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CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI ONTARIO! 
Chuyển tới một đất nước mới có thể là việc không dễ dàng. Bỏ lại sau lưng bạn bè và đôi khi cả gia đình cũng 
là một việc khó khăn. Có nhiều điều có thể khác với đất nước nơi quý vị vừa ra đi. Trường học, vấn đề chăm 
sóc sức khỏe, công việc và luật pháp, tất cả dường như rất xa lạ tùy thuộc vào nơi xuất xứ của quý vị. Việc thích 
nghi với cuộc sống mới tại Ontario có thể phải mất nhiều thời gian, đặc biệt nếu quý vị không có các thông tin 
đúng và không biết những việc cần làm.  
Những Ngày Đầu Tiên (First Days) được nhóm nhân viên của tổ chức Định Cư biên soạn. Đây là trang mạng 
điện toán do những người giúp người mới tới định cư hàng ngày biên soạn. Tài liệu này giải đáp các thắc mắc 
quan trọng nhất của những ngưới mới tới và giúp họ đi những bước đầu tiên để biến Ontario thành quê hương 
mới của mình. 
First Days trình bày về những việc quý vị cần biết trong hai tuần đầu tiên tới Ontario. Tài liệu này sẽ không giải 
đáp mọi thắc mắc về cuộc sống tại Ontario.  Tài liệu này sẽ giúp quý vị trong những bước đầu tiên. Quý vị có 
thể tiếp cận để tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn khác, và chúng tôi sẽ nói thêm về những nguồn này trong phần 
sau. Nếu quý vị có máy điện toán và có thể truy cập Internet, xin tới trang Web Settlement.Org, 
www.settlement.org để tìm hiểu thêm về tất cả những gì quý vị đọc được về thành phố này hoặc giải đáp bất kỳ 
thắc mắc nào khác của quý vị.   
Cuốn cẩm nang này có rất nhiều thông tin. Quý vị có thể cảm thấy khó biết bắt đầu từ đâu. Hãy dành thời gian 
để đọc kỹ cuốn cẩm nang này để bảo đảm là quý vị biết những điều quan trọng đối với quý vị và cách thức thực 
hiện những điều này.  
Một số người đã có bạn bè ở đây, là những người có thể giúp họ trong một số vấn đề quan trọng và giải thích 
cho họ về cuộc sống tại Canada. Điều này có thể thực sự hữu ích, nhưng đừng quên đọc cuốn cẩm nang hướng 
dẫn để bảo đảm là quý vị hiểu tất cả những điều quan trọng này. Quý vị có thể không có bạn bè chờ đón quý vị, 
vì vậy có rất nhiều việc quý vị cần phải tự mình làm lấy. Cũng có nhiều việc quý vị có thể làm trước khi tới 
Ontario.  
Trong những tuần đầu tiên tại Canada, quý vị có nhiều việc để làm. Quý vị cần phải hoàn tất nhiều mẫu đơn của 
chính phủ. Các mẫu đơn này sẽ giúp quý vị có được những dịch vụ có tên còn xa lạ với quý vị, ví dụ như SIN, 
OHIP, CCTB v.v… Quý vị không bắt buộc phải trả tiền cho các mẫu đơn này. Quý vị thường có thể tải xuống 
từ Internet. Quý vị không cần phải trả chi phí giúp điền mẫu đơn. Quý vị có thể được giúp đỡ miễn phí tại các 
cơ quan tái định cư. Quý vị có thể tìm hiểu về cách thức liên lạc với những cơ quan này trong cuốn cẩm nang 
này. 
Cuốn cẩm nang này được chia thành bốn mục chủ đề, giống như trang Web Settlement.Org.  Trong đó sẽ có 
một danh sách đánh dấu những việc quý vị cần làm trong những tuần đầu mới tới Ontario.  Các mục trong cuốn 
cẩm nang này sẽ giải thích chi tiết hơn về các vấn đề này. Mỗi mục sẽ có thêm thông tin cho quý vị. Có các 
mạng liên kết đến những bài viết dài hơn trên trang Web, và thông tin về những nơi quý vị có thể được giúp đỡ. 
Quý vị có thể tải xuống và in các mẫu đơn quan trọng từ trang Web. 
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NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG VÀI TUẦN ĐẦU TIÊN 
Quý vị có thể quyết định những việc cần làm trước. Quý vị có thể không cần phải làm tất cả các việc đó. Ví dụ, 
nếu quý vị không có con cái, quý vị không cần phải tìm trường gần nhà. Có một số việc mà quý vị cần làm ngay 
như xin thẻ y tế hoặc Số Bảo Hiểm Xã Hội (Social Insurance Number). 
Có thể là quý vị có bạn bè hoặc người nhà sống trong thành phố nơi quý vị muốn tới định cư. Họ sẽ giúp quý vị 
rất nhiều. Họ có thể chỉ dẫn quý vị tới các nơi cần thiết trong thành phố và giúp quý vị tìm nơi cư trú. Họ cũng 
có thể giúp quý vị tìm hiểu về cộng đồng mới của quý vị. 
 
• Tìm nơi cư trú 
• Xin Số Bảo Hiểm Xã Hội (SIN) 
• Xin Thẻ Y Tế (OHIP) 
• Xin Trợ Cấp Thuế do Có Con Cái (Child Tax Benefit) 
• Mở tài khoản ngân hàng 
• Tìm hiểu về vấn đề tìm việc làm 
• Tìm Cơ Quan Định Cư gần nhà nhất 
• Tìm Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng gần nhà nhất 
• Tìm Trung Tâm Tìm Việc Làm gần nhà nhất 
• Tìm Thư Viện Công Cộng gần nhà nhất 
• Tìm hiểu về các quyền của quý vị với tư cách là nhân viên và người thuê nhà 
• Tìm hiểu cách cho con đi học 
• Lấy bản đồ đường phố và tìm hiểu về các lộ trình xe buýt  
• Tìm lớp tiếng Anh cho quý vị và gia đình quý vị  
• Tìm hiểu về những nơi mua sắm 
• Tìm kiếm thông tin trên www.settlement.org 

