêu Chuẩn Việc Làm BC): www.labour.gov.
bc.ca/esb

Nếu quý vị đi làm vì hãng sở yêu cầu, quý vị 
phải được trả lương ít nhất là hai giờ làm việc. 
Quý vị vẫn phải được trả mức này dù không có 
việc làm hoặc nếu quý vị làm ít hơn hai tiếng.

Nếu quý vị làm việc ít hơn 40 giờ mỗi tuần 
(hai hoặc ba ngày mỗi tuần, hoặc mỗi ngày vài 
tiếng) thì quý vị là công nhân bán thời gian. 

Giờ nghỉ 
Sau khi quý vị đã làm việc năm tiếng, hãng 
sở phải để cho quý vị nghỉ giải lao 30 phút. 
Hãng sở không phải trả tiền giờ nghỉ giải lao. 

Quý vị có thể làm việc ca cắt đôi (chẳng hạn 
như vào buổi sáng, rồi lại làm tiếp vào buổi 
tối). Khoảng thời gian từ khi quý vị bắt đầu 
làm việc trong ngày cho đến khi quý vị xong 
ca làm không được dài hơn 12 tiếng. 

Trong tuần lễ làm việc, quý vị phải được nghỉ 
một lần ít nhất 32 tiếng. Nếu hãng sở yêu 
cầu quý vị làm việc trong thời gian đó, quý vị 
phải được trả lương gấp rưỡi mức lương giờ 
của quý vị. 

Lãnh lương 
Đa số công nhân lãnh lương bằng chi 
phiếu hai tuần một lần hay mỗi tháng hai 
lần. Hãng sở phải trả tiền lương cho quý vị 
trong vòng tám ngày sau mỗi kỳ lương và 
giao cho quý vị cuống phiếu lương cùng với 
mỗi chi phiếu. Cuống phiếu lương phải ghi 
số giờ quý vị đã làm, gồm cả giờ phụ trội, 
mức lương của quý vị, số tiền trả cho quý vị, 
và những khoản khấu trừ trong lương. 

Những khoản khấu trừ
Luật quy định rằng hãng sở phải khấu trừ 
tiền (trừ bớt) trong chi phiếu lương của 
quý vị để trả cho những khoản sau đây: 
• Canada Pension Plan (CPP) (Chương 

Trình Hưu Bổng Canada): Khi quý vị 
làm việc tại Canada, một số tiền được 
trừ đi trong lương của quý vị mỗi tháng. 
Tiền này được đóng vào CPP (khoản 
đóng góp). Nếu quý vị đi làm cho hãng 
sở, quý vị đóng phân nửa số đóng góp 
và sở của quý vị đóng nửa còn lại. Nếu 
quý vị tự làm cho mình, quý vị trả trọn 
số đóng góp này. Bất luận quý vị có 
thường xuyên đổi việc hay không, các 
khoản đóng góp của quý vị có thể giúp 
quý vị hoặc gia đình quý vị hội đủ điều 
kiện hưởng hưu bổng, quyền lợi sau khi 
hồi hưu, các quyền lợi cho người khuyết 
tật hoặc quyền lợi sau khi qua đời. 

http://www.labour.gov.bc.ca/esb
http://www.labour.gov.bc.ca/esb
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• Employment Insurance (EI) (Bảo Hiểm 
Việc Làm): Quý vị có thể bị mất việc. 
Nếu việc làm của quý vị có lợi tức có thể 
bảo hiểm, quý vị có thể hội đủ điều kiện 
hưởng quyền lợi (tiền) Bảo Hiểm Việc 
Làm từ chính quyền trong khi quý vị 
tìm việc mới. 

• Thuế lợi tức (Income tax): Tiền này giúp 
trang trải các chi phí của chính quyền, 
chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, 
đường sá và giáo dục. 

• Các quyền lợi chịu thuế (Taxable 
benefits): Hãng sở của quý vị có thể trả 
một phần hoặc tất cả bảo phí cho một 
số quyền lợi, chẳng hạn như chương 
trình nha khoa. Số tiền sở làm trả là một 
quyền lợi chịu thuế. Điều này có nghĩa là 
quý vị sẽ đóng thuế trên số tiền đó. 

• Liễm phí công đoàn (Union dues): Nếu 
quý vị có gia nhập công đoàn, và công 
đoàn có thỏa thuận với hãng sở của quý 
vị, một số tiền sẽ được trừ trong lương 
để đóng liễm phí công đoàn. 

• Những khoản khấu trừ tự nguyện 
(voluntary deductions): Công nhân 
có thể lập văn bản cho phép hãng sở 
trừ tiền cho những việc khác, chẳng 
hạn như bảo hiểm bổ túc về bệnh viện 
hoặc nhân thọ, hiến tặng từ thiện hoặc 
mua Canada Savings Bonds (Công Khố 
Phiếu Tiết Kiệm Canada).

Lương tối thiểu 
Lương tối thiểu tại British Columbia là 
$10.25 một giờ. Cả công nhân toàn thời 
gian và bán thời gian đều phải được trả 
ít nhất là mức lương tối thiểu. Muốn biết 
thêm chi tiết, kể cả mức lương tối thiểu 
riêng rẽ cho nhân viên tiếp rượu tại nhà 
hàng và quán rượu, hãy đến: www.labour.
gov.bc.ca/esb/facshts/min-wage.htm 

Một số công nhân không được trả lương giờ—
thí dụ như công nhân nông trại hái trái và rau 
bằng tay thường được trả lương theo số lượng 
họ hái (họ hái được bao nhiêu sẽ lãnh lương 
bấy nhiêu). Hãy hỏi xem quý vị sẽ được trả 
lương như thế nào trước khi bắt đầu làm việc. 

Trẻ em và việc làm 
Trẻ em dưới 15 tuổi không thể làm việc 
trong giờ đi học. Muốn thuê các trẻ này khi 
không đi học, hãng sở phải có giấy phép của 
cha mẹ trẻ. Trẻ em dưới 12 tuổi phải có giấy 
phép làm việc của Employment Standards 
Branch. Nhưng trẻ em được phép làm các 
việc vặt trước hoặc sau giờ học, chẳng hạn 
như giao báo hoặc giữ em bé. 

Gia nhập công đoàn 
Công đoàn là một nhóm nhân viên kết hợp 
với nhau để thảo luận về lương bổng và các 
điều kiện làm việc với hãng sở. Mọi người 
đều có quyền gia nhập công đoàn ở sở làm. 
Trong một số việc làm, tất cả nhân viên đều 
phải gia nhập công đoàn. 

Nếu quý vị là thành viên của một công đoàn 
và gặp khó khăn với hãng sở, hãy cho người 
của công đoàn biết. Người đó sẽ nói chuyện 
với hãng sở về vấn đề của quý vị. Muốn biết 
thêm chi tiết về các công đoàn, hãy liên lạc 
với B.C. Federation of Labour. (Liên Đoàn 
Lao Động B.C). (Xem danh sách ở cuối 
chương này.) 

Nghỉ hè 
Tất cả công nhân phải được hưởng ít nhất 
là hai tuần nghỉ hè có lương mỗi năm. Nếu 
quý vị nghỉ việc trước khi nghỉ hè, hãng sở 
phải trả thêm một phần tiền (tiền nghỉ hè) 
cho quý vị. Số tiền này ít nhất là bằng 4 phần 
trăm số lương đã lãnh của quý vị. Sau năm 
năm làm việc, quý vị phải được ba tuần nghỉ 
hè và 6 phần trăm tiền nghỉ hè. 

http://www.labour.gov.bc.ca/esb/facshts/min-wage.htm
http://www.labour.gov.bc.ca/esb/facshts/min-wage.htm
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Ngày lễ 

Tại British Columbia, có 10 ngày lễ theo luật 
định. Hãng sở phải cho nhân viên hưởng các 
ngày lễ luật định sau đây: 
• Ngày Tết Tây (Tân Niên) (1 Tháng Giêng)
• Ngày Gia Đình (Thứ Hai thứ nhì trong 

Tháng Hai) 
• Thứ Sáu Tuần Thánh (Thứ Sáu trước 

Ngày Chúa Nhật Phục Sinh) 
• Ngày Lễ Victoria (Thứ Hai trước ngày  

24 Tháng Năm) 
• Ngày Lễ Quốc Khánh Canada (1 Tháng 

Bảy) 
• Ngày Lễ B.C. (Thứ Hai đầu tiên trong 

Tháng Tám) 
• Ngày Lễ Lao Động (Thứ Hai đầu tiên 

trong Tháng Chín) 
• Ngày Lễ Tạ Ơn (Thứ Hai thứ nhì trong 

Tháng Mười) 
• Ngày Chiến Sĩ Trận Vong (11 Tháng 

Mười Một) 
• Ngày Lễ Giáng Sinh (25 Tháng Mười Hai) 

Nếu quý vị đã làm cho sở được một tháng trở 
lên, và nếu quý vị đã làm ít nhất là 15 ngày 
trong số 30 ngày trước ngày lễ, quý vị phải 
được nghỉ ngày lễ đó và có lương trung bình. 

Ngoài ra, nếu quý vị làm việc trong bất cứ 
ngày lễ nào trong số này, hãng sở phải trả  
tiền giờ phụ trội cho quý vị. 

Muốn biết thêm chi tiết về việc được trả lương 
khi làm việc trong những ngày lễ luật định, 
hãy đến: www.labour.gov.bc.ca/esb/facshts/
statutory_holidays.htm. Quý vị cũng có thể liên 
lạc với Employment Standards Branch để biết 
thêm chi tiết. Xem danh sách ở cuối chương này.

Nghỉ sản phụ và nghỉ phép sau khi có con 
Phụ nữ làm việc khi có thai có thể nghỉ sản 
phụ 17 tuần không lương. Thời gian nghỉ 
này có thể bắt đầu từ 11 tuần trước ngày 
sinh em bé. Phụ nữ đó cũng có thể nghỉ 
thêm 35 tuần sau khi sinh con. Thời gian 
nghỉ sản phụ và sau khi có con có thể lên 
tổng cộng 52 tuần. Người mẹ có thể nộp đơn 

xin hưởng Employment Insurance (EI) (Bảo 
Hiểm Việc Làm) trong thời gian nghỉ sản 
phụ. Cha của em bé, hoặc người nhận em 
bé làm con nuôi, cũng có thể nghỉ sau khi 
có con một thời gian là 35 tuần. Muốn biết 
thêm chi tiết, hãy đến: www.servicecanada.
gc.ca/eng/ei/types/maternity_parental.shtml 

Nghỉ phép chăm sóc nhân đạo 
Nếu một người thân trong gia đình quý vị 
bị bệnh nặng hoặc đang hấp hối, hãng sở 
phải cho quý vị nghỉ làm một thời gian. 

http://www.labour.gov.bc.ca/esb/facshts/statutory_holidays.htm
http://www.labour.gov.bc.ca/esb/facshts/statutory_holidays.htm
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/ei/types/maternity_parental.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/ei/types/maternity_parental.shtml
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Theo luật, quý vị có thể nghỉ phép chăm 
sóc nhân đạo đến tối đa là tám tuần không 
lương trong mỗi sáu tháng. Một số hãng sở 
sẽ cho quý vị nghỉ phép ngắn hơn nhưng có 
lương. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến:  
www.labour.gov.bc.ca/esb

Nghỉ vì Bệnh
Chương trình Employment Insurance (Bảo 
Hiểm Việc Làm) trợ giúp tài chánh tạm thời 
cho công nhân thất nghiệp mà không thể 
làm việc vì bị bệnh, bị thương hoặc cô lập và 
hội đủ các điều kiện được hưởng. Nếu quý 
vị không thể làm việc vì bị bệnh, bị thương 
hoặc cô lập, nhưng quý vị nếu không bị các 
tình trạng đó thì ắt đã sẵn sàng làm việc thì 
quý vị hội đủ điều kiện hưởng tối đa là 15 
tuần quyền lợi EI vì bệnh. Muốn biết thêm 
chi tiết, hãy đến: www.servicecanada.gc.ca/
eng/ei/types/sickness.shtml 

Cha Mẹ Có Con Bị Bệnh Nặng
Có quyền lợi Employment Insurance cho 
Cha Mẹ Có Con Bị Bệnh Nặng (PCIC). Quý 
vị có thể hưởng quyền lợi EI đến tối đa là 
35 tuần nếu quý vị phải nghỉ làm để chăm 
sóc hoặc trợ giúp cho con bị bệnh hoặc bị 
thương nặng và quý vị hội đủ các điều kiện 
được hưởng. Nếu quý vị thất nghiệp và đang 
hưởng quyền lợi EI, quý vị cũng có thể xin 
quyền lợi PCIC. Muốn biết thêm chi tiết, 
hãy đến: http://www.servicecanada.gc.ca/
eng/sc/ei/pcic/index.shtml

Mất việc 
Nếu quý vị làm việc cho một hãng sở chưa tới 
ba tháng, hãng sở có thể cho quý vị nghỉ việc 
mà không cần thông báo hoặc trả thêm tiền. 
Thông báo có nghĩa là cho quý vị biết bằng văn 
bản trước khi chấm dứt việc làm của quý vị. 
Nếu quý vị đã làm việc lâu hơn ba tháng, hãng 
sở phải thông báo trước một tuần cho quý vị 

hoặc trả cho quý vị một tuần lương. Nếu quý vị 
đã làm việc được một năm, hãng sở phải thông 
báo trước hai tuần cho quý vị hoặc trả cho quý 
vị hai tuần lương. Trong những trường hợp quá 
đáng, hãng sở có thể có “lý do chính đáng” để 
sa thải nhân viên mà không cần phải thông báo 
hoặc trả lương. Nếu hãng sở nói rằng họ không 
cần thông báo hoặc trả lương cho quý vị, quý 
vị nên nói chuyện với Employment Standards 
Branch. (Xem danh sách ở cuối chương này.) 

Khi quý vị nghỉ việc, hãng sở phải đưa cho quý 
vị hồ sơ việc làm. Quý vị cần có giấy này để nộp 
đơn xin Employment Insurance (EI). Nếu quý 
vị bị sa thải hoặc tự ý nghỉ việc, quý vị có thể 
không được hưởng Employment Insurance. 

Bảo Hiểm Việc Làm (EI) 
EI là tiền chính quyền có thể trả cho người 
bị mất việc không phải do lỗi của họ – 
chẳng hạn như vì thiếu việc để làm, hoặc 
bị cho nghỉ việc theo mùa hoặc bị cho nghỉ 
việc hàng loạt. Khi quý vị làm một công việc 
có thể bảo hiểm và bị mất việc, quý vị có 
thể lãnh quyền lợi Employment Insurance 
trong khi tìm việc mới. 