CHI PHÍ ĐỊNH CƯ TẠI CANADA LÀ BAO NHIÊU? 
Chi phí này có thể cao hơn quý vị nghĩ. Sở Di Trú và Nhập Tịch Canada (Citizenship and Immigration Canada) 
yêu cầu quý vị phải xuất trình “bằng chứng về tài sản” khi quý vị tới nơi. Họ muốn quý vị chứng minh rằng quý 
vị có đủ tiền để chu cấp cho bản thân và gia đình sau khi quý vị tới Canada. 
Tuy nhiên, số tiền họ yêu cầu có lẽ không đủ để giúp quý vị duy trì mức sống như trước kia tại đất nước của 
mình. Nhiều người mới đến không tìm được việc làm trong nhiều tháng. Quý vị sẽ phải mất nhiều thời gian để 
điều chỉnh cuộc sống mới ở đây theo cách mình muốn. 
Khi tìm được nhà chung cư, quý vị phải trả tiền thuê nhà cho tháng đầu tiên và tháng cuối cùng trước khi quý vị 
dọn vào. Một số căn hộ có sẵn đồ đạc, nhưng đa số thì không. Quý vị phải mua đồ đạc cho căn hộ. Quý vị có 
thể phải mua cả quần áo mùa đông, trả chi phí đi lại, dịch vụ điện thoại, thực phẩm, thuốc men, giải trí v.v… 
Danh sách những khoản chi phí cần phải trả thường rất dài. 
Các khoản chi phí tại các thành phố khác nhau không phải lúc nào cũng giống nhau. Để xem một số ví dụ về 
mức sống tại Canada, xin đọc bài viết What does it cost for a family of three to live in Canada? (Chi phí cho 
một gia đình ba người sinh sống tại Canada là bao nhiêu?) trên Settlement.Org tại 
www.settlement.org/FD/01 
Quý vị nên tìm hiểu mức chi phí sinh hoạt tại thành phố nơi quý vị muốn định cư. Hãy cố gắng mang theo càng 
nhiều tiền càng tốt để giúp quý vị sống dễ dàng hơn trong những tháng đầu tiên.
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TỚI ONTARIO  
Khi quý vị qua thủ tục Quan Thuế và Di Trú, hãy hỏi viên chức Di Trú của Canada nếu quý vị có thắc mắc về 
tình trạng di trú hoặc giấy chiếu khán của quý vị. Nếu quý vị chờ sau này mới hỏi, có thể khó tìm được các câu 
trả lời mà quý vị cần. 
Nếu quý vị đọc cuốn cẩm nang hướng dẫn này trước khi tới Canada, xin đọc bài viết What documents should 
I bring with me when landing in Canada as a new immigrant? (Tôi cần phải mang theo những loại giấy 
tờ nào khi tới Canada với tư cách là người mới nhập cư?) 
www.settlement.org/FD/02 
Nếu quý vị tới Phi Trường Lester B. Pearson International Airport tại Toronto, quầy Dịch Vụ Thông Tin và 
Tiếp Đón Di Dân (Immigrant Reception and Information Services - IRIS) có một tập thông tin hữu ích để giúp 
quý vị. Tập thông tin này sẽ cho quý vị biết những việc mà quý vị cần phải làm trước tiên khi tới Ontario, và 
nơi tìm các cơ quan giúp đỡ các di dân mới. 
Nhân viên tại phi trường có thể gợi ý cho quý vị cách tốt nhất để tới được nơi quý vị dự định sẽ lưu lại. Các phi 
trường thường có xe buýt, xe tắc-xi và các dịch vụ chuyên chở khác để đưa quý vị tới nơi quý vị cần tới. Một số 
dịch vụ có chi phí cao hơn nhiều so với các dịch vụ khác tùy thuộc vào nơi quý vị tới, vì vậy nên kiểm tra chi 
phí với nhân viên phi trường hoặc dịch vụ vận chuyển trước khi lựa chọn. 

TÌM HIỂU VỀ THÀNH PHỐ MỚI CỦA QUÝ VỊ 
Khi mới tới, quý vị sẽ có nhiều việc cần làm. Quý vị cần phải dành một phần thời gian để tìm hiểu về thành phố 
mới. Cách tốt nhất để tìm hiểu về thành phố mới là khám phá thành phố như một vị khách du lịch! 
Trước khi quý vị tới nơi, hãy tìm hiểu thông tin dành cho khách du lịch về thành phố nơi quý vị dự định sẽ định 
cư. Khi quý vị tới, hãy dành vài ngày để đi thăm thành phố bằng xe hơi hoặc xe buýt. Việc này sẽ giúp quý vị 
theo nhiều cách. Việc tìm hiểu quê hương mới sẽ giúp quý vị: 
• xem nơi có các cửa tiệm khác nhau 
• tìm cách tốt nhất để tới các địa điểm 
• tìm hiểu về các hoạt động và địa điểm nào có sẵn cho quý vị 

Đây là một cách rất thú vị để thư giãn và phục hồi sau cuộc hành trình, trước khi quý vị bắt đầu định cư hòa 
nhập với quê hương mới. 

VỀ ONTARIO 

Thời tiết 
Ontario là một tỉnh bang lớn, vì vậy nhiệt độ thay đổi tùy theo từng vùng. Nhiệt độ có thể khác nhau ngay cả 
trong cùng một vùng. Thông thường, tháng Giêng là tháng lạnh nhất trong năm và tháng Bảy là tháng ấm nhất. 
Các nhân viên thông báo thời tiết trên đài phát thanh và truyền hình thường đọc nhiệt độ theo độ C, nhưng 
thường thêm cả độ F. 
Một năm có bốn mùa: 

MÙA ĐÔNG - 21 THÁNG MƯỜI HAI TỚI 19 THÁNG BA 
Trong mùa đông, nhiệt độ rất lạnh và thường có tuyết. Trong các tháng mùa đông (tháng Mười Hai, tháng 
Giêng và tháng Hai), nhiệt độ trong phần lớn các khu vực trên toàn quốc thường ở dưới mức 0°C, cả ngày lẫn 
đêm. Nhiệt độ ở một số khu vực trong tỉnh có thể xuống thấp hơn -25°C. Trong phần lớn các khu vực tại 
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Ontario, tuyết có thể bám trên mặt đất từ giữa tháng Mười Hai cho tới giữa tháng Ba. Càng gần phương bắc thì 
mùa đông càng dài và lạnh hơn. www.settlement.org/FD/24 

MÙA XUÂN - 20 THÁNG BA TỚI 20 THÁNG SÁU 
Mùa xuân là mùa mưa trong phần lớn các vùng tại Ontario. Nhiệt độ ban ngày tăng trong suốt mùa, nhưng ban 
đêm vẫn lạnh. Nhiệt độ trung bình vào ban ngày là khoảng 12°C vào tháng Ba, tháng Tư và đầu tháng Năm. 

MÙA HÈ - 21 THÁNG SÁU TỚI 21 THÁNG CHÍN 
Mùa hè bắt đầu từ ngày 21 tháng Sáu, nhưng đối với đa số cư dân Ontario, tháng Bảy và tháng Tám là các tháng 
hè chính. Trong mùa hè, thời tiết rất ấm trong phần lớn các vùng trên toàn quốc. Ở miền nam Ontario, nhiệt độ 
ban ngày thường trên 20°C và thường tăng cao hơn 30°C. Trời có thể nóng và rất ẩm ướt vào mùa hè. Trên đài 
phát thanh và truyền hình, quý vị sẽ nghe thấy các thông tin cảnh báo về các vấn đề sức khỏe do nhiệt độ nóng, 
mặt trời và sương mù gây ra. 