Quý vị phải đã làm việc đủ một số giờ và 
hội đủ một số điều kiện nào đó, chẳng 
hạn như sẵn sàng làm việc và tích cực tìm 
việc thì mới được hưởng EI. Quý vị có thể 
không được hưởng EI nếu bị sa thải hoặc 
tự ý nghỉ việc. Muốn biết thêm chi tiết, hãy 
gọi số: 1 800 206-7218, hoặc đến website tại: 
www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/ei/

Trợ giúp lợi tức 
Nếu quý vị vẫn còn bị thất nghiệp sau khi đã 
hết quyền lợi EI, quý vị có thể hội đủ điều 
kiện được chính quyền tỉnh bang trợ giúp. 

Loại trợ giúp này được gọi là B.C. 
Employment and Assistance (Việc Làm và 

http://www.labour.gov.bc.ca/esb
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/ei/types/sickness.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/ei/types/sickness.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/ei/pcic/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/ei/pcic/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/ei/
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Trợ Giúp B.C.), trợ giúp lợi tức, hay trợ cấp 
xã hội. Muốn biết quý vị có hội đủ điều kiện 
hay không, hãy liên lạc với Ministry of Social 
Development and Social Innovation (Bộ 
Phát Triển Xã Hội và Canh Tân Xã Hội). 

Ministry of Social Development  
and Social Innovation
Số miễn phí: 1 866 866-0800 
www.sd.gov.bc.ca 

Quý vị cũng có thể gọi cho Service BC  
tại số 1 800 663-7867, hoặc đến:  
www.servicebc.gov.bc.ca để tìm văn phòng 
gần nhất trong khu vực quý vị. 

Nếu quý vị bị thương khi làm việc 
WorkSafeBC (Workers’ Compensation 
Board of BC – Ủy Ban Bồi Thường Lao 
Động BC) là một cơ quan làm việc với các 
công ty và công nhân để ngăn ngừa thương 
tích tại nơi làm việc. Cơ quan này cũng 
giúp công nhân bị thương khi làm việc. 
Nếu quý vị không thể làm việc vì bị thương 
hoặc bị bệnh vì việc làm, quý vị có thể được 
WorkSafeBC bồi thường (tiền) phí tổn 
chăm sóc sức khỏe và số lương thất thoát. 
Các hãng sở, chứ không phải công nhân, 
phải trả tiền bảo hiểm WorkSafeBC. 

Nếu quý vị bị tai nạn tại nơi làm việc, hãy 
nhờ giúp ngay. Gọi điện thoại hoặc đến 

nhân viên cứu thương, nếu có. Quý vị phải 
trình diện nhân viên giám thị ngay và nếu 
có thể được thì đem theo một chứng nhân 
(người nhìn thấy tai nạn). Quý vị phải điền 
một mẫu trình báo, và chứng nhân cũng 
như nhân viên giám thị phải ký vào đó. 
Ngoài ra, quý vị cũng đem theo mẫu này  
nếu cần đến gặp bác sĩ. Nếu quý vị không 
làm việc được vì bị thương hoặc bị bệnh, hãy 
gọi cho đường dây nộp đơn xin bồi thường 
của WorkSafeBC tại số 1 888 967-5377  
(1 888 WORKERS) trong giờ làm việc. 

Hãng sở có trách nhiệm pháp lý phải bảo 
đảm cho nơi làm việc được an toàn và lành 
mạnh. Hãng sở của quý vị phải bảo đảm 
cho quý vị được huấn luyện đúng mức và 
có các dữ kiện cần thiết để giữ an toàn. Là 
công nhân, quý vị phải theo đúng các chỉ 
dẫn về an toàn, dùng thiết bị an toàn đúng 
cách, và mặc quần áo thích ứng. 

Muốn biết thêm chi tiết, gọi cho WorkSafeBC 
tại số 1 888 967-5377 (1 888 WORKERS), 
hoặc đến: www.worksafebc.com. Công nhân 
gọi cho WorkSafeBC có thể được giúp bằng 
hơn 170 ngôn ngữ. Ngoài ra cũng có các tài 
liệu về các đề tài khác nhau in bằng tiếng Hoa 
Phồn Thể, tiếng Hoa Giản Thể, Punjabi, Triều 
Tiên, Việt, Tây Ban Nha, và Pháp. 

Sách nhiễu tại nơi làm việc
Nếu quý vị vô cớ bị ngược đãi tại nơi làm 
việc thì hành động này là sách nhiễu. Nếu 
chủ hãng hoặc các công nhân khác gọi quý 
vị bằng tên nào mang tính cách kỳ thị chủng 
tộc hoặc khiếm nhã thì trường hợp đó gọi 
là kỳ thị. Hành động đó là phạm pháp. Nếu 
chủ hãng hoặc công nhân khác có hành vi 
xâm phạm tình dục mà người bị xâm phạm 
không muốn thì trường hợp này được gọi là 
sách nhiễu tình dục. Bất luận quý vị là nam 

http://www.sd.gov.bc.ca
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hay nữ, hành động này vẫn là phạm pháp. 

Nếu có người sách nhiễu hoặc kỳ thị quý 
vị, quý vị nên trình báo việc đó. Nhiều 
vụ tranh cãi được giải quyết trước khi trở 
thành chính thức. Nhớ ghi lại sự việc xảy 
ra và có nhân chứng, nếu có thể được. Nếu 
quý vị là thành viên của một công đoàn, hãy 
nói chuyện với họ. Nếu quý vị không biết 
phải nói với ai, hãy liên lạc với một cơ quan 
định cư di dân để biết chi tiết. 

Muốn nhờ cố vấn, quý vị có thể liên lạc với 
B.C. Human Rights Coalition (Liên Hiệp Nhân 
Quyền B.C.). Muốn khiếu nại chính thức, hãy 
liên lạc với B.C. Human Rights Tribunal (Cơ 
Quan Phân Xử Nhân Quyền B.C.). Quý vị có 
thể lấy các tập hướng dẫn và mẫu đơn khiếu 
nại tại: www.bchrt.bc.ca. Nếu quý vị làm việc 
cho liên bang—chẳng hạn như các ngân hàng, 
Chính Phủ Canada, Bưu Điện Canada, hoặc 
các hãng hàng không—quý vị nên liên lạc với 
Canadian Human Rights Commission (Hội 
Đồng Nhân Quyền Canada). 

Quý vị có thể xem các phim video về sách 
nhiễu, kỳ thị, và nhân quyền bằng tiếng 
Anh, Phổ Thông, và Punjabi tại:  
www.justiceeducation.ca/resources/human-
rights-in-bc

Xem danh sách các tổ chức nhân quyền ở 
cuối chương này. 

Thành lập thương nghiệp 
riêng
Có nhiều điều luật để thành lập thương 
nghiệp riêng. Các thương nghiệp phải ghi 
danh và, trong một số trường hợp, được 
chính quyền cấp môn bài. Có các chương 
trình của chính quyền có thể giúp quý vị 
mở một thương nghiệp. 

Nếu quý vị bắt đầu thành lập, dời hoặc mở 
rộng thêm thương nghiệp của mình, quý vị 
có thể điền tất cả các mẫu đơn trên mạng. 
Hãy đến OneStop business registry (ghi 
danh thương nghiệp tại một chỗ) tại:  
www.bcbusinessregistry.ca 

Small Business BC (Bộ Tiểu Thương BC) có 
thể thông tin và trợ giúp cho quý vị để thành 
lập thương nghiệp. Bộ này mở các buổi hội 
thảo về hơn 50 đề tài khác nhau, kể cả điều 
lệ, dịch vụ trợ giúp của chính quyền, và huấn 
luyện. Nhân viên cố vấn thương nghiệp có 
thể giúp quý vị bắt đầu. Có dịch vụ cố vấn 
bằng tiếng Pháp. Quý vị cũng có thể xem  
các phim video giáo dục trên mạng, tại: 
www.smallbusinessbc.ca/seminars/videos 

Small Business BC
Metro Vancouver: 604 775-5525 
Số miễn phí: 1 800 667-2272
E-mail: askus@smallbusinessbc.ca 
www.smallbusinessbc.ca

Cũng có tin tức hay tại:  
www.workbc.ca/Workplace-Resources/ 
Pages/Workplace-Resources.aspx 

Một số trường đại học và cao đẳng cộng 
đồng mở những khóa giúp quý vị thành  
lập thương nghiệp riêng. Xem danh sách  
ở cuối Chương 6.

http://www.smallbusinessbc.ca/seminars/videos
mailto:askus%40smallbusinessbc.ca?subject=
http://www.smallbusinessbc.ca
http://www.workbc.ca/Workplace-Resources/Pages/Workplace-Resources.aspx
http://www.workbc.ca/Workplace-Resources/Pages/Workplace-Resources.aspx
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 Nhờ giúp ở đâu
B.C. Human Rights Coalition  
(Liên Hiệp Nhân Quyền B.C.)
1202 – 510 West Hastings Street
Vancouver, B.C. V6B 1L8
Đ.T.: 604 689-8474
Số miễn phí: 1 877 689-8474
www.bchrcoalition.org 

B.C. Human Rights Tribunal  
(Cơ Quan Phân Xử Nhân Quyền B.C.)
1170 – 605 Robson Street
Vancouver, B.C. V6B 5J3
Đ.T.: 604 775-2000
Số miễn phí: 1 888 440-8844
www.bchrt.bc.ca 

Canadian Human Rights Commission  
(Hội Đồng Nhân Quyền Canada)
Số miễn phí: 1 888 214-1090
www.chrc-ccdp.gc.ca 

B.C. Federation of Labour  
(Liên Đoàn Lao Động B.C.)
200 – 5118 Joyce Street
Vancouver, B.C. V5R 4H1
Đ.T.: 604 430-1421
bcfed.ca 

Employment Standards Branch Offices  
(Các Văn Phòng Sở Tiêu Chuẩn Việc Làm)
Đ.T.: 1 800 663-3316
www.labour.gov.bc.ca/esb/

Dawson Creek 
1201 103rd Avenue 
Dawson Creek, B.C. V1G 4J2 
Đ.T.: 250 784-2390 

Langley 
A207 – 20159 88 Avenue 
Langley, B.C. V1M 0A4 
Đ.T.: 604 513-4635 

Kelowna 
102 – 1690 Powick Road 
Kelowna, B.C. V1X 7G5 
Đ.T.: 250 861-7404  

Nanaimo 
2nd Floor, 6475 Metral Drive 
Nanaimo, B.C. V9T 2L9 
Đ.T.: 250 390-6186  

Nelson 
1st Floor, 333 Victoria Street 
Nelson, B.C. V1L 4K3 
*xin gửi tất cả thư từ đến văn phòng 
Kelowna
Đ.T.: 250 354-6550 

Prince George 
102 – 1577 7th Avenue 
Prince George, B.C. V2L 3P5 
Đ.T.: 250 565-6120 

Terrace 
108 – 3220 Eby Street 
Terrace, B.C. V8G 5K8 
Đ.T.: 250 638-6525 

Richmond 
250 – 4600 Jacombs Road 
Richmond, B.C. V6V 3B1 
Đ.T.: 604 660-4946 

Victoria 
200 – 880 Douglas Street 
Victoria, B.C. V8W 2B7 
Đ.T.: 250 952-0469 

Trụ Sở
Địa Chỉ Văn Phòng:
200 – 880 Douglas Street 
Victoria, B.C. V8W 2B7 
Đ.T.: 250 387-3300 

Địa Chỉ Gửi Thư: 
PO Box 9570 Stn Prov Govt 
Victoria, B.C. V8W 9K1 

http://www.bchrcoalition.org
http://www.bchrt.bc.ca
http://www.chrc-ccdp.gc.ca
http://bcfed.ca
http://www.labour.gov.bc.ca/esb/
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Hệ thống pháp lý của Canada
Người mới đến Canada thường nghĩ hệ thống luật và pháp lý ở đây cũng như nước họ  
(cách áp dụng luật). Điều quan trọng là phải hiểu luật và hệ thống pháp lý tại Canada. 

• Hệ thống pháp lý  
của Canada

• Nhân quyền

• Tòa án

• Cảnh sát

• Ra tòa

• Hành hung,  
cưỡng dâm và  
hành hạ

• Tìm luật sư

Hệ thống pháp lý và chính trị của Canada 
là từ Anh Quốc. Chúng tôi có ý niệm về 
các quyền cá nhân và tự do từ hệ thống của 
Anh. Tại Quebec, có những phần của hệ 
thống pháp lý cũng được lấy từ Pháp. 

Tại Canada, tòa án riêng biệt với chính 
quyền. Người dân Canada bầu ra các chính 
quyền của họ. Chính quyền làm luật.

Có ba cấp chính quyền: liên bang (cho  
cả nước Canada), tỉnh bang, và thành  
phố (cho các thị xã và thành phố). Mỗi  
cấp chính quyền đều làm luật. Tòa án thi 
hành luật, nhưng các tòa đều riêng biệt  
với chính quyền. 

Canada có một đạo luật có tên là Canadian 
Charter of Rights and Freedoms (Hiến 
Chương Các Quyền và Quyền Tự Do 
Canada). Các quyền và quyền tự do này 
rất quan trọng đối với người dân Canada. 
Trong số này gồm quyền tự do ngôn luận, 
tự do tín ngưỡng, tự do sinh sống và làm 
việc ở bất cứ nơi nào trong Canada, và 
quyền tham gia các hoạt động chính trị  
ôn hòa. 

Hãy đọc Charter of Rights and Freedoms 
tại: http://laws.justice.gc.ca/eng/const/page-
15.html 

http://laws.justice.gc.ca/eng/const/page-15.html
http://laws.justice.gc.ca/eng/const/page-15.html
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Nhân quyền
Canada và British Columbia có các đạo 
luật về nhân quyền để bảo vệ người dân đối 
với nhiều loại kỳ thị. Nói chung, nếu một 
người nào đó không thuê quý vị làm việc 
hoặc không cho quý vị thuê nhà ở vì lý do 
màu da, nguồn gốc tổ tiên, quê quán, chính 
kiến, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, tình 
trạng gia đình, khuyết tật thể xác hoặc tâm 
thần, phái tính, khuynh hướng tình dục, 
hoặc tuổi tác của quý vị thì đó là kỳ thị. 
Không thuê người nào đó làm việc vì họ  
có tiền án hình sự không liên quan đến  
việc làm họ đang xin cũng là hành động  
bất hợp pháp. 

Nói chung, khi các khách sạn, nhà hàng, 
hoặc các thương nghiệp khác có đón tiếp 
công chúng mà lại từ chối phục vụ thì cũng 
là kỳ thị. Tuy nhiên, có một số trường hợp 
ngoại lệ. Thí dụ, quán rượu không được 
phục vụ những người dưới 19 tuổi; có thể 
có các phòng vệ sinh riêng cho nam và nữ; 
và gia cư cho người cao niên có thể không 
cho những người dưới 55 tuổi thuê nhà. 