MÙA THU – 22 THÁNG CHÍN TỚI 20 THÁNG MƯỜI HAI 
Mùa thu, hay mùa lá rơi, bắt đầu từ tháng Chín. Trời trở lạnh và lá trên nhiều loại cây thay màu và rụng xuống 
đất. Mùa này trong năm có thể mưa rất nhiều. Ở một số vùng miền bắc Ontario, tuyết có thể bắt đầu rơi vào 
cuối tháng Mười. Nhiệt độ trung bình vào ban ngày là khoảng 10°C tới 12°C tại đa số các vùng trong tỉnh, và 
thấp hơn khi mùa đông tới. Các tháng mùa thu là tháng Chín, tháng Mười và tháng Mười Một. 
Mùa đông ở Ontario có thể rất lạnh và có tuyết. Nếu quý vị tới từ một quốc gia ấm áp, quý vị sẽ thấy rất sốc khi 
gặp mùa đông ở Canada. Mùa đông là thời điểm vui chơi trên tuyết, nhưng điều quan trọng là quý vị cần phải 
tìm hiểu về các mối nguy hiểm cũng như cách giữ ấm. Sau đây là các trang phục mùa đông mà quý vị sẽ cần 
tới: 
• ủng (bốt) ấm 
• áo khoác dày, chống gió 
• khăn quàng cổ và/hoặc che mặt 
• bao tay có lớp lót 
• áo, quần lót giữ ấm 
• nón che tai. Đây là một phần quan trọng của trang phục cho mùa đông vì phần lớn nhiệt cơ thể bị mất qua 
đầu. 

Quý vị có thể tìm hiểu về tình hình thời tiết trong khu vực của mình qua đài phát thanh, coi truyền hình hoặc 
xem nhật báo. 

NHỜ GIÚP ĐỠ 

Các cơ quan định cư 
Có nhiều cơ quan có thể giúp quý vị bắt đầu cuộc sống mới tại Ontario. Đây là Các Cơ Quan Dịch Vụ trợ giúp 
Di Dân hoặc Định Cư. Họ giúp các di dân mới tới Ontario. 
Ngay khi quý vị tới Ontario, hãy tìm cơ quan định cư gần nơi quý vị cư ngụ. Họ sẽ giúp quý vị định cư hòa 
nhập với thành phố mới. Quý vị có thể lưu trú tại một khách sạn khi mới tới. Các cơ quan định cư có thể giúp 
quý vị tìm nơi cư ngụ đầu tiên. Họ cũng có thể giúp quý vị tìm hiểu về cộng đồng mới của mình. 
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Quý vị có thể nghe mọi người gọi các trung tâm này là Các Cơ Quan ISAP, các trung tâm đa văn hóa, hoặc các 
cơ quan phục vụ di dân. Quốc gia quê hương của quý vị có thể có hoặc không có dạng dịch vụ này. Tại Canada, 
các dịch vụ định cư được cung cấp miễn phí và luôn bảo mật. Sau đây là một số loại dịch vụ này: 
• Phiên dịch và biên dịch các tài liệu 
• Giúp tìm nơi cư trú, các lớp dạy Tiếng Anh, tìm việc làm, các chương trình huấn luyện hoặc những nơi mua 

thực phẩm, quần áo hoặc đồ nội thất với mức giá thấp 
• Giúp điền mẫu đơn và giấy tờ 
• Thông tin về các nguồn trợ giúp hữu ích khác trong cộng đồng 

Quý vị có thể tìm một dịch vụ hoặc cơ quan định cư khi tới cộng đồng mới hoặc có thể xem mục Find Help 
Close to Home (Tìm Nơi Giúp Đỡ Gần Nhà) trên trang web của Settlement.Org. 
www.settlement.org/FD/04 

Các Trung Tâm Thông Tin Dành Cho Người Mới Tới (NIC) 
Nếu quý vị ở Toronto hoặc Vùng Peel, trước hết quý vị có thể tới một Trung Tâm Thông Tin Dành Cho Người 
Mới Tới (NIC). NIC sẽ giới thiệu quý vị tới các cơ quan cộng đồng có thể giúp quý vị định cư tại Toronto và 
Các Vùng Phụ Cận. Hãy tra niên giám điện thoại để tìm trung tâm NIC gần nhất. 

Các Trung Tâm Thông Tin Cộng Đồng 
Nếu quý vị tìm thông tin về cộng đồng, các dịch vụ xã hội, y tế hoặc chính phủ, xin gọi Trung Tâm Thông Tin 
Cộng Đồng tại địa phương. Họ sẽ có thể giúp quý vị tìm một dịch vụ miễn phí gần nơi quý vị cư ngụ. Họ cung 
cấp dịch vụ miễn phí và kín đáo. Quý vị không cần phải cung cấp cho họ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản 
thân quý vị. 
Để tìm Trung Tâm Thông Tin Cộng Đồng nơi gần nhất, hãy tra các trang màu xanh trong danh bạ. Tìm tên 
Community Information (Thông Tin Cộng Đồng). Danh bạ điện thoại sẽ ghi cả số điện thoại và địa chỉ đường 
phố của trung tâm đó. Nếu quý vị không biết rõ cách sử dụng niên giám điện thoại, hãy đọc mục Using the 
Telephone Book (Sử Dụng Niên Giám Điện Thoại) trong mục Consumer Information (Thông Tin Dành Cho 
Người Tiêu Dùng) trong cuốn cẩm nang này. 
Trong nhiều khu vực, quý vị có thể quay số điện thoại 211 để tìm hiểu thông tin về cộng đồng. 