Quý vị có thể nhờ giúp nếu bị kỳ thị. Nếu 
trường hợp bị kỳ thị của quý vị là với một 
nha sở chính quyền liên bang, ngân hàng, 
công ty viễn thông (điện thoại, Internet, 
TV, hoặc radio) hoặc công ty chuyên chở 
(hàng không hoặc hỏa xa), hãy liên lạc với 
Canadian Human Rights Commission (Hội 
Đồng Nhân Quyền Canada). (Xem danh 
sách ở cuối chương này.) 

Nếu trường hợp bị kỳ thị của quý vị là với 
một nha sở hoặc cơ quan của chính quyền 
tỉnh bang, chủ nhà, hoặc thương nghiệp 
hoặc dịch vụ địa phương, hãy liên lạc với 
B.C. Human Rights Coalition (Liên Hiệp 
Nhân Quyền B.C.). (Xem danh sách ở 

cuối chương này.) Muốn khiếu nại chính 
thức, hãy liên lạc với B.C. Human Rights 
Tribunal (Cơ Quan Phân Xử Nhân Quyền 
B.C.). Quý vị có thể lấy các tập hướng  
dẫn và mẫu đơn khiếu nại từ website tại:  
www.bchrt.bc.ca. (Xem danh sách ở cuối 
chương này.) 

Muốn biết thêm chi tiết về nhân quyền, 
hãy đến: www.ag.gov.bc.ca/human-rights-
protection. Quý vị có thể xem videos về 
nhân quyền bằng tiếng Anh, Phổ Thông, 
và Punjabi tại: www.justiceeducation.ca/
resources/human-rights-in-bc 

Đạo Luật Tự Do Thông Tin và 
Bảo Vệ Quyền Riêng Tư 
Luật này tại B.C. bảo vệ quyền riêng tư của 
quý vị. Không có người nào và cơ quan 
nào được phép thu thập hoặc dùng chi tiết 
cá nhân của quý vị, chẳng hạn như tên, 
địa chỉ, ngày sinh hoặc Social Insurance 
Number (Số Bảo Hiểm Xã Hội) của quý 
vị nếu không có phép của quý vị. Luật này 
cũng cho quý vị có quyền xem chi tiết về 
mình—thí dụ, hồ sơ y khoa của quý vị. 
Quý vị cũng có quyền xem bất cứ phúc 
trình nào về mình—thí dụ, phúc trình  
của giáo viên, hãng sở hoặc cảnh sát.

Người đồng tính luyến ái 
nam, nữ và người ái nam  
ái nữ 
Tại Canada, người đồng tính luyến ái nam 
hoặc nữ được chấp nhận về mặt xã hội và 
pháp lý. Người đồng tính luyến ái nam và nữ 
có cùng các quyền và quyền tự do như tất cả 
mọi người dân Canada. Họ có thể kết hôn, 
nhận con nuôi và gia nhập chương trình y tế 
và hưu bổng cho người phối ngẫu đồng tính. 

http://www.ag.gov.bc.ca/human-rights-protection
http://www.ag.gov.bc.ca/human-rights-protection
http://www.justiceeducation.ca/resources/human-rights-in-bc
http://www.justiceeducation.ca/resources/human-rights-in-bc
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(Muốn biết chi tiết về các cơ quan và các 
nhóm tương trợ, xem Chương 7.) 

Tòa án
Các tòa khác nhau giải quyết các vấn đề 
pháp lý khác nhau. Các tòa chính là: 
• Supreme Court of Canada (Tối Cao 

Pháp Viện Canada)
• B.C. Court of Appeal (Tòa Kháng  

Cáo B.C.) 
• B.C. Supreme Court (Tối Cao Pháp  

Viện B.C.)
• Provincial Court of B.C (Tòa Tỉnh Bang 

B.C.) Tòa này có năm nhánh: 
 ˏ tòa hình sự, giải quyết hầu hết 

những vụ hình sự trừ các tội rất 
nghiêm trọng (những tội này do B.C. 
Supreme Court xét xử.) 

 ˏ tòa giao thông, giải quyết giấy phạt 
giao thông 

 ˏ tòa gia đình, giải quyết những vụ ly 
dị, nuôi giữ con cái và nhận con nuôi 

 ˏ tòa thiếu niên cho thiếu niên từ  
12 tuổi đến 17 tuổi 

 ˏ tòa xử những vụ kiện nhỏ về các bất 
đồng thương mại và tiền bạc dưới 
$25,000 

Là chứng nhân 
Một người nhìn thấy việc gì xảy ra, chẳng 
hạn như một vụ đụng xe hoặc phạm pháp, 
được gọi là chứng nhân. Chứng nhân rất 
quan trọng trong luật Canada. Chi tiết do 
chứng nhân cung cấp có thể giúp cảnh sát 
tìm ra tội phạm hoặc tìm ra ai là người gây 
ra vụ đụng xe. Nếu quý vị là chứng nhân, 
quý vị có nhiệm vụ trình báo cho cảnh sát 
và ra tòa khai nếu cần. 

Nếu quý vị chứng kiến một vụ đụng xe, hãy 
cho người lái xe nào có thể cần chứng nhân 
biết tên và số điện thoại của quý vị. 

Trợ giúp nạn nhân của tội ác
Người bị tổn thương trong một vụ phạm 
pháp được gọi là nạn nhân của tội ác. Nếu 
quý vị là nạn nhân của tội ác, quý vị có thể 
hỏi tin tức và nhờ yểm trợ từ một nhân 
viên dịch vụ nạn nhân. Muốn tìm một 
chương trình dịch vụ nạn nhân trong cộng 
đồng quý vị, hãy gọi cho VictimLink BC tại 
số 1 800 563-0808.

Cảnh sát

Một số thành phố lớn hơn tại British 
Columbia có lực lượng cảnh sát (thành 
phố) của riêng họ. Nhưng trong đa số các 
cộng đồng thì có Royal Canadian Mounted 
Police (RCMP) (Cảnh Sát Liên Bang) là 
lực lượng cảnh sát duy nhất. RCMP là lực 
lượng cảnh sát quốc gia của Canada.

Vai trò của cảnh sát tại Canada
Tại Canada, cảnh sát là lực lượng riêng biệt 
với chính quyền và quân đội. Cảnh sát là 
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một phần của cộng đồng. Nhiệm vụ của  
họ là bảo vệ người dân trong cộng đồng.

Gọi cảnh sát
Nhiều thành phố và thị xã có hai số điện 
thoại của cảnh sát. Một là số khẩn cấp và số 
kia là số không khẩn cấp. 

Nếu quý vị hoặc người khác đang gặp nguy 
hiểm, hoặc nếu vừa xảy ra một vụ phạm 
pháp nghiêm trọng, hãy gọi số 9-1-1. Số 
9-1-1 là số điện thoại miễn phí, dù gọi từ 
điện thoại công cộng. Quý vị có thể nhờ 
giúp bằng ngôn ngữ của mình. Học cách 
nói tên ngôn ngữ của quý vị bằng tiếng 
Anh để nói cho nhân viên tổng đài biết.  
Tại một số cộng đồng, số điện thoại khẩn 
cấp không phải là 9-1-1. Số khẩn cấp là  
số khác. Tìm bên trong bìa trước của niên 
giám điện thoại để biết số điện thoại cho 
các khu vực đó. Gọi số không khẩn cấp  
của cảnh sát nếu không có ai gặp nguy 
hiểm hoặc sau khi đã xảy ra phạm pháp 
khá lâu. Tìm số này trong các trang đầu  
của niên giám điện thoại. Nếu quý vị 
không biết chắc gọi số nào thì hãy gọi số 
khẩn cấp. Thuật lại sự việc cho cảnh sát.  
Họ sẽ giúp quý vị. Quý vị có thể gọi cảnh 
sát bất cứ giờ nào, ngày cũng như đêm.

Muốn biết thêm chi tiết về các trường hợp 
khẩn cấp, hãy đến: www.ecomm911.ca 

Cảnh sát bắt giữ
Có các điều luật dành cho cảnh sát khi họ 
bắt giữ người nào. Nhân viên cảnh sát phải 
cho biết họ là ai và xuất trình giấy căn cước 
hoặc thẻ bài. Họ phải cho biết lý do bắt giữ 
quý vị và nói cho quý vị biết quý vị có các 
quyền gì. 

Khi cảnh sát bắt giữ quý vị và hỏi về vụ 
phạm pháp, cảnh sát phải để cho quý vị gọi 
điện thoại ngay cho luật sư. Họ phải để cho 
quý vị nói chuyện một mình với luật sư. 

Nếu quý vị không biết luật sư nào hoặc 
không có khả năng thuê luật sư, quý vị có 
thể hỏi cảnh sát số điện thoại của dịch vụ 
legal aid (trợ giúp pháp lý). 

Cảnh sát phải cung cấp số điện thoại của 
dịch vụ legal aid và để cho quý vị gọi dịch 
vụ đó. (Muốn biết thêm chi tiết về dịch vụ 
legal aid, xem danh sách ở cuối chương 
này.) 

Khi cảnh sát hỏi, quý vị nên cho họ biết tên 
và địa chỉ. Quý vị không phải nói gì thêm 
nữa cho đến khi quý vị đã nói chuyện với 
luật sư. Trong vòng 24 giờ, cảnh sát phải 
đưa quý vị ra tòa hoặc thả quý vị ra. 

Nếu quý vị muốn khiếu nại cảnh sát thành 
phố, quý vị có quyền thuật lại chuyện xảy 
ra. Quý vị có thể liên lạc với Office of the 
Police Complaint Commissioner (Văn 
Phòng Ủy Viên Khiếu Nại Cảnh Sát).  
Gọi số 1 877 999-8707, hoặc đến:  
www.opcc.bc.ca 

Nếu quý vị muốn khiếu nại RCMP, quý vị 
có thể liên lạc với Commission for Public 
Complaints Against the RCMP (CPC) 
(Hội Đồng Phụ Trách Khiếu Nại của Công 
Chúng Đối Với RCMP). 

Commission for Public Complaints  
Against the RCMP (Hội Đồng Phụ Trách 
Khiếu Nại của Công Chúng Đối Với 
RCMP)
Số miễn phí: 1 800 665-6878 
www.cpc-cpp.gc.ca 

http://www.ecomm911.ca
http://www.opcc.bc.ca
http://www.cpc-cpp.gc.ca
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Ra tòa
Tại Canada, luật pháp do chính quyền 
liên bang và tỉnh bang lập ra, và theo các 
phán quyết tiền lệ của tòa án. Tòa án duy 
trì luật pháp nhưng riêng biệt với chính 
quyền. Mọi người đều phải tuân hành luật 
của Canada. Nhân viên cảnh sát, quân đội 
và chính quyền cũng phải tuân hành luật 
pháp. 

Nếu quý vị ra tòa và không nói được tiếng 
Anh thông thạo, quý vị có thể yêu cầu cung 
cấp thông dịch viên ngôn ngữ của quý vị. 
Quý vị có trách nhiệm yêu cầu cung cấp 
thông dịch viên. Đối với phiên xử hình sự, 
người biết nói tiếng Pháp có thể yêu cầu 
toàn bộ phiên xử bằng tiếng Pháp. Họ phải 
yêu cầu trước khi có phiên xử. 

Các trường hợp phạm pháp 
vì thù ghét
Nếu có người đả thương quý vị, hoặc nói 
rằng họ sẽ đả thương quý vị vì màu da, tôn 
giáo, nguồn gốc quốc gia, phái tính hoặc 
khuynh hướng tình dục của quý vị thì 
hành động đó là phạm pháp. Hãy liên lạc 
với sở cảnh sát địa phương hoặc RCMP để 
nhờ giúp. 

Quý vị cũng có thể gọi cho VictimLink BC 
tại số 1 800 563-0808. 

Hành hung, cưỡng dâm,  
và hành hạ
Nếu có người đánh hoặc đả thương quý 
vị thì đó là hành hung. Nếu có người nói 
rằng họ sẽ đánh hoặc đả thương quý vị, 
và quý vị tin rằng họ sẽ ra tay thật thì đó 
cũng là hành hung. Người nào hành hung 
quý vị là phạm pháp. Cưỡng dâm là bất 
cứ dạng tiếp xúc tình dục nào mà không 

được người kia ưng thuận. Cưỡng dâm có 
thể là sờ mó mang tính cách tình dục mà 
người kia không muốn cho đến ép buộc 
giao hợp (đôi khi gọi là “hiếp dâm”). Nếu 
quý vị bị hành hung hoặc cưỡng dâm, hãy 
gọi cảnh sát. Quý vị cũng có thể gọi cho 
VictimLink BC tại số 1 800 563-0808, hoặc 
Women Against Violence Against Women 
Rape Crisis Centre (Trung Tâm Giải Quyết 
Khủng Hoảng Hiếp Dâm của Hội Phụ  
Nữ Chống Bạo Hành Với Phụ Nữ) tại  
số 1 877 392-7583. 

Khi một người đả thương, ngược đãi, hoặc 
đe dọa người khác hoặc thú vật thì hành 
động đó được gọi là hành hạ. Tại Canada, 
hành hạ là phạm pháp. Xem Chương 7 để 
biết các cơ quan và dịch vụ nào có thể giúp 
quý vị. 

Thiếu niên và luật pháp
Đôi khi trẻ em phạm pháp. Tại Canada, có 
một đạo luật đặc biệt cho trẻ em từ 12 đến 
17 tuổi. Đạo luật này có tên gọi là Youth 
Criminal Justice Act (Đạo Luật Tư Pháp 
Hình Sự Thiếu Niên). Thiếu niên không ra 
cùng tòa như người lớn. Các em ra tòa thiếu 
niên. (Người lớn hơn nhưng vào lúc phạm 
pháp chưa đủ 18 tuổi cũng ra tòa này). 
Thẩm phán tại tòa thiếu niên sẽ bảo đảm 
cho thiếu niên có luật sư. 

Người từ 18 tuổi trở lên phạm pháp được 
xem là người lớn theo luật Canada. Họ phải 
ra tòa người lớn. 

Các gia đình có con gặp rắc rối với luật pháp 
có thể nhờ các viên chức quản chế hoặc nhân 
viên phụ trách thiếu niên cố vấn. Các dịch vụ 
này của chính quyền có tên khác nhau tại các 
khu vực khác nhau. Hãy hỏi cơ quan định cư 
di dân tại địa phương về các dịch vụ này. 
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Gia đình và luật pháp
Các cha mẹ tại B.C. đang ly thân hoặc ly 
dị có thể nhờ Family Justice Centres (Các 
Trung Tâm Công Lý Gia Đình) trợ giúp. Các 
trung tâm này có nhân viên cố vấn để giúp 
các cặp vợ chồng đi đến thỏa thuận về con 
cái và tiền cấp dưỡng. Thường có thể đạt đến 
các thỏa thuận này mà không phải ra tòa. 

Muốn tìm một Family Justice Centre gần 
quý vị nhất, hãy gọi cho Service BC. 

Metro Vancouver: 604 660-2421 
Tại Victoria: 250 387-6121
Số miễn phí: 1 800 663-7867
www.clicklaw.bc.ca/helpmap/service/1019 

Muốn biết chi tiết về luật gia đình tại B.C., 
hãy đến website luật gia đình của Legal 
Services Society (Hội Dịch Vụ Pháp Lý) tại: 
www.familylaw.lss.bc.ca

Nhờ luật sư 
Nếu quý vị có vấn đề về pháp lý, quý vị có thể 
cần có luật sư. Đôi khi luật sư có thể giúp quý 
vị giải quyết vấn đề trước khi phải ra tòa. 

Cách tìm luật sư
• Hỏi bạn bè.
• Xem những trang màu vàng của  

niên giám điện thoại hoặc tìm trong: 
www.yellowpages.ca dưới tiêu đề 
Lawyers–Referral and Regulation. 

• Liên lạc với Lawyer Referral Service 
(Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư). Dịch vụ 
này sẽ cho quý vị biết tên của một luật 
sư để tiếp chuyện với quý vị đến tối đa 
30 phút với giá $25 cộng thuế. Dịch vụ 
này do Canadian Bar Association (Luật 
Sư Đoàn Canada) điều hành. 

Lawyer Referral Service
Số miễn phí: 1 800 663-1919
http//:cbabc.org/For-the-Public/Lawyer-
Referral-Service

Trợ giúp nếu quý vị không 
có khả năng thuê luật sư
Legal Services Society (Hội Dịch Vụ 
Pháp Lý)
Legal aid (Trợ giúp pháp lý) là một dịch vụ 
miễn phí cho người có các vấn đề về pháp 
lý nhưng không có khả năng thuê luật sư. 
Nhân viên tại legal aid có thể giúp về hình 
luật, luật gia đình, và một số lãnh vực trong 
luật di trú. 

Metro Vancouver: 604 408-2172 
Số miễn phí: 1 866 577-2525 
www.lss.bc.ca 

Access Pro Bono Society of B.C. (Hội 
Tiếp Nhận Công Lý Miễn Phí B.C.)
Luật sư thiện nguyện trợ giúp miễn phí cho 
người có lợi tức thấp. 

Số miễn phí: 1 877 762-6664
www.accessprobono.ca 

BC Centre for Elder Advocacy and 
Support (Trung Tâm Bênh Vực và  
Yểm Trợ Người Cao Niên BC)
Có dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người 
cao niên (55 tuổi trở lên) đang bị hành 
hạ. (Xem Chương 7 để biết chi tiết về nạn 
hành hạ người cao niên.) 

Metro Vancouver: 604 437-1940
Số miễn phí: 1 866 437-1940 
www.bcceas.ca 

http://www.clicklaw.bc.ca/helpmap/service/1019
http://www.familylaw.lss.bc.ca
http://cbabc.org/For-the-Public/Lawyer-Referral-Service
http://cbabc.org/For-the-Public/Lawyer-Referral-Service
http://www.lss.bc.ca
http://www.accessprobono.ca
http://www.bcceas.ca
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Immigrant Public Legal Education 
& Information (PLEI) Consortium 
Project (Dự Án Tổ Hợp Giáo Dục & 
Thông Tin Pháp Lý Công Cộng cho  
Di Dân)
Immigrant PLEI Consortium Project giúp 
giáo dục và thông tin pháp lý công cộng 
cho di dân. Website này có tin tức về việc 
làm, thuê tư gia (thuê nhà để ở), luật gia 
đình và bạo hành trong nhà. Hãy đến:  
www.immigrantlegal.ca 

Dial-a-Law 
Hãy gọi cho Dial-a-Law của Canadian Bar 
Association (Luật Sư Đoàn Canada) để 
được thông tin miễn phí về luật pháp. Đây 
là một thư viện ghi âm của luật sư. Một số 
tin tức được ghi âm bằng tiếng Hoa Giản 
Thể và tiếng Punjabi.

Số miễn phí: 1 800 565-5297 
www.cbabc.org/For-the-Public/Dial-A-Law 

Website Pháp Lý Đa Ngữ 
Multilingual Legal website (Website Pháp 
Lý Đa Ngữ) có tin tức pháp lý bằng các 
ngôn ngữ khác nhau cho nhân viên cộng 
đồng và những người mới đến. Hãy đến: 
www.mosaicbc.com/multilingual-legal-
publications 

Bảng Chú Giải Từ Ngữ Pháp Lý  
Đa Ngữ
Quý vị có thể tra nghĩa từ ngữ pháp lý 
Canada trên mạng. Các định nghĩa đều 
bằng tiếng Anh đơn giản. Các từ ngữ này 
cũng được dịch sang tiếng Hoa, Ba Tư, 
Triều Tiên, Punjabi, Nga, Tây Ban Nha, và 
Việt. Hãy đến: www.legalglossary.ca

Justice Education Society of BC  
(Hội Giáo Dục Công Lý BC)
Nếu quý vị muốn biết cách hoạt động của 
hệ thống tòa án tại B.C. hoặc chi tiết về hệ 
thống tòa án, hãy gọi cho Justice Education 
Society of BC (Hội Giáo Dục Công Lý BC). 
Các lớp học ở trường và những nhóm khác 
có thể xin đi xem tòa án gần nhất. 

Metro Vancouver: 604 660-9870 
www.justiceeducation.ca 

People’s Law School (Trường Luật  
Đại Chúng) 
People’s Law School xuất bản các ấn 
phẩm bằng tiếng Anh dễ hiểu, tiếng Hoa, 
Punjabi, Pháp và Tây Ban Nha. Những tập 
sách này giải thích cách hoạt động của luật 
Canada và B.C. và đến đâu để nhờ giúp 
nếu quý vị có vấn đề pháp lý. People’s Law 
School cũng có các buổi hội thảo miễn phí 
về các đề tài pháp lý khác nhau và cung cấp 
dịch vụ giới thiệu cho những người đang 
tìm dịch vụ trợ giúp pháp lý. People’s Law 
School không cố vấn pháp lý nhưng có thể 
thông tin về các nguồn tài nguyên trợ giúp 
khác có thể có trong cộng đồng. 

People’s Law School (Trường Luật  
Đại Chúng) 
150 – 900 Howe Street
Vancouver, B.C. V6Z 2M4
Metro Vancouver: 604 331-5400 
www.publiclegaled.bc.ca 

http://www.immigrantlegal.ca
http://www.cbabc.org/For-the-Public/Dial-A-Law
http://www.mosaicbc.com/multilingual-legal-publications
http://www.mosaicbc.com/multilingual-legal-publications
http://www.legalglossary.ca
http://www.justiceeducation.ca
http://www.publiclegaled.bc.ca


TẬP HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI MỚI ĐẾN VỀ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN TRỢ GIÚP VÀ DỊCH VỤ BRITISH COLUMBIA 104

Chương 10: Hệ Thống Pháp Lý

 Muốn biết thêm chi tiết
B.C. Human Rights Coalition  
(Liên Hiệp Nhân Quyền B.C.)
1202 – 510 West Hastings Street 
Vancouver, B.C. V6B 1L8 
Số miễn phí: 1 877 689-8474 
www.bchrcoalition.org 

B.C. Human Rights Tribunal  
(Cơ Quan Phân Xử Nhân Quyền  
B.C.) – Vancouver 
1170 – 605 Robson Street 
Vancouver, B.C. V6B 5J3 
Số miễn phí: 1 888 440-8844 
www.bchrt.gov.bc.ca 

Canadian Human Rights Commission  
(Hội Đồng Nhân Quyền Canada)
Số miễn phí: 1 888 214-1090 
www.chrc-ccdp.ca/default-eng.aspx 

Immigrant Legal – B.C.’s Immigrant Tool Kit 
(Pháp Lý cho Di Dân – Phương Tiện cho Di 
Dân của B.C.)
www.immigrantlegal.ca 

http://www.bchrcoalition.org
http://www.bchrt.gov.bc.ca
http://www.chrc-ccdp.ca/default-eng.aspx
http://www.immigrantlegal.ca
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Chính quyền
Canada có ba cấp chính quyền: liên bang, tỉnh bang hoặc lãnh thổ, và thành phố (hay địa 
phương). Các cấp chính quyền này đều do công dân tại Canada bầu lên.

• Chính quyền: liên 
bang, tỉnh bang, thành 
phố

• Đường lối đa văn hóa

• Citizenship and 
Immigration Canada 
(Bộ Quốc Tịch và Di Trú 
Canada)

• Thẻ Thường Trú Nhân

• Bảo lãnh thân nhân

• Nhập tịch Canada

• Các quyền và trách 
nhiệm

Ba
rb

ar
a 

Ca
rv

er

Chính quyền liên bang: 
Chính Quyền Canada 
Thủ đô của Canada là Ottawa, Ontario, nơi 
đặt chính quyền liên bang. Chính quyền 
liên bang có trách nhiệm về di trú, quốc 
phòng, ngoại giao, Employment Insurance 
(Bảo Hiểm Việc Làm), tiền bạc, giao dịch 
ngân hàng, dịch vụ bưu điện, hàng hải, hỏa 
xa, điện thoại, đường ống dẫn dầu khí, và 
hình luật. Tên và số điện thoại của các bộ 
chính quyền liên bang được liệt kê trong 
những trang màu xanh dương của niên 
giám điện thoại, dưới tiêu đề Government 
of Canada. 

Nếu quý vị không biết gọi cho bộ nào của 
chính quyền liên bang, hãy liên lạc với 
Service Canada. Gọi số 1 800 622-6232  
(1 800 O-Canada) để biết chi tiết về cách 
liên lạc với tất cả các bộ và cơ quan của 

chính quyền liên bang. Quý vị cũng có thể 
lấy chi tiết này bằng tiếng Anh và Pháp trên 
mạng hoặc đến một Trung Tâm Service 
Canada. 

Service Canada 
Số miễn phí: 1 800 622-6232  
(1 800 O-Canada)
http://canada.ca 

Muốn tìm một địa điểm Service Canada 
gần quý vị, hãy đến: www.servicecanada.
gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?ln=eng

Các cuộc bầu cử liên bang
Người dân Canada bỏ phiếu trong các cuộc 
bầu cử cho những người họ muốn đại diện 
cho họ trong Hạ Viện. Thành viên Hạ Viện 
cũng còn được gọi là thành viên Quốc Hội 
hay MP.

http://canada.ca
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?ln=eng
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?ln=eng
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Các cuộc bầu cử liên bang phải được tổ 
chức vào ngày Thứ Hai thứ ba của Tháng 
Mười bốn năm một lần sau kỳ tổng tuyển 
cử mới đây nhất. Kỳ bầu cử liên bang lần 
trước là ngày 2 Tháng Năm, 2011. Thủ 
Tướng có thể xin Thống Đốc cho tổ chức 
bầu cử sớm hơn.

Có 36 khu vực bầu cử liên bang tại British 
Columbia. Mỗi khu vực bầu cử bầu ra một 
Thành Viên Quốc Hội (MP). MP có một 
văn phòng trong cộng đồng đó được gọi là 
văn phòng cử tri. Các MP cũng làm việc tại 
Ottawa, nơi Quốc Hội họp. Nếu quý vị có 
vấn đề gì liên quan đến chính quyền liên 
bang, chẳng hạn như di trú hoặc quốc tịch, 
MP của quý vị có thể giúp quý vị.

Quý vị có thể dùng số bưu mã của 
mình (một phần của địa chỉ gửi thư) để 
tìm MP của mình tại website sau đây: 
www.parl.gc.ca/Parlinfo/Compilations/
HouseOfCommons/MemberByPostalCode.
aspx?Menu=3DHOC

Muốn biết thêm chi tiết về việc bỏ phiếu 
trong các cuộc bầu cử liên bang, hãy liên 
lạc với Elections Canada (Cơ Quan Bầu  
Cử Canada). 

Elections Canada 
257 Slater Street 
Ottawa, Ontario, K1A 0M6 
Số miễn phí: 1 800 463-6868 
www.electionscanada.ca 

Quý vị cũng có thể đến văn phòng Service 
Canada gần nhất. 

Service Canada 
Số miễn phí: 1 800 622-6232  
(1 800 O-Canada)
www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.
cgi?ln=eng

Chính quyền tỉnh bang: 
Chính Quyền British 
Columbia
Có 10 tỉnh bang và 3 lãnh thổ tại Canada. Mỗi 
tỉnh bang và lãnh thổ có Thủ Hiến và viện lập 
pháp dân cử riêng của họ. Chính quyền tỉnh 
bang có quyền thay đổi luật của họ và quản trị 
đất đai của họ. Các chính quyền tỉnh bang và 
lãnh thổ có trách nhiệm về giáo dục, chăm sóc 
sức khỏe, và điều lệ đi đường. Đôi khi chính 
quyền liên bang và tỉnh bang chia quyền về 
các lãnh vực như nông nghiệp, tài nguyên 
thiên nhiên, và di trú.

Tên và số điện thoại của các bộ trong 
chính quyền B.C. được liệt kê trong những 
trang màu xanh dương của niên giám điện 
thoại dưới tiêu đề Government of British 
Columbia. Quý vị cũng có thể đến website 
của Chính Quyền British Columbia tại: 
www.gov.bc.ca 

Quý vị có thể xem tin tức về các bộ trong 
chính quyền B.C. tại Service BC. Tại một 
số cộng đồng, quý vị có thể đến văn phòng 
Service BC để tiếp nhận các dịch vụ của 
chính quyền, chẳng hạn như trợ giúp lợi 
tức, đóng tiền phạt giao thông, và mua các 
loại giấy phép môn bài của chính quyền. 

Nếu quý cần nói chuyện với một văn phòng 
chính quyền ở một nơi khác trong tỉnh 
bang, hãy gọi số miễn phí của Service BC. 
Nhân viên tổng đài có thể chuyển máy quý 
vị để quý vị không phải trả phí tổn điện 
thoại viễn liên. 

Service BC  
Metro Vancouver: 604 660-2421
Victoria: 250 387-6121
Số miễn phí: 1 800 663-7867
www.servicebc.gov.bc.ca 

http://www.parl.gc.ca/Parlinfo/Compilations/HouseOfCommons/MemberByPostalCode.aspx?Menu=3DHOC
http://www.parl.gc.ca/Parlinfo/Compilations/HouseOfCommons/MemberByPostalCode.aspx?Menu=3DHOC
http://www.parl.gc.ca/Parlinfo/Compilations/HouseOfCommons/MemberByPostalCode.aspx?Menu=3DHOC
http://www.electionscanada.ca
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?ln=eng
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?ln=eng
http://www.servicebc.gov.bc.ca
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Các cuộc bầu cử tỉnh bang
British Columbia có ngày ấn định cho các 
cuộc bầu cử tỉnh bang: bốn năm một lần 
vào ngày Thứ Ba thứ nhì của Tháng Năm. 
Kỳ bầu cử trước đây là ngày 14 Tháng  
Năm, 2013. 