BỘ DI TRÚ VÀ NHẬP TỊCH CANADA (CITIZENSHIP AND IMMIGRATION 
CANADA) 
Nếu quý vị có thắc mắc về tình trạng di trú của mình sau khi tới Canada, xin gọi Trung Tâm Liên Lạc Qua Điện 
Thoại của Sở Di Trú và Nhập Tịch Canada (Citizenship and Immigration Canada - CIC). 
Quý vị có thể nghe thông tin từ bản tin thu âm sẵn, 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần. 
Nếu quý vị muốn nói chuyện với một người nào đó, xin gọi từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều, thứ Hai tới thứ Sáu. 
Số điện thoại của Trung Tâm Liên Lạc Qua Điện Thoại là 1-888-242-2100. Trung Tâm Liên Lạc Qua Điện 
Thoại chỉ cung cấp dịch vụ bằng Tiếng Anh và Tiếng Pháp.
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GIA CƯ 
TÌM NƠI CƯ TRÚ 
Nếu có thể được, hãy cố gắng thu xếp nơi cư trú trong vài đêm đầu tiên trước khi tới. Quý vị có thể liên lạc với 
một hãng lữ hành tại nước mình để tìm và giữ chỗ trước một nơi cư trú tại Toronto hoặc thành phố khác ở 
Ontario.  
Khi tới Bắc Mỹ, quý vị có thể gọi Sở Du Lịch Ontario (Tourism Ontario) tại số 1-800-ONTARIO (1-800-668-
2746).  Tourism Ontario có thể giúp quý vị tìm phòng và đặt phòng trước. Đây là dịch vụ miễn phí. 
Quý vị cần phải lưu trú tại một nơi nào đó trong thời gian tìm nơi cư trú. Quý vị có thể tìm khách sạn, nhà nghỉ, 
bed-and-breakfast, khách sạn theo dạng chung cư, quán trọ lữ hành và ký túc xá sinh viên tại một trường đại 
học nào đó. Quý vị có thể sống tại các quán trọ lữ hành hoặc ký túc xá sinh viên trong nhiều ngày, nhiều tuần 
hoặc thậm chí nhiều tháng với chi phí thấp hơn khách sạn. Nhà trọ bed-and-breakfast là một căn phòng tại nhà 
nơi chủ nhà phục vụ bữa sáng hàng ngày.  
Nếu quý vị tới Phi Trường Quốc Tế Lester B. Pearson (Lester B. Pearson International Airport) tại Toronto mà 
không có nơi cư trú, hãy tìm biển báo của Cơ Quan Dịch Vụ Thông Tin và Tiếp Nhận Di Dân (Immigrant 
Reception and Information Services - IRIS) hoặc gọi số 905-672-3660.  Họ cũng có thông tin về các khách sạn 
và những nơi cư trú gần phi trường. Các khách sạn gần phi trường rất đắt tiền, vì vậy hãy cố gắng tìm khách sạn 
gần thành phố hơn. 
Tại Ontario có nhiều căn nhà rất đắt tiền. Căn nhà đầu tiên của quý vị có thể không phải là căn nhà quý vị mong 
muốn. Quý vị cần thời gian để tìm hiểu về thị trường thuê nhà và biết mình muốn sống trong khu phố nào. Cố 
gắng không chi quá nhiều tiền cho nơi ở. Đa số những người mới đến không tìm được việc làm trong nhiều 
tháng. 
Đa số các chuyên gia đều khuyên rằng không nên chi quá một phần ba (33.3%) tổng thu nhập trước khi trả thuế 
của quý vị cho nơi cư trú. 

CÁC LỰA CHỌN VỀ GIA CƯ 
Quý vị có thể tiết kiệm tiền nếu ở chung một căn hộ hoặc nhà với người khác. Các sinh viên và thanh niên 
thường làm như vậy, nhưng người lớn cũng có thể tận dụng lựa chọn này để tiết kiệm tiền. 
Mỗi thành phố có mức tiền thuê nhà khác nhau. Thông thường, chi phí thuê nhà cao hơn nếu ở gần trung tâm 
một thành phố chính. Hãy tìm hiểu càng nhiều càng tốt về thị trường thuê nhà trước khi quý vị tới. 
Những câu hỏi cần đưa ra trước khi quý vị thuê nhà: 
• Căn hộ đó có gần trạm xe buýt hoặc xe điện ngầm không? 
• Căn nhà đó ở gần những dịch vụ nào? (trường học, các tiệm bán hàng, tiệm giặt ủi, công viên, sân chơi, các 

trung tâm sinh hoạt cộng đồng, các y viện, nhà thờ) 
• Căn hộ đó có yên tĩnh không? 
• Những người thuê nhà khác như thế nào? 
• Nếu quý vị có xe hơi, có nơi đậu xe không? 
• Khu phố này có an toàn không? 
• Nếu quý vị có con cái, căn hộ đó có gần trường không? 
• Quý vị có phải trả thêm tiền chi phí sưởi ấm và điện không? 
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CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP 
Sau đây là một số nguồn trợ giúp giúp quý vị tìm hiểu thêm về vấn đề gia cư trước khi tới Ontario. 

Các Dịch Vụ Thuê Bất Động Sản: Các dịch vụ này cũng còn được gọi là Dịch Vụ Tìm Nhà Thuê hoặc 
Quản Lý Nhà Thuê (Property Rental Management or Rental Locators). Đây là các công ty giúp chủ nhà 
tìm người thuê nhà mới. Quý vị có thể liên lạc với họ để giúp tìm một nơi cư ngụ (quý vị phải trả lệ phí 
dịch vụ).   
Hãy hỏi để biết các dịch vụ họ cung cấp. Họ có hoàn lại tiền cho quý vị nếu quý vị không hài lòng với 
dịch vụ của họ không? Nếu không, đừng nên trả bất kỳ khoản lệ phí nào và không sử dụng các dịch vụ 
đó. 
Tái Định Cư tại Canada (Relocate Canada): Đây là cẩm nang hướng dẫn trực tuyến dành cho những 
người chuyển tới sống tại Canada.  Quý vị có thể tìm thành phố mình muốn định cư và tìm hiểu thông 
tin về gia cư, giữ trẻ, thời tiết, các khoản chi phí và nhiều vấn đề khác. Quý vị cũng có thể tải xuống 
danh bạ điện thoại cho thành phố nơi quý vị muốn định cư. www.settlement.org/FD/03 
Các Trang Vàng (Yellow Pages): “Yellow Pages" là mục trong niên giám điện thoại, nơi liệt kê các cơ 
sở kinh doanh và các tổ chức chuyên nghiệp theo thứ tự bảng chữ cái. Các doanh nghiệp này được sắp 
xếp theo hạng mục. Quý vị có thể tìm Các Dịch Vụ Thuê Nhà (Real Estate Rental Services) qua Các 
Trang Vàng trên Internet tại www.settlement.org/FD/18. 
Quảng Cáo: Đa số các tờ báo tại Ontario đều có mục Quảng Cáo Rao Vặt (Classifieds) nơi nhiều chủ 
nhà đăng quảng cáo cho thuê nhà. Các chủ nhà thường đăng quảng cáo cho thuê nhà một tháng trước khi 
muốn nhận người chuyển tới.  
Hãy đọc các quảng cáo này để tìm hiểu về chi phí và tình trạng có sẵn của dạng căn nhà quý vị muốn 
thuê. Quý vị có thể tìm các quảng cáo cho thuê nhà này trên các trang Web của nhiều tờ báo tại Ontario. 
Thông thường, nếu tự liên lạc với chủ nhà, quý vị sẽ phải chờ cho tới khi tới nơi rồi mới có thể bắt đầu 
đi tìm nhà. Quý vị có thể liên lạc với chủ nhà trước khi tới Ontario, nhưng đừng kỳ vọng là người ta sẽ 
giữ sẵn một căn nhà cho quý vị. Đa số các chủ nhà muốn trực tiếp gặp quý vị trước khi đồng ý cho quý 
vị thuê nhà. 

Các Cơ Quan Định Cư  
Sau khi tới Ontario, quý vị có thể liên lạc với một cơ quan định cư tại cộng đồng mới. Họ cung cấp rất nhiều 
dịch vụ cho những người mới tới. Họ có thể giúp quý vị tìm nhà, việc làm và bất kỳ dịch vụ thông tin nào cần 
thiết khác giúp quý vị định cư tại cộng đồng mới. 
Một số người gọi các trung tâm này là Các Cơ Quan ISAP (ISAP Agencies), các trung tâm đa văn hóa, hoặc các 
trung tâm phục vụ di dân. Tất cả các tên này đều mang cùng một ý nghĩa. Họ giúp đỡ các di dân mới tại 
Ontario.  
Quý vị có thể tới gặp một cơ quan định cư khi tới cộng đồng mới.  
Quý vị có thể tìm danh sách các cơ quan này trên Settlement.Org, mục Find Help Close to Home (Tìm Nơi Trợ 
Giúp Gần Nhà) www.settlement.org/FD/04 

Các Trung Tâm Trợ Giúp Gia Cư 
Nhiều cộng đồng có các Trung Tâm Trợ Giúp Gia Cư để giúp mọi người tìm gia cư giá rẻ. Quý vị chỉ có thể tận 
dụng dịch vụ này sau khi tới Ontario. Những người không có nhiều tiền thường sử dụng dịch vụ này. Cơ quan 
tái định cư có thể giúp quý vị tìm Trung Tâm Trợ Giúp Gia Cư tại thành phố của quý vị. 
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Các dịch vụ của họ gồm có: 
• giúp quý vị tìm nhà 
• cung cấp thông tin về các dịch vụ pháp lý và Đạo Luật Thuê Nhà (Residential Tenancies Act) – đạo luật bảo 

vệ người thuê nhà 
• thông tin về việc lập ngân sách của quý vị 
• giúp người thuê nhà nói chuyện với các nhân viên xã hội, các tổ chức trợ giúp pháp lý, các tổ chức gia cư xã 

hội và các hãng quản lý gia cư  
• danh sách những nơi cho thuê nhà tư nhân  
• giáo dục và thông tin về chủ nhà  
• giúp quý vị nộp đơn xin trợ cấp Gia Cư Xã Hội (Social Housing)  
• thông tin về nhà trọ / nơi tạm trú  
• giúp quý vị tìm các chương trình đáp ứng được các nhu cầu khác, ví dụ như thực phẩm, quần áo và y tế  

Các Bảng Tin  
Quý vị có thể tìm thấy các bảng tin tại các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, các tiệm giặt ủi, các tiệm tạp hóa và 
các cơ sở thương mại khác trong vùng. Các bảng tin này thường có các thông tin về những nơi cho thuê nhà.  
Đa số các trường đại học và cao đẳng đều có bảng tin quảng cáo cho thuê nhà, các trang Web và các văn phòng 
trợ giúp gia cư để giúp sinh viên tìm nơi thuê nhà. Nếu quý vị là sinh viên, hãy xem bảng tin tại trung tâm dịch 
vụ gia cư ở trường. Đây là các nguồn thông tin rất hữu ích. 
Đôi khi quý vị có thể xem các biển báo "For Rent" (“Cho Thuê Nhà”) hoặc "Vacancy" (“Có Phòng 
Trống”) ở trước các tòa nhà chung cư hoặc cửa sổ của những căn nhà có phòng hoặc căn hộ cho thuê. Quý vị 
cũng có thể hỏi giám đốc quản lý các tòa nhà chung cư để xem sắp tới có căn hộ nào cho thuê hay không. Hãy 
đề nghị họ ghi tên quý vị vào danh sách chờ.  
Gia đình và bạn bè thường biết những nơi cho thuê nhà. Hãy cho họ biết là quý vị đang tìm thuê nhà. 
Trước hết, hãy tìm hiểu về những tòa nhà nhỏ hơn hoặc tìm những chủ nhà có căn hộ chung cư hoặc phòng cho 
thuê trong nhà của họ. Một số công ty cho thuê lớn muốn quý vị cung cấp họ tên của người quen của quý vị 
trong thành phố. Hoặc họ có thể yêu cầu quý vị phải đặt một khoản tiền lớn trước khi cho quý vị thuê nhà.  
Quý vị có thể tìm hiểu thêm ở đây: Làm thế nào để tìm nhà hoặc căn hộ cho thuê? 
www.settlement.org/FD/05 

GIẤY TỜ VÀ ĐƠN XIN 
Quý vị có thể cần phải nộp các giấy tờ sau đây cùng với đơn xin thuê nhà:  
• thư xác nhận của công ty nơi quý vị làm việc, trong đó cho biết mức thu nhập của quý vị  
• bản kết toán tài sản ngân hàng, trong đó cho biết là quý vị có đủ tiền  
• ngân phiếu tín dụng  
• một người bảo lãnh hoặc người cùng ký (người cam đoan sẽ trả tiền thuê nhà của quý vị nếu quý vị không 

thể trả được), nếu quý vị có mức thu nhập thấp, hoặc nếu quý vị không có thu nhập  
• những nơi chứng nhận về thân nhân, thí dụ như các chủ nhà cũ, bạn bè, nhân viên trợ giúp định cư hoặc giáo 

viên ngôn ngữ  
Một số di dân và người tị nạn mới có ít tiền, không có việc làm và có rất ít người quen tại Ontario. Họ không 
thể nộp các giấy tờ này.  
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TIỀN ĐẶT CỌC 
Quý vị thường sẽ phải đặt cọc tiền thuê nhà tháng cuối cùng trước khi quý vị chuyển tới. Quý vị có thể trả tiền 
đặt cọc bằng tiền mặt, chi phiếu, chi phiếu có chứng nhận, hoặc ngân phiếu (money order). Luôn nhớ yêu cầu 
người nhận tiền đưa biên lai xác nhận cho quý vị.    
Nếu tiền thuê nhà không bao gồm các dịch vụ công cộng như điện nước, quý vị phải liên lạc với cơ quan dịch 
vụ điện nước công cộng để mở tài khoản và bắt đầu sử dụng dịch vụ.    
Không nên trả tiền đặt cọc cao hơn số tiền thuê nhà cho tháng đầu tiên và tháng cuối cùng. Quý vị phải nhận 
được biên lai xác nhận. Hàng năm, chủ nhà phải trả lãi suất trên số tiền đặt cọc đó cho quý vị. Chủ nhà phải trả 
số tiền đặt cọc đó và số tiền lợi tức cho quý vị khi quý vị chuyển đi nơi khác. Đây là dạng tiền đặt cọc duy nhất 
được luật pháp cho phép.  
Luật pháp nghiêm cấm chủ nhà yêu cầu người thuê nhà trả một “khoản đặt cọc bảo đảm” để đền bù cho các hư 
hỏng có thể xảy ra hoặc “tiền khóa” cao hơn mức chi phí thay khóa. 