Có 85 khu vực bầu cử (khu cử tri) tỉnh bang 
tại British Columbia. Cử tri có ghi danh 
trong mỗi khu vực bầu cử bầu ra một Thành 
Viên (MLA) để đại diện cho mình trong 
Viện Lập Pháp. MLA có một văn phòng 
trong cộng đồng đó được gọi là văn phòng 
cử tri. Các MLA cũng làm việc tại Victoria, 
nơi Viện Lập Pháp họp. Nếu quý vị có vấn 
đề gì liên quan đến chính quyền tỉnh bang, 
chẳng hạn như sức khỏe hoặc giáo dục, 
MLA của quý vị có thể giúp quý vị. 

Tìm MLA của quý vị tại website này:  
www.leg.bc.ca/mla/3-1-1.htm 

Muốn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tỉnh 
bang, quý vị phải ghi danh. Quý vị có thể 
ghi danh bỏ phiếu nếu: 
• quý vị có quốc tịch Canada
• quý vị từ 18 tuổi trở lên
• quý vị đã sống tại B.C. trong sáu tháng 

vừa qua
• quý vị không bị mất điều kiện được bỏ 

phiếu

Hãy ghi danh bỏ phiếu tại: www.elections.
bc.ca/ovr 

Muốn biết thêm chi tiết về ghi danh cử tri, 
tiến trình bầu cử tỉnh bang, hoặc bỏ phiếu 
trong các cuộc bầu cử tỉnh bang, xin liên lạc 
với Elections BC. 

Elections BC 
PO Box 9275 Stn Prov Govt 

Victoria B.C., V8W 9J6 
Số miễn phí: 1 800 661-8683 
E-mail: electionsbc@elections.bc.ca 
www.elections.bc.ca

Chính quyền địa phương, 
địa hạt vùng, và khu học 
chính
Các thành phố, thị xã, làng, và địa hạt vùng 
tại British Columbia là các chính quyền địa 
phương. Thành phố có một thị trưởng và 
hội đồng thành phố để điều hành và các  
địa hạt vùng do một hội đồng quản trị.  
Có 162 thành phố và 27 địa hạt vùng tại 
British Columbia.

Mỗi thành phố tại British Columbia là 
thành viên của một địa hạt vùng. Thành 
phố nói chung cung cấp các dịch vụ trong 
các khu vực thành thị (thành phố, thị xã, 
làng) và địa hạt vùng cung cấp các dịch vụ 
cho các khu vực ở ngoài thành phố. 

Chính quyền địa phương nói chung cung 
cấp dịch vụ cảnh sát, cứu hỏa, đổ rác, nước 
uống, cống, và giải trí (công viên và trung 
tâm cộng đồng). Số điện thoại của các 
chính quyền địa phương được liệt kê trong 
những trang màu xanh dương của niên 
giám điện thoại, dưới tiêu đề Municipalities 
and Regional Districts. 

Mỗi chính quyền địa phương đều có các 
văn phòng để quý vị có thể đóng thuế thổ 
trạch và một số hóa đơn tiện ích, xin môn 
bài thương nghiệp, hoặc ghi danh bỏ phiếu 
trong kỳ tổng tuyển cử địa phương. Các 
văn phòng và website của chính quyền địa 
phương cũng là nguồn thông tin về cộng 
đồng, dịch vụ, công viên, giải trí và các 
chương trình khác cho cư dân. 

http://www.leg.bc.ca/mla/3-1-1.htm
http://www.elections.bc.ca/ovr
http://www.elections.bc.ca/ovr
mailto:electionsbc%40elections.bc.ca?subject=
http://www.elections.bc.ca
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Muốn tìm thành phố hoặc địa hạt vùng, 
hãy xem những trang màu xanh dương của 
niên giám điện thoại, hoặc đến:  
www.civicinfo.bc.ca 

Các cuộc bầu cử chính quyền địa 
phương
Các cuộc bầu cử cho thành phố và địa hạt 
vùng được tổ chức ba năm một lần. Các 
cuộc bầu cử này là để bầu thị trưởng, nghị 
viên, và quản trị viên địa hạt vùng. Khi cử 
tri bầu đại diện chính quyền địa phương 
của họ, họ cũng bầu quản trị viên khu học 
chính. Muốn biết thêm chi tiết về các địa 
hạt học đường, xem Chương 6. Muốn tìm 
khu học chính địa phương, hãy đến:  
www.bced.gov.bc.ca/schools/bcmap.htm

Kỳ tổng tuyển cử chính quyền địa phương 
lần trước được tổ chức hồi Tháng Mười 
Một 2011. 

Hộ tịch 
Đối với giấy khai sinh, khai tử, hôn thú, và 
đổi tên, hãy gọi cho Service BC để biết tin 
tức tổng quát. 

Victoria: 250 952-2681
Số miễn phí: 1 888 876-1633
Quý vị cũng có thể đến website tại:  
www.vs.gov.bc.ca 

Đường lối đa văn hóa
Canada đã có truyền thống lâu đời là công 
nhận các khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, 
và tôn giáo. Đường lối đa văn hóa khuyến 
khích người dân tại Canada duy trì các 
truyền thống gia đình và văn hóa gần gũi 
với các giá trị của Canada, chẳng hạn như 

nhân phẩm và bình đẳng trước pháp luật. 
Chính quyền khuyến khích người dân 
hãnh diện về ngôn ngữ, tôn giáo, và văn 
hóa của họ. Chính quyền cũng khuyến 
khích tất cả người dân tại Canada đối xử 
tôn trọng lẫn nhau. 

Canada có tinh thần chấp nhận và đa dạng 
(chấp nhận những người khác với quý vị). 
Luật Canada duy trì các quyền và quyền tự do 
của mỗi người, chẳng hạn như quyền tự do 
ngôn luận và tôn giáo, và người đồng tính kết 
hôn. Xem Nhân Quyền ở Chương 10. 

Người dân sống tại Canada có trách nhiệm 
tham gia vào xã hội Canada. Quý vị có thể 
bắt đầu bằng cách tham gia vào cộng đồng 
của mình. 

Sau đây là vài cách quý vị có thể tham gia: 
• Gặp gỡ láng giềng của quý vị. 
• Tham gia các sinh hoạt trong khu phố. 
• Đến dự các buổi họp trong cộng đồng 

quý vị hoặc tại trường của con quý vị. 
• Tình nguyện làm việc trong cộng đồng 

quý vị. Muốn biết thêm chi tiết về cách 
tình nguyện làm việc, xem Chương 12.

http://www.civicinfo.bc.ca
http://www.vs.gov.bc.ca
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Trung tâm trợ giúp của Bộ 
Quốc Tịch và Di Trú Canada 
(CIC)
Giải đáp thắc mắc về Quốc Tịch và Di Trú, 
gồm cả nộp đơn, tình trạng đơn xin, thẻ 
thường trú nhân, bảo lãnh gia đình quý 
vị, quốc tịch, và giấy phép làm việc, đều có 
trên website Trung Tâm Trợ Giúp của CIC 
tại: www.cic.gc.ca/english/helpcentre 

Nếu quý vị không tìm được chi tiết muốn 
tìm, quý vị có thể gọi cho Trung Tâm 
Trợ Giúp của CIC tại số 1 888 242-2100. 
Trung Tâm Trợ Giúp có thể giải đáp thắc 
mắc về các dịch vụ và chương trình của 
Citizenship and Immigration (CIC) (Bộ 
Quốc Tịch và Di Trú), hoặc đơn đang tiến 
hành trong Canada. Có dịch vụ trợ giúp 
bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Nếu quý 
vị có máy điện thoại bấm số, quý vị coí 
thể nghe tin tức thu âm sẵn về các chương 
trình của CIC, xin đơn, và theo dõi tình 
trạng đơn của mình.

Citizenship and Immigration Canada  
Help Centre 
Số miễn phí: 1 888 242-2100 
www.cic.gc.ca/english/helpcentre 

Thẻ Thường Trú Nhân 
Thẻ Thường Trú Nhân là một thẻ nhựa 
có cỡ bỏ vừa trong ví. Đây là bằng chứng 
chính thức về tư cách thường trú của quý 
vị tại Canada. Tất cả thường trú nhân 
muốn trở về Canada bằng phương tiện 
chuyên chở thương mại (máy bay, tàu thủy, 
xe buýt, xe lửa) đều phải xuất trình thẻ 
này. Quý vị cũng có thể dùng Thẻ Thường 
Trú Nhân của mình làm căn cước để xin 
các văn kiện khác của chính quyền (thẻ y 
tế hoặc Số Bảo Hiểm Xã Hội), để sử dụng 

các dịch vụ của chính quyền, hoặc để mở 
trương mục ngân hàng.

Nếu quý vị là thường trú nhân mới, quý 
vị sẽ tự động được gửi thẻ qua đường bưu 
điện đến địa chỉ của quý vị tại Canada. Nếu 
quý vị không có địa chỉ gửi thư ở Canada 
trước khi đến Canada, quý vị phải cung cấp 
địa chỉ mới của mình cho Citizenship and 
Immigration Canada (CIC) (Bộ Quốc Tịch 
và Di Trú Canada) càng sớm càng tốt. 

Nếu quý vị đổi địa chỉ của mình tại Canada 
trước khi nhận được thẻ hoặc vào bất cứ 
lúc nào trong khi quý vị đang ở đây, quý 
vị phải cho CIC biết địa chỉ mới. Quý vị 
có thể thông báo đổi địa chỉ trrên mạng 
tại: www.cic.gc.ca/english/information/
change-address.asp

Nếu Thẻ Thường Trú Nhân của quý vị hết 
hạn, thất lạc, hoặc bị lấy cắp, quý vị có thể 
nộp đơn xin thẻ mới. 

Muốn biết thêm chi tiết và nếu có thắc mắc 
về Thẻ Thường Trú Nhân, hãy đến: www.
cic.gc.ca/english/information/pr-card 

Bảo lãnh người phối ngẫu 
hay bạn tình, con, hoặc 
thân nhân 
Nếu quý vị là công dân Canada hoặc 
thường trú nhân tại Canada, quý vị có thể 
bảo lãnh người phối ngẫu, bạn đời hoặc 
bạn tình sống chung theo thông pháp, con 
còn nương tựa (kể cả con nuôi) hoặc thân 
nhân khác hội đủ điều kiện để trở thành 
thường trú nhân theo Diện Gia Đình. 
Người phối ngẫu hoặc bạn tình được bảo 
lãnh nay phải sống với người bảo lãnh họ 
chính đáng trong hai năm kể từ khi được 
thường trú tại Canada. Nếu quý vị là người 

http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre
http://www.cic.gc.ca/english/information/change-address.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/change-address.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/pr-card
http://www.cic.gc.ca/english/information/pr-card
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phối ngẫu hoặc bạn tình được bảo lãnh  
đến Canada thì trường hợp này áp dụng 
cho quý vị nếu:
• quý vị đang được một thường trú nhân 

hoặc công dân Canada bảo lãnh

• quý vị đang có liên hệ tình cảm với 
người bảo lãnh được hai năm trở lại

• quý vị không có con chung với nhau

• đơn xin của quý vị đã nộp vào hoặc sau 
ngày 25 Tháng Mười, 2012

Muốn biết thêm chi tiết về việc bảo lãnh 
người trong gia đình, hãy đến: www.cic.
gc.ca/english/immigrate/sponsor/index.asp 

Nhập tịch Canada 
Nếu quý vị quyết định muốn trở thành 
công dân Canada, chính quyền sẽ xem tình 
trạng di trú của quý vị, phối kiểm là quý vị 
hội đủ điều kiện, và biết chắc là quý vị hội 
đủ các điều kiện.

Đơn của quý vị có thể phải mất nhiều 
tháng để cứu xét. Hãy chắc chắn là Call 
Centre (Trung Tâm Liên Lạc Điện Thoại) 
luôn luôn có địa chỉ đúng của quý vị trong 

khi lập thủ tục cứu xét đơn của quý vị.

Website của CIC có tất cả chi tiết quý 
vị cần để biết xem mình có hội đủ điều 
kiện hay không, và để giúp quý vị chuẩn 
bị đơn. Hãy đến: www.cic.gc.ca/english/
citizenship/become-eligibility.asp 

Quý vị cũng có thể lấy xuống Discover 
Canada: The Rights and Responsibilities 
of Citizenship Study Guide (Khám Phá 
Canada: Tập Hướng Dẫn Học Các Quyền 
và Trách Nhiệm của Công Dân) tại:  
www.cic.gc.ca/english/resources/
publications/discover/download.asp 

Lớp học nhập tịch 
Quý vị có thể tham dự một lớp học nhập 
tịch để giúp quý vị chuẩn bị cho kỳ thi 
nhập tịch. Muốn biết chi tiết, hãy gọi cho 
cơ quan định cư di dân tại địa phương, 
trường học, trường cao đẳng cộng đồng 
hoặc thư viện. 

Thi nhập tịch 
Đa số mọi người phải thi nhập tịch trước 
khi trở thành công dân Canada. Bài thi 
này có các câu hỏi về lịch sử, truyền thống, 
biểu hiệu, và chính quyền của Canada. Các 
câu hỏi này được dựa vào tập hướng dẫn 
học nhập tịch Canada. Mỗi người nộp đơn 
xin nhập tịch đều có tập hướng dẫn này. 
Tập này có tên là Discover Canada: The 
Rights and Responsibilities of Citizenship 
(Khám Phá Canada: Các Quyền và Trách 
Nhiệm của Công Dân). Mỗi người nộp 
đơn xin nhập tịch đều có tập hướng dẫn 
này. Hãy học tập hướng dẫn này trước khi 
thi. Quý vị có thể thực tập các câu hỏi mẫu 
trên Internet. Muốn biết thêm chi tiết, hãy 
đến: www.cic.gc.ca/English/resources/
publications/discover/questions.asp 

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/sponsor/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/sponsor/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/citizenship/become-eligibility.asp
http://www.cic.gc.ca/english/citizenship/become-eligibility.asp
http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/discover/download.asp
http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/discover/download.asp
http://www.cic.gc.ca/English/resources/publications/discover/questions.asp
http://www.cic.gc.ca/English/resources/publications/discover/questions.asp
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Chỉ có những người từ 18 đến 54 tuổi mới 
phải thi nhập tịch. Nếu quý vị từ 17 tuổi trở 
xuống hoặc 55 tuổi trở lên, quý vị không 
phải thi. 

Các buổi phỏng vấn về quốc tịch 
Quý vị có thể được yêu cầu dự một buổi 
phỏng vấn với một thẩm phán về quốc tịch 
nếu thẩm phán đó cần thêm chi tiết về đơn 
của quý vị. Chi tiết do quý vị cung cấp sẽ 
giúp thẩm phán quyết định. 