THUÊ NHÀ 
Khi chấp thuận đơn xin của quý vị, chủ nhà đã sẵn sàng cho quý vị thuê căn hộ. Sau đó, quý vị sẽ ký một bản 
đồng ý thuê nhà hay còn gọi là Hợp Đồng Thuê Nhà. Đây là hợp đồng pháp lý giữa quý vị (Người Thuê Nhà) 
và người hoặc công ty cho quý vị thuê nhà (Chủ Nhà). Đôi khi, chủ nhà sẽ không yêu cầu quý vị ký hợp đồng 
thuê nhà. Trường hợp này gọi là “thuê nhà theo từng tháng”.   
Quý vị có thể chọn ký hợp đồng thuê nhà, hoặc chọn thuê nhà theo từng tháng. Trong cả hai trường hợp, quý vị 
và chủ nhà đều phải tuân theo các qui định của Đạo Luật Thuê Nhà (Residential Tenancies Act). 
Hãy đọc kỹ hợp đồng thuê nhà. Quý vị phải đồng ý với toàn bộ nội dung trong hợp đồng thuê nhà trước khi ký 
tên.  
Hợp đồng thuê nhà cho biết: 
• thời hạn hợp đồng (thường là 12 tháng) 
• số tiền thuê nhà quý vị phải trả  
• khi nào tiền thuê nhà sẽ tăng  
• tiền thuê nhà bao gồm các khoản nào (ví dụ như: đậu xe hoặc dịch vụ điện nước công cộng) 
• các thông tin và qui định khác về căn hộ   

Khi hợp đồng thuê nhà kết thúc, quý vị có thể gia hạn hoặc thuê nhà theo từng tháng. Quý vị không bắt buộc 
phải ký hợp đồng thuê nhà mới. Nếu muốn chuyển đi nơi khác, quý vị phải viết thư thông báo cho chủ nhà 60 
ngày trước khi chuyển đi để cho biết khi nào quý vị sẽ chuyển đi.   
Người Thuê Nhà phải: 
• trả tiền thuê nhà đúng hạn. Hạn trả tiền thuê nhà thường là ngày đầu tiên hàng tháng, nhưng hợp đồng thuê 

nhà của quý vị sẽ qui định thời hạn trả tiền thuê nhà. 
• giữ căn hộ sạch sẽ và bỏ rác vào nơi thích hợp. 
• không cho thêm người khác sống trong căn hộ (khách tới thăm có thể ở lại với quý vị trong vài ngày, nhưng 

không phải trong thời gian dài.) 
• không làm phiền những người thuê nhà khác 

 
Người Thuê Nhà có quyền: 
• được thuê căn nhà trong tình trạng tốt, sạch sẽ, có điện, nước máy, máy móc gia dụng đang hoạt động tốt (tủ 

lạnh và bếp nấu) và lò sưởi.  
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• Sự riêng tư. Chủ nhà phải gửi thư thông báo cho quý vị 24 giờ trước khi họ vào căn hộ của quý vị, trừ khi có 
trường hợp khẩn cấp (ví dụ như: hỏa hoạn)  

• chấm dứt hợp đồng thuê nhà trong thời gian được phép theo hợp đồng thuê nhà hoặc theo luật. 
 
Sau khi quý vị chuyển tới căn nhà của mình, hãy lập kế hoạch về những việc cần làm trong trường hợp xảy ra 
hỏa hoạn. Sau đó, luyện tập kế hoạch này với gia đình mình. Hãy kiểm tra xem hệ thống báo động khói có làm 
việc hay không.  Không bao giờ tháo pin ra, trừ khi tháo ra để thay pin.  
Thông thường, người thuê nhà nên mua bảo hiểm cho căn nhà của mình. 
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về việc tìm nhà tại Ontario trong mục Gia Cư (Housing) của Settlement.Org tại  
www.settlement.org/FD/06
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Y TẾ 
Điều quan trọng là quý vị cần phải hiểu rõ về hệ thống y tế tại Ontario trước khi quý vị tới nơi. Chính Phủ 
Canada và chính quyền các tỉnh thu thuế để đài thọ cho các dịch vụ y tế và bảo hiểm y tế. Chương Trình Bảo 
Hiểm Y Tế Ontario (Ontario Health Insurance Plan - OHIP) cung cấp miễn phí các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
cấp cứu và cơ bản nhất cho các cư dân Ontario.   

XIN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM Y TẾ ONTARIO (OHIP) 
Thẻ Y Tế của Quý Vị 
OHIP là Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Ontario. Chương trình này cung cấp 
nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác nhau. Chương trình đài thọ cho các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe căn bản nhất.  
OHIP không đài thọ cho chi phí thuốc men hoặc các dịch vụ nha khoa. Các nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thí dụ như bác sĩ, bệnh viện và các y viện 

tiếp nhận bệnh nhân không cần có hẹn trước, sẽ kiểm tra Thẻ Y Tế (thẻ OHIP) của quý vị mỗi khi quý vị tới 
phòng mạch của họ. Điều quan trọng là quý vị luôn phải mang theo Thẻ Y Tế để được chăm sóc chữa trị trong 
trường hợp khẩn cấp. 
Đa số những người mới đến KHÔNG thể có được thẻ OHIP cho tới sau khi đã cư ngụ tại Ontario được ba (3) 
tháng. OHIP sẽ gửi thẻ cho quý vị qua đường bưu điện ba tháng sau khi quý vị nộp đơn xin. Điều rất quan trọng 
là quý vị cần phải nộp đơn xin Thẻ Y Tế ngay khi tới Ontario để quý vị có được bảo hiểm càng sớm càng tốt. 
Để nộp đơn xin, quý vị phải tới văn phòng của OHIP. Xin gọi Bộ Y Tế và Chăm Sóc Sức Khỏe Dài Hạn 
Ontario (Ontario Ministry of Health and Long-Term Care) để hỏi địa điểm văn phòng nơi gần nhất. Số điện 
thoại của họ là 1-800-268-1153, đây là số điện thoại miễn phí nếu quý vị gọi từ bất kỳ nơi nào ở Ontario, hoặc 
gọi số 416-327-4327 nếu quý vị gọi từ Toronto. 
Khi tới văn phòng OHIP, quý vị cần điền đơn xin. Quý vị cũng phải cung cấp các giấy tờ gốc để chứng minh 
tình trạng di trú của quý vị và chứng minh rằng quý vị đang cư ngụ tại Ontario. Nếu quý vị có con từ 15 1/2 tuổi 
trở lên, các em cũng phải đi cùng với quý vị tới văn phòng. Nhân viên tại văn phòng OHIP sẽ chụp hình để làm 
thẻ cho các em. 
Sau khi OHIP chấp nhận đơn xin của quý vị, họ sẽ gửi Thẻ Y Tế qua đường bưu điện cho quý vị.  
Quý vị nên mua ngay bảo hiểm y tế từ một hãng tư để được chăm sóc sức khỏe trong 3 tháng chờ đợi. Xin liên 
lạc với Hiệp Hội Bảo Hiểm Y Tế và Bảo Hiểm Nhân Thọ Canada (Canadian Life and Health Insurance 
OmbudService - CLHIO) để biết thêm chi tiết về các hãng bảo hiểm - 1-800-268-8099. Đây là số điện thoại 
miễn phí nếu quý vị gọi từ bất kỳ nơi tại Ontario. 

Bảo Hiểm Y Tế Tư 
Trên Settlement.Org, chúng tôi có một danh sách các hãng bảo hiểm tư cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế 
cá nhân.  Danh sách này có thể không liệt kê tất cả các công ty cung cấp loại bảo hiểm này. Chúng tôi không 
ủng hộ bất kỳ một công ty cụ thể nào. Tốt nhất là quý vị nên nói chuyện với nhiều công ty để tìm được chương 
trình bảo hiểm tốt nhất cho mình.  
Thông thường, bảo hiểm quý vị muốn mua sẽ là loại bảo hiểm dành cho "khách tới Canada."  Hãy hỏi công ty 
bảo hiểm để biết họ có cung cấp bảo hiểm cho những người mới di dân tới Canada hay không. Quý vị PHẢI 
mua bảo hiểm này trong vòng 5 ngày sau khi tới Ontario, nếu không các hãng bảo hiểm có thể không 
cung cấp bảo hiểm cho quý vị.  Để tìm hiểu thêm, xin tới mục: Y Tế Tư cho Các Di Dân Mới (Private Health 
Insurance for New Immigrants). www.settlement.org/FD/07  
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Điều quan trọng là quý vị cần phải biết rằng: 
Các hãng bảo hiểm có tính một khoản lệ phí bảo hiểm hàng ngày cho mỗi người. Tùy thuộc vào độ tuổi và 
chương trình bảo hiểm, lệ phí bảo hiểm của quý vị sẽ thay đổi từ $2.00 một ngày cho tới hơn $8.00 một ngày. 
Đa số các hãng bảo hiểm y tế tư sẽ không bao trả chi phí điều trị cho những căn bệnh đã có từ trước khi có bảo 
hiểm, ngay cả khi quý vị không biết là mình có các căn bệnh đó. 
Thường phải chờ một thời gian ngắn trước khi quý vị có thể yêu cầu hoàn trả bảo hiểm.  
Đa số các hãng bảo hiểm đều bao trả cho các trường hợp cấp cứu y tế, các biện pháp điều trị cần thiết, các xét 
nghiệm y khoa và thuốc theo toa bác sĩ. 
Đa số các chương trình bảo hiểm y tế tư tạm thời dành cho những người mới tới không bao trả chi phí các buổi 
khám sức khỏe tổng quát “theo thông lệ” và các buổi tới khám với bác sĩ gia đình.  
Khi quý vị cần các dịch vụ y tế, trước hết xin gọi hãng bảo hiểm để biết họ có bao trả cho các dịch vụ đó đó hay 
không. 

TÌM BÁC SĨ HOẶC NHA SĨ 

Bác Sĩ 
Bác sĩ gia đình cũng còn được gọi là Bác Sĩ Gia Đình, Bác Sĩ Đa Khoa hoặc G.P.  Bác sĩ gia đình của quý vị 
thường là người đầu tiên quý vị tới gặp khi quý vị cảm thấy không khỏe hoặc đau bệnh. Quý vị cần tìm một bác 
sĩ có nhận bệnh nhân mới.  
Khi có bác sĩ gia đình, quý vị tới bác sĩ này khi đau bệnh, trừ trường hợp cấp cứu phải tới bệnh viện. Bác sĩ này 
sẽ lưu giữ hồ sơ về các bệnh trạng và biện pháp điều trị của quý vị và tìm hiểu về quý vị và gia đình của quý vị.  

Cách tìm bác sĩ gia đình 
Dịch vụ Tìm Bác Sĩ: Sử dụng dịch vụ Tìm Bác Sĩ của Trường Đại học Y Khoa và Bác Sĩ Giải Phẫu Ontario 
(College of Physicians and Surgeons of Ontario) để tìm bác sĩ trong khu vực của quý vị. Quý vị có thể gọi số 1-
800-268-7096, số máy phụ 626 (Toronto – 967-2626) từ bất kỳ nơi nào tại Ontario. 
Các Trang Vàng: Một cách khác để tìm bác sĩ là xem Các Trang Vàng trong danh bạ điện thoại địa phương. 
Xem mục Physicians & Surgeons for Family Medicine, Family Practice hoặc  Family Physician.   
Quý vị cũng có thể hỏi bạn bè hoặc người thân để biết các bác sĩ của họ có nhận bệnh nhân mới hay không. 
Đừng chờ đợi cho tới khi đau bệnh rồi mới thử tìm bác sĩ gia đình. 
Quý vị có thể không tìm một bác sĩ gia đình trong khu vực có nhận bệnh nhân mới. Quý vị có thể cần tới một y 
viện nhận bệnh nhân không cần có hẹn trước. Các y viện này có bác sĩ, y tá và các nhân viên chăm sóc sức khỏe 
khác. Nhiều bệnh viện có y viện không cần lấy hẹn trước để chữa trị các vấn đề sức khỏe không cần cấp cứu. 
Một số y viện còn làm việc ngoài giờ, vì vậy quý vị có thể tới khám bệnh vào buổi tối hoặc ngày cuối tuần.  
Việc sử dụng y việnkhông cần lấy hẹn trước không có lợi bằng việc có bác sĩ gia đình, nhưng bảo đảm vẫn sẽ 
được bác sĩ chăm sóc chữa trị. Quý vị không cần lấy hẹn với đa số các y viện tiếp nhận bệnh nhân không cần 
lấy hẹn trước, nhưng quý vị có thể phải chờ một tiếng đồng hồ để gặp bác sĩ. Để tìm một y viện nhận bệnh nhân 
không cần lấy hẹn trước gần nhà quý vị, xin xem Các Trang Vàng trong danh bạ điện thoại địa phương trong 
mục "Clinics-medical."  
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Nha Sĩ 
Dịch vụ Tìm Nha Sĩ: Sử dụng dịch vụ Tìm Nha Sĩ của Hiệp Hội Nha Khoa Ontario (Ontario Dental 
Association) để tìm một nha sĩ trong khu vực của mình. Để tìm một nha sĩ ở bất kỳ nơi nào tại Ontario, trừ 
Toronto, xin gọi số 416-922-3900.  Quý vị sẽ phải trả chi phí dịch vụ gọi điện thoại đường dài này.   
Để tìm một nha sĩ tại Toronto, xin gọi Học Viện Nha Khoa Toronto (Toronto Academy of Dentistry) tại số 416-
967-5649.   
Các Trang Vàng: Quý vị cũng có thể tra cứu Các Trang Vàng trong danh bạ điện thoại địa phương trong mục 
‘Dentists’. 