Sinh viên quốc tế
Có các chương trình di trú của B.C.  
cho sinh viên quốc tế cấp cao học và  
hậu cao học qua Provincial Nominee 
Program (PNP) (Chương Trình Đề Cử  
của Tỉnh Bang). 

Muốn xem phim video để 
biết thêm, chi tiết, hãy rọi 
mã số QR, hoặc đến:  
www.welcomebc.ca/PNP

Rời Canada và duy trì tình trạng 
thường trú nhân của quý vị 
Tư cách thường trú nhân cho phép quý vị 
sống tại Canada, nhưng có giới hạn thời 
gian quý vị được sống ngoài nước bao lâu. 
Muốn duy trì tình trạng thường trú nhân, 
quý vị phải sống tại Canada ít nhất là hai 
năm trong khoảng thời gian năm năm. 

Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến 
website này của CIC: www.cic.gc.ca/
english/information/applications/
guides/5445ETOC.asp#appendixA 

Các quyền và trách nhiệm 
Công dân Canada có các quyền và trách 
nhiệm. Một số quyền của chúng ta là:
• quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
• quyền tự do tư tưởng, niềm tin, ý kiến, 

và diễn đạt, gồm cả quyền tự do ngôn 
luận và báo chí

• quyền tự do tụ tập ôn hòa
• quyền tự do lập hội.

Vào năm 1982, Canadian Charter of Rights 
and Freedoms (Hiến Chương Các Quyền và 
Quyền Tự Do Canada) ấn định thêm  
các quyền bổ túc, gồm:
• Đi lại – Người dân Canada có quyền 

sống và làm việc ở bất cứ nơi nào họ 
chọn trong Canada, tự do ra vào nước, 
và xin sổ thông hành (hộ chiếu).

• Thổ Dân – Các quyền được bảo đảm 
trong Hiến Chương sẽ không tác hại  
đến bất cứ hiệp ước hoặc các quyền  
khác hoặc quyền tự do nào của các dân 
tộc Thổ Dân.

• Các Quyền về Ngôn Ngữ Chính Thức 
và Các Quyền về Giáo Dục Ngôn Ngữ 
Thiểu Số – tiếng Pháp và Anh có tư cách 
bình đẳng trong Quốc Hội và trong 
chính quyền.

• Đường lối đa văn hóa – Người dân 
Canada đón nhận lẫn nhau và nỗ lực 
làm việc để sống chung hài hòa

• Nam Nữ Bình Quyền – Nam nữ bình 
đẳng với nhau trước pháp luật. Nạn 
hành hạ người phối ngẫu, “hạ sát để giữ 
danh dự”, cắt bộ phận sinh dục nữ, hôn 
nhân cưỡng ép, hoặc nạn bạo hành nào 
khác dựa trên phái tính của một người 
(nam hoặc nữ) đều không được dung 

http://www.welcomebc.ca/PNP
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5445ETOC.asp#appendixA
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5445ETOC.asp#appendixA
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5445ETOC.asp#appendixA
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dưỡng. Những người phạm các tội này 
sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo hình 
luật Canada.

Công dân có các trách nhiệm:
• Tuân hành luật pháp – Cá nhân và 

chính quyền đều bị luật pháp kiểm soát. 
Không có người hay nhóm nào không 
phải tuân hành luật pháp.

• Có trách nhiệm với bản thân và gia 
đình – Làm việc, nuôi nấng gia đình và 
chăm chỉ làm việc hết khả năng là các 
giá trị quan trọng tại Canada. 

• Phục vụ trong bồi thẩm đoàn – Khi có 
giấy gọi, quý vị phải phục vụ trong một 
bồi thẩm đoàn theo luật định. Bồi thẩm 
đoàn là một nhóm công dân vô tư quyết 
định một người nào đó vô tội hay có 
phạm pháp. 

• Bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử – 
Quyền bỏ phiếu đi kèm với trách nhiệm 
bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên 
bang, tỉnh bang, hoặc lãnh thổ và các 
cuộc bầu cử địa phương.

• Giúp những người khác trong cộng 
đồng – Hàng triệu thiện nguyện viên 
tặng thì giờ của họ để làm việc không 
lương giúp những người khác—giúp 
những người thiếu thốn, tiếp tay ở 
trường của con quý vị, làm việc thiện 
nguyện tại một ngân hàng thực phẩm 
hoặc hội từ thiện khác, hoặc khuyến 
khích người mới đến hội nhập. Làm 
việc thiện nguyện là một cách rất hay để 
thu thập các năng khiếu hữu ích và kết 
bạn cũng như làm quen với nhiều người 
khác.

• Bảo vệ và hưởng thụ di sản và môi 
trường của chúng ta – Mỗi công dân 
đều có một vai trò trong việc tránh phí 
phạm và ô nhiễm trong khi bảo vệ di 
sản thiên nhiên, văn hóa, và kiến trúc 
của Canada cho các thế hệ tương lai.

Trục xuất 
Đôi khi chính quyền Canada ra lệnh cho 
một thường trú nhân phải rời Canada vĩnh 
viễn. Trường hợp này được gọi là trục xuất. 
Trục xuất có nghĩa là sau khi quý vị rời 
Canada, quý vị không được quay trở lại. 
Sau đây là một số lý do tại sao có người  
có thể bị trục xuất
• Họ đã bị kết án về một tội nghiêm trọng 

trước khi đến Canada và họ không 
khai với Citizenship and Immigration 
Canada (CIC) về vụ đó. 

• Họ bị kết vào một tội nghiêm trọng 
trong thời gian ở Canada. 

• Họ khai man hoặc dùng văn kiện giả 
mạo để vào Canada. 

• Họ có dính dáng đến tổ chức tội ác. 
• Họ có dính dáng đến khủng bố. 

Nếu chính quyền Canada quyết định 
trục xuất người nào, người đó sẽ được 
CIC gửi chi tiết về luật di trú. Có các 
luật sư chuyên về luật di trú. Muốn tìm 
luật sư, xem trong những trang màu 
vàng của niên giám điện thoại hoặc tìm 
trong www.yellowpages.ca, dưới tiêu đề 
Lawyers, hoặc xem Chương 10. 
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Sinh hoạt văn hóa
British Columbia có nhiều nơi cho mọi 
người thưởng thức các sinh hoạt văn hóa. 
Quý vị có thể đến các trung tâm cộng đồng 
và giải trí, nhà cộng đồng, viện bảo tàng, 
phòng triển lãm nghệ thuật, công viên và 
vườn, và các các địa điểm lịch sử. Một số 
nơi miễn phí. Một số nơi phải trả tiền, 
nhưng vào những ngày nào đó thì có thể 
miễn phí hoặc bớt giá (tốn ít tiền hơn). 
Quý vị cũng có thể đi xem xi nê, kịch, hòa 
nhạc, hát opera, vũ ballet, và các buổi chơi 
thể thao. Thường có sinh hoạt công cộng tại 
các trường đại học, cao đẳng, và các trường 
trung tiểu học khác. 

Một số cộng đồng có các sinh hoạt riêng 
đặc biệt của họ như lễ lạc và hội chợ. 
Những sinh hoạt này thường miễn phí và 
nhiều người trong cộng đồng tham dự. Quý 
vị có thể tìm đọc tin tức về các sinh hoạt 
văn hóa trong khu vực của mình từ báo 
chí, thư viện, các văn phòng thông tin cho 

du khách, các hội đồng nghệ thuật và văn 
phòng thành phố.

Muốn biết tin tức cho du khách, hãy đến: 
www.hellobc.com. Khu vực của quý vị cũng 
có thể có một văn phòng thông tin cho du 
khách hoặc trung tâm du khách. Hãy tìm 
Visitor Centre (Trung Tâm Du Khách) 
gần quý vị tại: www.hellobc.com/british-
columbia/about-bc/visitor-centres.aspx

Nhiều thị xã và thành phố có các hội đồng 
nghệ thuật cộng đồng. Họ có thể thông tin cho 
quý vị về nghệ thuật địa phương và các nhóm 
văn hóa, và các sinh hoạt. Muốn tìm hội đồng 
nghệ thuật cộng đồng tại địa phương, hãy gọi 
cho Assembly of BC Arts Councils (Đại Hội 
Đồng Nghệ Thuật BC) tại số 1 888 315-2288, 
hoặc đến website tại: www.artsbc.org

Xem trong những trang màu vàng của 
niên giám điện thoại hoặc tìm trong: 
www.yellowpages.ca dưới tiêu đề Arts and 
Cultural Organizations.

• Sinh hoạt văn hóa

• Làm việc tình 
nguyện

• Trung tâm cộng 
đồng

• Chương trình cho 
người cao niên

• Thư viện

• Thể thao và sinh 
hoạt ngoài trời

• Công viên
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Làm việc tình nguyện
Làm việc tình nguyện là một phần quan 
trọng trong cuộc sống tại Canada. Đây là 
một cách hay để gặp người mới, học các 
năng khiếu mới, và có được kinh nghiệm 
làm việc tại Canada. Người làm việc tình 
nguyện giúp người khác mà không có 
lương. Đa số các cộng đồng đều cần người 
làm việc tình nguyện. Quý vị có thể giúp tại 
trường của con mình, tại một bệnh viện địa 
phương, hoặc tại một cơ quan cộng đồng 
địa phương. Quý vị cũng có thể xem trong 
những trang màu vàng của niên giám điện 
thoại hoặc tìm trong: www.yellowpages.ca 
dưới tiêu đề Volunteer Services.

Muốn biết danh sách các trung tâm tình 
nguyện trên khắp British Columbia, hãy 
liên lạc với Volunteer BC. 

Volunteer BC
Metro Vancouver: 604 873-5877
www.volunteerbc.bc.ca 

Trung tâm cộng đồng
Đa số thị xã và thành phố đều có các trung 
tâm cộng đồng. Những nơi này thường có hồ 
bơi, sân trượt băng, sân quần vợt và sân chơi. 
Các trung tâm cộng đồng có mở lớp về nghệ 
thuật và thủ công, vũ, thể dục, máy điện toán 
và Anh Ngữ là Ngôn Ngữ Thứ Nhì (English 
as a Second Language (ESL)). 

Mỗi mùa, các trung tâm cộng đồng thường 
phát hành một tập hướng dẫn có liệt kê các 
chương trình, giờ giấc và lệ phí. Các chương 
trình của trung tâm cộng đồng thường 
không đắt. 

Muốn tìm một trung tâm cộng đồng trong 
khu vực quý vị, hãy gọi cho ủy ban công 
viên và giải trí hoặc hội đồng giải trí tại địa 

phương. Xem trong những trang màu xanh 
dương của điện thoại niên giám trong phần 
Municipalities and Regional Districts. 

Tìm thành phố nơi quý vị đang cư ngụ. Sau 
đó tìm những chữ như Parks, Recreation, 
Culture, hoặc Leisure.

Chương trình cho người 
cao niên
Người cao niên là người từ 65 tuổi trở lên. 
Đa số các cộng đồng tại B.C. có những tổ 
chức người cao niên. Họ thường nhận người 
từ 55 tuổi trở lên. Những tổ chức này có các 
chương trình và sinh hoạt cho người cao 
niên. Hãy gọi cho trung tâm cộng đồng địa 
phương để biết chi tiết về các tổ chức và sinh 
hoạt của người cao niên tại khu vực quý vị. 

Trong vùng Metro Vancouver, hãy gọi cho 
Seniors Service Society (Hội Dịch Vụ cho 
Người Cao Niên ) tại số 604 520-6621, hoặc 
đến website tại: www.seniorsservicessociety.ca 

Người cao niên có thể được bớt giá hoặc 
vào cửa miễn phí tại nhiều nơi nếu họ xuất 
trình Thẻ BC Services—thí dụ, các công 
viên tỉnh bang, phòng triển lãm nghệ thuật, 
viện bảo tàng, xi nê, hí viện, khách sạn, và 
nhà hàng. Người cao niên cũng có thể được 
hưởng giá rẻ đặc biệt khi đi xe buýt, phà, 
xe lửa, và máy bay. Muốn có danh sách các 
trung tâm và sinh hoạt của người cao niên, 
hãy đến: www.senioryears.com/bc.html 

Trong Metro Vancouver, liên lạc với 411 
Seniors Centre Society (Hội Trung Tâm Cao 
Niên 411). Hội này có các chương trình và 
sinh hoạt, cũng như cung cấp các dịch vụ 
thông tin và giới thiệu. 

411 Seniors Centre Society
704 – 333 Terminal Avenue

http://www.volunteerbc.bc.ca
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Vancouver, B.C. V6A 4C1
Đ.T.: 604 684-8171
www.411seniors.bc.ca 

Thư viện
Đa số các cộng đồng đều có thư viện công 
cộng. Quý vị có thể mượn sách, tạp chí, 
CD, DVD, và eBook từ thư viện. Thư viện 
có sách cho người lớn và trẻ em. Nhiều thư 
viện cũng có sách, tạp chí, và báo bằng các 
ngôn ngữ khác nhau, và sách bằng Anh 
ngữ dễ đọc.

Nhiều thư viện có các dịch vụ đặc biệt cho 
người khuyết tật—thí dụ, thư viện có thể có 
sách có tiếng đọc cho người mù. Đa số thư 
viện đều có sinh hoạt cho trẻ em, chẳng hạn 
như kể truyện, các chương trình đọc sách, 
và thủ công. Thư viện cũng có các buổi hội 
thảo cho người lớn và thường có mời diễn 
giả đến nói chuyện.

Nhân viên thư viện có thể giúp quý vị tìm 
chi tiết về hầu như bất cứ đề tài nào. Thư 
viện cũng có các máy điện toán (vi tính) để 
quý vị sử dụng tìm tin tức hoặc gửi e-mail. 
Quý vị có thể dùng một số dịch vụ thư viện, 
chẳng hạn như đặt sách trước hoặc mượn 
lại, trên máy điện toán của riêng mình.

Thư viện công cộng đều miễn phí. Quý 
vị cần có thẻ thư viện để mượn sách hoặc 
những món khác. Quý vị có thể nộp đơn 
xin thẻ tại thư viện địa phương. Đem theo 
giấy căn cước (ID) có tên và địa chỉ của quý 
vị. Quý vị cũng có thể mượn sách từ các thư 
viện công cộng khác trong B.C. bằng thẻ 
thư viện địa phương và thẻ ID của mình.

Muốn tìm một thư viện công cộng trong 
khu vực quý vị, hãy tìm tên thư viện trong 
những trang màu xám của niên giám điện 
thoại—thí dụ, Vancouver Public Library 
(Thư Viện Công Cộng Vancouver). Quý vị 
có thể xem trong những trang màu vàng của 
niên giám điện thoại, hoặc tìm trong: www.
yellowpages.ca, dưới tiêu đề Libraries. Quý 
vị cũng có thể xem trong những trang màu 
xanh dương trong phần Municipalities and 
Regional Districts, dưới tiêu đề Libraries.

Muốn biết danh sách các thư viện công 
cộng trong B.C., hãy đến: www.bclibraries.
ca/contacts/

Muốn biết danh sách các thư viện công 
cộng theo vùng, hãy đến: commons.
bclibraries.ca/libraries-contact-database/ 

Giới truyền thông sắc tộc
Muốn biết về báo chí, các chương trình 
truyền thanh, và TV bằng ngôn ngữ của 
quý vị, hãy đến thư viện địa phương. Quý  
vị cũng có thể đến: www.bcethnicmedia.ca 

Thể thao và các sinh hoạt 
ngoài trời
Nhiều người tại British Columbia thích thể 
thao, chẳng hạn như chạy, trượt giày bánh 
xe, bơi lội, gôn, quần vợt, trượt tuyết, chèo 
thuyền, đạp xe, đi bộ rừng núi và cắm trại. 
Những môn thể thao theo đội như hockey, 

http://www.411seniors.bc.ca
http://www.bclibraries.ca/contacts/
http://www.bclibraries.ca/contacts/
http://commons.bclibraries.ca/libraries-contact-database/
http://commons.bclibraries.ca/libraries-contact-database/
http://www.bcethnicmedia.ca
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bóng chày, bóng rổ, túc cầu và curling cũng 
được nhiều người ưa thích.

Học sinh chơi thể thao ở trường. Các trung 
tâm cộng đồng có nhiều chương trình thể 
thao giá rẻ. Quý vị cũng có thể gia nhập các 
câu lạc bộ thể thao tư. Muốn biết thêm chi 
tiết về các câu lạc bộ thể thao tư, xem trong 
những trang màu vàng của niên giám điện 
thoại hoặc tìm trong: www.yellowpages.ca 

dưới tiêu đề Clubs. Quý vị cũng có thể tìm 
trên Internet về “community centre” (trung 
tâm cộng đồng) và tên cộng đồng quý vị.

Săn bắn và câu cá
Có nhiều luật lệ về săn bắn và câu cá trong 
British Columbia. Quý vị phải có giấy phép 
của chính quyền tỉnh bang để săn nai hay 
hươu và câu cá nước ngọt (hồ và sông). 
Quý vị cần có giấy phép (license) của  
chính quyền liên bang để săn chim  
và câu cá nước mặn (biển). Chỉ được  
phép săn bắn vào những thời điểm nhất 
định trong những khu vực nhất định. 

Muốn biết chi tiết về điều lệ săn bắn, 

hãy đến: www.env.gov.bc.ca/fw/wildlife/
hunting/regulations 

Nếu quý vị muốn mua giấy phép săn bắn, 
hãy đến: www.env.gov.bc.ca/fw/wildlife/
hunting/resident/#Intro 

Muốn biết chi tiết về các điều luật và để 
mua giấy phép câu cá nước ngọt trên mạng, 
hãy đến: www.fishing.gov.bc.ca

Muốn biết chi tiết về các điều luật và để 
mua giấy phép câu cá nước mặn trên mạng, 
hãy đến: www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/
rec/licence-permis/index-eng.htm 

Quý vị cũng có thể mua giấy phép câu cá 
và săn bắn tại một Trung Tâm Service BC. 
Muốn tìm một Trung Tâm Service BC gần 
quý vị, hãy đến: www.servicebc.gov.bc.ca

Một số tư nhân cũng có bán giấy phép 
câu cá nước ngọt và giấy phép săn bắn thú 
hoang của tỉnh bang. Muốn tìm chỗ mua, 
hãy đến: http://a100.gov.bc.ca/pub/lvs/ 

Giấy phép săn chim được gọi là permit. 
Quý vị có thể mua tại các chi nhánh Bưu 
Điện Canada và một số cơ sở thương 
mại khác. Muốn biết thêm chi tiết về 
những chỗ mua permit, hãy gọi cho 
ban dịch vụ khách hàng của Bưu Điện 
Canada tại số 1 866 607-6301 hoặc 
đến: www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/default.
asp?lang=En&n=182D8E96-1 

Công viên
Công viên thành phố
Các công viên trong thành phố và thị xã 
thường có sân thể thao để chơi bóng chày 
(baseball) và túc cầu, một sân chơi cho 
trẻ em, và đôi khi có những chỗ ăn ngoài 
trời. Khi đi thành nhóm đông người, quý 

http://www.env.gov.bc.ca/fw/wildlife/hunting/regulations
http://www.env.gov.bc.ca/fw/wildlife/hunting/regulations
http://www.env.gov.bc.ca/fw/wildlife/hunting/resident/#Intro
http://www.env.gov.bc.ca/fw/wildlife/hunting/resident/#Intro
http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/rec/licence-permis/index-eng.htm
http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/rec/licence-permis/index-eng.htm
http://www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/default.asp?lang=En&n=182D8E96-1
http://www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/default.asp?lang=En&n=182D8E96-1
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vị cần đặt trước chỗ ăn ngoài trời. Hãy liên 
lạc với ủy ban công viên thành phố địa 
phương. Xem trong những trang màu xanh 
dương của niên giám điện thoại, trong phần 
Municipalities and Regional Districts, dưới 
tiêu đề Parks.

Công viên tỉnh bang và công viên 
quốc gia
British Columbia có hơn 1,000 công viên 
tỉnh bang và các khu vực được bảo vệ, và 
bảy công viên quốc gia. Nhiều công viên 
rất lớn và có rừng rậm, sông, núi và hồ thật 
đẹp. Người ta có thể đi thăm các công viên 
tỉnh bang và quốc gia để đi bộ trong rừng 
núi, cắm trại, trượt tuyết, chèo thuyền và 
câu cá. Du khách nên giữ gìn cho công viên 
được sạch sẽ và an toàn. Quý vị nên bỏ rác 
vào thùng rác. Nếu không có thùng rác gần 
đó, hãy đem rác về nhà quý vị.

Muốn biết thêm chi tiết về các công viên 
tỉnh bang, xem trong những trang màu 
xanh dương của niên giám điện thoại trong 
phần Government of British Columbia. 

Quý vị cũng có thể đến website của 
BC Parks (Công Viên BC) tại:  
www.env.gov.bc.ca/bcparks

Khu cắm trại và ăn ngoài trời
Nhiều công viên quốc gia và tỉnh bang có 
những khu cắm trại và ăn ngoài trời. Những 
khu cắm trại thường có chỗ cắm trại có bàn 
ăn ngoài trời, một hố đốt lửa, và chỗ dựng 
lều hoặc đậu xe cắm trại. Người cắm trại có 
thể trả lệ phí để ngủ đêm tại đó. Những chỗ 
ăn ngoài trời chỉ được dùng trong ban ngày. 
Những chỗ này thường miễn phí.

Quý vị có thể đặt chỗ cắm trại trong một 
số công viên. Muốn đặt chỗ cắm trại trong 
công viên tỉnh bang, gọi số 1 800 689-9025 
hoặc đến: www.discovercamping.ca 

Muốn đặt chỗ cắm trại trong công viên 
quốc gia, gọi số 1 877 737-3783 hoặc đến: 
www.pccamping.ca 

Trong tỉnh bang cũng có những khu cắm trại 
tư nhân. Người ta thường có thể đặt chỗ trước 
tại khu cắm trại tư nhân. Đa số đều có các 
dịch vụ như tiệm giặt quần áo và tiệm thực 
phẩm. Lệ phí khu cắm trại tư nhân thường 
cao hơn lệ phí tại các khu cắm trại tỉnh bang 
hoặc quốc gia. Muốn tìm khu cắm trại tư 
nhân, xem trong những trang màu vàng của 
niên giám điện thoại hoặc tìm trong: www.
yellowpages.ca dưới tiêu đề Camping Grounds 
and Recreational Vehicle Parks. Quý vị cũng có 
thể đến: www.campingrvbc.com

Muốn biết chi tiết về công viên quốc gia, 
gọi số 1 888 773-8888 hoặc đến website tại: 
www.pc.gc.ca

http://www.env.gov.bc.ca/bcparks
http://www.pc.gc.ca
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Môi trường
B.C. có núi, sông, hồ, bãi biển và rừng thật đẹp. Chúng ta cần phải bảo vệ các tài nguyên 
này. Chúng ta đang dùng dần các nguồn tài nguyên thiên nhiên, như nước, rừng và năng 
lượng, và khí hậu đang thay đổi. 

• Rác và tái tạo  
vật liệu

• Tiết kiệm năng  
lượng

• Tiết kiệm nước

• Các chương  
trình tiết kiệm  
năng lượng và  
tiền bạc 

Địa cầu đang nóng dần vì các chất khí có 
tác dụng làm nóng như khí thải nhà kính 
từ kỹ nghệ, nông nghiệp và xe cộ. Chính 
quyền, các tổ chức môi trường, các cộng 
đồng và kỹ nghệ đang làm việc với nhau  
để giảm bớt khí thải nhà kính. 

Mỗi người dân tại British Columbia có  
thể giúp bảo vệ môi trường của chúng  
ta. Những gì chúng ta làm đều ảnh hưởng 

đến môi trường. Thí dụ, chúng ta dùng bao 
nhiêu điện, nước, khí đốt thiên nhiên,  
hoặc xăng; chúng ta mua những gì và 
chúng ta phế thải những gì.

Khi quý vị mua sắm, di chuyển, và dùng 
nước hoặc năng lượng, hãy nghĩ về các 
chọn lựa của mình. Hãy nghĩ đến môi 
trường. 
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Rác và tái tạo vật liệu
Quý vị có thể giảm bớt lượng rác. Nếu quý 
vị mua thực phẩm và những thứ khác ít có 
bao gói hơn thì sẽ bớt rác. 

Quý vị cũng có thể dùng lại nhiều thứ. 
Điều này có nghĩa là dùng đi dùng lại 
nhiều lần những thứ như bao plastic và 
hộp đựng thức ăn chứ không vất vào thùng 
rác. Quý vị cũng có thể tái tạo vật liệu. 
Nhiều thị xã và thành phố trong B.C. có 
các chương trình tái tạo cho chai lọ, lon, 
giấy, plastic, và báo. Những vật liệu này 
đựng trong những thùng hoặc bao đặc biệt 
để được lấy đi tái tạo, hoặc có thể đem đến 
những kho nhận vật liệu tái tạo. 

Muốn biết chi tiết về rác và tái tạo, hãy 
xem trong những trang màu xanh dương 
của niên giám điện thoại trong phần 
Municipalities and Regional Districts, dưới 
tiêu đề Garbage hoặc Recycling.

Hầu hết các thành phố và thị xã đều có mức 
giới hạn quý vị có thể đem bao nhiêu rác ra 
mỗi tuần—chẳng hạn như quý vị có thể chỉ 
được đem ra một hoặc hai thùng rác mỗi 
tuần. Nếu quý vị đem ra nhiều hơn thì có thể 
phải trả thêm tiền mới được lấy đi. Hãy hỏi 
thành phố của quý vị về các điều luật về rác. 

Nếu quý vị sống trong một cộng đồng nhỏ, 
quý vị có thể cần đem những vật liệu tái tạo 
đến một trạm chuyển tiếp hoặc kho nhận 
vật liệu tái tạo. Muốn biết chi tiết, quý vị có 
thể gọi cho BC Recycling Hotline (Đường 
Dây Hotline Tái Tạo BC).

BC Recycling Hotline
Metro Vancouver: 604 732-9253 
Số miễn phí: 1 800 667-4321 
www.rcbc.ca

Quý vị trả một số tiền nhỏ (thế chân) khi 
mua chai hoặc lon nước uống. Quý vị có 
thể đem chai và lon đã uống hết trở lại tiệm 
quý vị mua lúc đầu, hoặc đem đến các kho 
nhận vật liệu tái tạo để được hoàn lại tiền 
(lấy lại tiền thế chân). 

Xả rác (vất rác xuống đất) là phạm luật. 
Quý vị có thể bị phạt tiền đến tối đa là 
$2,000 khi xả rác. 

Khi quý vị đi ra ngoài, đừng vất rác xuống 
đường. Hầu hết những nơi công cộng đều 
có thùng rác, chẳng hạn như tại công viên, 
thương xá, cửa tiệm, và những khu vực 
nghỉ ngơi trên xa lộ. Một số nơi công cộng 
có chỗ đựng vật liệu tái tạo. 

Rác có thể tác hại đến thú hoang và môi 
trường. Thí dụ, plastic, nhớt máy cũ, sơn, 
và các hóa chất khác có thể sát hại chim, cá 
và thú vật. Hãy hỏi xem có thể tái tạo các 
vật liệu này đúng mức ở đâu trong khu vực 
quý vị bằng cách gọi cho đường dây hotline 
tái tạo vật liệu. 

Để Ý Gấu
Nếu quý vị sống ở ngoài các thành phố 
lớn, hãy hết sức thận trọng khi gặp gấu. 
Mỗi năm phải giết nhiều gấu vì các vấn 
đề giữa người và gấu. Phần lớn các vấn 

http://www.rcbc.ca
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đề này bắt đầu từ việc người ta để cho gấu 
đến tìm thức ăn gần nhà họ. Hãy nhớ đóng 
chặt nắp thùng rác, đừng để ra ngoài trời 
thức ăn cho thú nuôi trong nhà, và chùi 
rửa lò nướng thịt ngoài trời mỗi khi quý vị 
sử dụng. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến 
chương trình Bear Aware (Để Ý Gấu) tại: 
www.bearaware.bc.ca

Trả tiền năng lượng
Tại British Columbia, phần lớn năng lượng 
để sưởi và thắp đèn nhà và thương nghiệp 
là do các công ty điện, dầu hỏa, hoặc khí 
đốt thiên nhiên cung cấp. Các công ty này 
được gọi là công ty tiện ích năng lượng 
(tiện ích). 

Quý vị phải trả tiền khí đốt và điện tiêu thụ. 
Trả bao nhiêu tiền thì tùy theo số lượng 
quý vị sử dụng. Nếu quý vị thuê nhà, phí 
tổn tiện ích của quý vị có thể đã gồm sẵn 
trong tiền thuê hàng tháng. Nếu quý vị làm 
chủ một căn nhà hoặc apartment, quý vị sẽ 
nhận được hóa đơn bằng thư hoặc e-mail 
từ công ty tiện ích. Các hóa đơn này thường 
được gửi hàng tháng.

Quý vị có thể trả tiền hóa đơn bằng thư, 
trên Internet hoặc tại ngân hàng hoặc công 
đoàn tín dụng của quý vị.

Tiết kiệm năng lượng
Quý vị có thể tiết kiệm tiền và giúp cho 
môi trường bằng cách dùng ít năng lượng 
hơn. Sau đây là một số cách quý vị có thể 
tiết kiệm năng lượng.

Tiết kiệm năng lượng ở nhà quý vị
Đèn
• Thay bóng đèn thường (incandescent) 

bằng loại bóng huỳnh quang 

(fluorescent) nhỏ dùng ít năng lượng 
(CFL). 

• Bật đèn ở chỗ quý vị cần sáng, bằng cây 
đèn hoặc đèn làm việc.

• Tắt đèn khi có đủ ánh sáng thiên nhiên 
và khi quý vị ra khỏi phòng, dù cho chỉ 
vài phút. 

• Dùng bộ phận cài thời gian, công tắc 
giảm ánh sáng, và bộ phận cảm nhậy 
chuyển động. Bộ phận cảm nhậy chuyển 
động sẽ bật đèn khi quý vị bước vào 
phòng, và tắt đèn khi quý vị ra khỏi 
phòng. Các bộ phận này sẽ giúp quý vị 
chỉ dùng điện khi cần sáng nhà.

Sưởi
• Vặn nút điều nhiệt xuống thấp qua đêm 

hoặc khi quý vị không có mặt ở nhà. Hạ 
thấp nút điều nhiệt có thể tiết kiệm từ  
5 đến 10 phần trăm phí tổn sưởi. 

• Thay bộ lọc lò đốt ít nhất ba tháng một 
lần. Bộ lọc bị nghẹt làm giảm lượng 
không khí thông qua khiến lò đốt phải 
đốt nhiều hơn.

• Dùng chất trét và những miếng cao su 
lót viền để bít kín những chỗ hở và khe 
nứt giúp bớt thoát nhiệt đến 10 phần 
trăm. 

Máy móc gia dụng (chẳng hạn như: bếp 

http://www.bearaware.bc.ca
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nấu, tủ lạnh, máy rửa chén)
• Dùng các loại máy nhỏ hơn, chẳng hạn 

như lò vi ba hoặc lò nướng nhỏ thay vì 
lò thường. 

• Chỉ dùng máy rửa chén khi đã đựng 
đầy, và dùng nút làm khô chén đĩa 
“không có hơi nóng”. Chọn cách này có 
nghĩa là nước sẽ rơi khỏi chén đĩa thay 
vì sưởi nóng lên để làm khô. 

• Tiết kiệm năng lượng khi giặt quần áo 
bằng cách dùng nước lạnh.

• Treo quần áo phơi khô thay vì dùng 
máy sấy. 

Muốn biết thêm chi tiết và hướng dẫn, hãy 
đến: www.bchydro.com/guides_tips hoặc  
www.livesmartbc.ca 

Tiết kiệm nước
Chúng ta cần tiết kiệm nước và giữ cho 
nước sạch. Đừng đổ các hóa chất nguy hại 
như nhớt máy và xăng xuống bồn cầu hoặc 
đường thoát nước. Tất cả đều trở lại hệ 
thống nước. 

Nhà bếp 
• Đừng mở vòi nước chảy để rửa rau trái. 

Hãy rửa trong chậu và dùng nước đó để 
tưới cây. 

• Ủ thức ăn thừa, vỏ trái cây và rau, và các 
loại thực phẩm phế thải khác để làm phân 
thay vì vất vào thùng rác hoặc dùng máy 
nghiền rác trong bồn rửa (garburator). Ủ 
phân có nghĩa là để cho rau trái hư thối và 
dùng làm phân ngoài vườn. 

• Mua loại bột giặt có ít chất phosphate 
hoặc không có chất phosphate. Đọc 
nhãn hiệu trước khi mua.

Phòng tắm 

• Quý vị tiết kiệm được nhiều nước và 
năng lượng hơn bằng cách tắm nhanh 
bằng vòi sen thay vì trong bồn tắm. 
Dùng máy cài thời gian để giúp tắm  
vòi sen nhanh hơn.

• Dùng đầu vòi sen loại phun ít nước chỉ 
dùng chín lít mỗi phút. Như thế sẽ tiết 
kiệm được tiền vì quý vị không cần  
phải đun nóng nhiều nước. 

• Thay bồn cầu bằng loại có hai cách giật 
nước hoặc dùng ít nước. Loại bồn cầu 
này mỗi lần giật nước chỉ dùng sáu lít 
nước hoặc ít hơn. 

• Kiểm soát bồn cầu và vòi nước máy xem 
có rò rỉ hay không. Dù chỉ rỉ một chút 
cũng có thể lên đến hàng trăm lít nước 
mỗi năm. Thay vòng đệm bên trong vòi 
nước (long đền bằng cao su) thật dễ 
dàng và rẻ tiền.

• Đừng để vòi nước chảy khi đánh răng, 
rửa mặt, hoặc cạo râu. 

http://www.bchydro.com/guides_tips
http://www.livesmartbc.ca
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Giặt giũ 
• Giặt đầy máy bất cứ khi nào có thể được. 

Nếu chỉ cần giặt ít, hãy đổi mực nước 
cho thích hợp với số lượng quần áo.

• Đừng dùng chu kỳ giặt “permanent 
press”. Chu kỳ này dùng nước nhiều hơn 
20 lít để xả quần áo thêm một lần nữa. 

Ngoài trời 
Quý vị dùng nhiều nước khi rửa xe hoặc 
tưới cây ngoài vườn và sân cỏ. Nhiều 
cộng đồng tiết kiệm nước bằng cách giới 
hạn cách tưới sân cỏ và vườn và khi nào 
mới được tưới. Hãy hỏi chính quyền địa 
phương xem có các khoản hạn chế dùng 
nước nào trong cộng đồng quý vị hay 
không. 

Sau đây là một số cách tiết kiệm nước: 
• Dùng một hệ thống rỉ nước thay vì 

phun lên không để tưới vườn.
• Dùng máy cài thời gian cho hệ thống 

tưới nước để tự động tắt.
• Nếu quý vị dùng máy phun lên không, 

hãy đặt sao cho nước tưới lên cây chứ 
không phải lối xe ra vô hoặc sân ngoài 
trời. 

• Nếu quý vị dùng ống nước để tưới, hãy 
dùng loại có hoa sen phun nước tiết 
kiệm và vòi khóa nước.

• Dùng thùng đựng nước mưa để hứng 
nước mưa.

• Làm ao hoặc đặc điểm khác về nước 
trong vườn để dùng làm chỗ chứa nước.

• Để cỏ mọc cao hơn một chút. Như vậy 
giúp cho rễ có thêm bóng râm và giữ 
nước được lâu hơn. Cài lưỡi máy cắt cỏ 
cao từ năm đến tám centimeters. 

Muốn biết thêm chi tiết về những  
cách tiết kiệm nước ở nhà, hãy đến:  
www.waterbucket.ca, hoặc website của 
chính quyền địa phương hoặc công ty  
tiện ích nước. 

Tiết kiệm năng lượng ở sở
• Tắt đèn tại những chỗ quý vị không 

dùng và khi có đủ ánh sáng từ bên ngoài 
rọi vào. 

• Tắt máy điện toán (vi tính) và màn hình 
khi quý vị không dùng đến. 

• Tắt các máy móc văn phòng, chẳng hạn 
như máy sao chụp và máy in, khi quý vị 
không dùng đến.

• Điều chỉnh màn cửa sổ để cản bớt hơi 
nóng vào mùa hè và giữ hơi nóng trong 
phòng vào mùa đông.

Muốn biết thêm chi tiết và hướng dẫn, hãy 
đến: www.bchydro.com/worksmart

Các sản phẩm Energy Star 
Hãy tìm các 
sản phẩm có 
nhãn hiệu 
Energy Star. 

Các sản phẩm này dùng ít năng lượng  
hơn, tiết kiệm tiền, và giúp bảo vệ môi 
trường. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến 
website: http://oee.nrcan.gc.ca/energystar/
index.html

http://www.bchydro.com/worksmart
http://oee.nrcan.gc.ca/energystar/index.html
http://oee.nrcan.gc.ca/energystar/index.html
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 Muốn biết thêm chi tiết
Natural Resources Canada  
(Chính Quyền Canada) 
Số miễn phí: 1 800 387-2000 
http://oee.nrcan.gc.ca
http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/ 

LiveSmartBC  
(Chính Quyền B.C.) 
www.livesmartbc.ca 

BC Hydro  
(Công Ty Điện Lực BC) 
Số miễn phí: 1 800 224-9376 
www.bchydro.com 

FortisBC (Công Ty Khí Đốt  
Thiên Nhiên Fortis) 
Số miễn phí: 1 866 436-7847 
www.fortisbc.com 

BC Ministry of Environment  
(Bộ Môi Trường BC)
www.env.gov.bc.ca 

BC Sustainable Energy Association  
(Hội Năng Lượng Lâu Bền BC)
www.bcsea.org

Các chương trình giúp quý 
vị tiết kiệm năng lượng và 
tiền bạc
Có các chương trình giúp quý vị tiết kiệm 
năng lượng và tiền bạc. Thí dụ, quý vị có 
thể được các công ty tiện ích và chính 
quyền giúp thực hiện các biện pháp cải  
tiến để tiết kiệm năng lượng ở nhà. 

Quý vị cũng có thể nhờ một công ty xem 
xét nhà hoặc apartment của mình. Cách 
này được gọi là giám định năng lượng. Họ 
sẽ cho quý vị biết có thể áp dụng các thay 
đổi gì để dùng ít năng lượng hơn. 

http://oee.nrcan.gc.ca
http://www.nrcan.gc.ca/ecoaction/
http://www.livesmartbc.ca
http://www.bchydro.com
http://www.fortisbc.com
http://www.env.gov.bc.ca
http://www.bcsea.org
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Tại Canada, nhiều người dùng dạng viết tắt bằng cách lấy mẫu tự thứ nhất của những chữ 
trong một nhóm chữ. Đôi khi chúng ta nói từng mẫu tự đó. Thí dụ, chúng ta nói “E-S-L” 
để chỉ Anh Ngữ là ngôn ngữ thứ nhì. Những chữ viết tắt sau đây được phát âm từng mẫu 
tự một:
ATM Automated Teller Machine (Máy Tiếp Khách Tự Động)
B.C. British Columbia 
BCEA British Columbia Employment and Assistance (Chương Trình Việc Làm và Trợ 
Giúp British Columbia)
BCSPCA BC Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Hội Ngăn Ngừa Độc Ác 
với Thú Vật BC)
CPP Canada Pension Plan (Chương Trình Hưu Bổng Canada)
CIC Citizenship and Immigration Canada (Bộ Quốc Tịch và Di Trú Canada)
CPR Canadian Pacific Railway (Hệ Thống Hỏa Xa Thái Bình Dương Canada)
EAS Employment Assistance Services (Các Dịch Vụ Trợ Giúp về Việc Làm)
EI Employment Insurance (Chương Trình Bảo Hiểm Việc Làm)
ESL English as a Second Language (Anh Ngữ là Ngôn Ngữ Thứ Nhì)
GAR Government Assisted Refugee (Người Tỵ Nạn Được Chính Quyền Trợ Giúp)
GIC Guaranteed Investment Certificate (Chứng Thư Đầu Tư Bảo Đảm)
GIS Guaranteed Income Supplement (Bổ Túc Lợi Tức Bảo Đảm)
HST Harmonized Sales Tax (Thuế Bán Hàng Hòa Đồng)
ICBC Insurance Corporation of British Columbia (Công Ty Bảo Hiểm British Columbia)
ID Identification (Căn Cước)
MSP Medical Services Plan (Chương Trình Dịch Vụ Y Tế)
OAS Old Age Security (Chương Trình An Ninh Tuổi Già)
RCMP Royal Canadian Mounted Police (Cảnh Sát Liên Bang)
RESP Registered Educational Savings Plan (Chương Trình Tiết Kiệm Giáo Dục Có Ghi 
Danh)
RRSP Registered Retirement Savings Plan (Chương Trình Tiết Kiệm Hưu Trí Có Ghi 
Danh)
TV Television (Truyền Hình)
WCB Workers’ Compensation Board/WorkSafeBC (Ủy Ban Bồi Thường Lao Động/
WorkSafeBC)
YMCA Young Men’s Christian Association (Hội Thanh Niên Thiên Chúa Giáo)
YWCA Young Women’s Christian Association (Hội Thanh Nữ Thiên Chúa Giáo)

Chữ viết tắt và tên tắt
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Đôi khi chúng ta phát âm những chữ viết tắt này thành một chữ. Thí dụ, chúng ta nói 
thành chữ CANN để gọi Community Airport Newcomers Network. Những tên tắt sau 
đây được phát âm thành chữ:
ABESAP Adult Basic Education Student Assistance Program (Chương Trình Trợ Giúp 
Học Viên Giáo Dục Cơ Bản Người Lớn)
CANN Community Airport Newcomers Network (Văn Phòng Cộng Đồng Tiếp Đón 
Người Mới Đến Phi Trường)
ELSA English Language Services for Adults (Dịch Vụ Anh Ngữ cho Người Lớn)
ICES International Credential Evaluation Service (Dịch Vụ Đánh Giá Chứng Chỉ về Khả 
Năng Quốc Tế)
PIN Personal Identification Number (Mã Số Cá Nhân)
SAFER Shelter Aid for Elderly Renters (Trợ Giúp Chỗ Ở cho Người Cao Niên Thuê Nhà)
SIN Social Insurance Number (Số Bảo Hiểm Xã Hội)



Bản Câu Hỏi

1. How did you find out about the B.C. Newcomers’ Guide?

 F Family
 F Friend
 F Internet
 F Immigrant settlement agency 
 F Employer
 F Other (please specify)  
_____________________________________________________ 

2. What information in this guide did you find helpful? (for example, 
education, health care, legal system) 
 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________

3. What do you think we could do to improve this guide? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________

4. Did you read the guide:

 F In print
 F On the Internet
 F Both 
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Please send your questionnaire to:

Mail:
B.C. Newcomers’ Guide Feedback 
Ministry of Jobs, Tourism and Skills Training
3rd Floor, 1106 Cook Street
Victoria, B.C. V8W 9J1

Fax: 250 356-0033 
E-mail: DCVCustomerSer@gov.bc.ca

Please include “B.C. Newcomers’ Guide 
Feedback” in the subject line.

Thank you for your feedback!

 

5. If you read the guide both in print and on the Internet, which way was 
more useful? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

6. Do you have any suggestions for other information you would like to 
see included? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Questionnaire


mailto:DCVCustomerSer@gov.bc.ca


ALBERTA

YUKON

VANCOUVER

ALASKA
(U.S.)

PRINCE GEORGE

QUESNEL

PRINCE RUPERT

WHISTLER
KELOWNA

NELSON

VICTORIA

KAMLOOPS

NANAIMO

SMITHERS
TERRACE

CRANBROOK
PENTICTON

TOFINO

DAWSON CREEK

FORT ST. JOHN

Vancouver, Vùng Bờ Biển & Núi

Đảo Vancouver

Vùng Thompson Okanagan

Miền Bắc British Columbia

Vùng Bờ Biển Cariboo Chilcotin 

Vùng Núi Rockies Kootenay

ABBOTSFORD

WILLIAMS LAKE

COURTENAY

Bản Đồ British Columbia 
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