Các chương trình phòng mạch nha khoa 
Nếu thành phố của quý vị có một trường Đại Học hoặc Cao Đẳng, trường đó có thể có một chương trình phòng 
khám nha khoa trong cộng đồng. Các nha sĩ có kinh nghiệm huấn luyện sẽ giám sát các sinh viên nha khoa cung 
cấp dịch vụ cho bệnh nhân. Đây không phải là dịch vụ miễn phí, nhưng chi phí thấp hơn mức chi phí khám bởi 
nha sĩ. 
Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Ontario (OHIP) không bao trả cho đa số các dịch vụ nha khoa. OHIP sẽ chỉ 
bao trả chi phí nếu bệnh nhân gặp tình trạng nguy hiểm tới tính mạng, và cần phải điều trị tại bệnh viện.  
Tại đa số các thành phố ở Ontario, Cộng Đồng hoặc Sở Y Tế Cộng Đồng Địa Phương cung cấp một số dịch vụ 
nha khoa miễn phí. Tuy nhiên, các dịch vụ này chỉ có sẵn cho một nhóm người cụ thể (ví dụ như người cao niên 
và trẻ em hội đủ điều kiện). Xin liên lạc với sở y tế cộng đồng tại địa phương để biết các dịch vụ nào có sẵn 
trong cộng đồng của quý vị. 

Tìm hiểu thêm tại mục: Làm thế nào để tìm được nha sĩ?   www.settlement.org/FD/08 

CÁC TRUNG TÂM Y TẾ CỘNG ĐỒNG 
Nếu quý vị cần chăm sóc nhưng không có thẻ OHIP. Các dịch vụ tại Các Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng được 
cung cấp miễn phí hoặc có tính một khoản lệ phí nhỏ. Tất cả các dịch vụ đều được bảo mật.  

CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP VÀ BỆNH VIỆN 
Quý vị chỉ tới bệnh viện trong các trường hợp cấp cứu y tế, giải phẫu, sinh con hoặc làm các xét nghiệm đặc 
biệt hoặc chữa trị y tế. Khi vào bệnh viện, quý vị sẽ cần phải mang theo thẻ OHIP (Thẻ Y Tế) của mình. 

CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP CỨU Y TẾ  
Đối với một số trường hợp cấp cứu y tế nghiêm trọng, hãy quay số 911.  Nếu quý vị hoặc người nhà quý vị 
bỗng nhiên cảm thấy đau bệnh nặng (đau dữ dội, bất tỉnh, không thể thở được, ra máu nhiều, hoặc bị tai biến 
mạch máu não hoặc gặp một tai nạn nghiêm trọng), quý vị phải gọi 911. 
Nếu quý vị không biết nói tiếng Anh, chỉ cần nói "Help!" (“Giúp Đỡ!”) và cho nhân viên tổng đài biết ngôn ngữ 
quý vị sử dụng. Họ sẽ tìm một thông dịch viên có thể nói được ngôn ngữ của quý vị. Xe cứu thương, cảnh sát và 
xe cứu hỏa sẽ tới cùng một lúc.  
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Chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp các thông tin sau đây qua điện thoại:  
• mô tả về sự việc xảy ra  
• nơi quý vị đang có mặt 
• tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị  

Tiếp tục chờ trên điện thoại cho tới khi nhân viên yêu cầu quý vị rời máy. 
Nếu quý vị tới phòng cấp cứu tại bệnh viện nơi gần nhất, hãy tới Phòng Cấp Cứu (ER).  ER thường rất bận. Trừ 
khi sức khỏe của quý vị bị đe dọa, nếu không quý vị có thể phải chờ tới vài giờ trước khi bác sĩ có thể khám cho 
quý vị. 
Nếu quý vị không có OHIP và không có bảo hiểm y tế tư, bệnh viện sẽ gửi cho quý vị hóa đơn chi phí vận 
chuyển bằng xe cứu thương và các dịch vụ y tế khác mà quý vị cần. 

TRỢ GIÚP TRONG THỜI GIAN KHỦNG HOẢNG 
Các trung tâm trợ giúp khắc phục khủng hoảng và tâm trạng buồn chán cung cấp dịch vụ cố vấn qua điện thoại 
miễn phí và kín đáo, 24 giờ trong ngày, 7 ngày một tuần. Xin gọi trung tâm trợ giúp khủng hoảng nếu  
• quý vị có ý định tự tử  
• quý vị nghĩ rằng một người nào đó có thể đang nghĩ tới việc tự tử   
• quý vị chỉ cần tâm sự  

Quý vị có thể tìm các số điện thoại của văn phòng trợ giúp Khủng Hoảng/Tâm Trạng Buồn Chán tại trang Web 
www.settlement.org/FD/04 

TELEHEALTH ONTARIO 
Nếu quý vị đau bệnh, nhưng không biết là mình có cần tới phòng cấp cứu tại bệnh viện địa phương hay không, 
xin gọi Telehealth Ontario. 
Telehealth Ontario là dịch vụ điện thoại kín đáo và miễn phí mà quý vị có thể gọi để hỏi ý kiến một y tá có giấy 
phép hành nghề về vấn đề sức khỏe. Dịch vụ này hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày mỗi tuần. Dịch vụ được 
cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, và có dịch vụ thông dịch sang một số ngôn ngữ khác. 
Gọi 1-866-797-0000 từ bất kỳ nơi nào tại Ontario. 
Khi quý vị gọi Telehealth Ontario, quý vị sẽ nói chuyện với một y tá có ghi danh hành nghề. Y tá sẽ yêu cầu 
quý vị trình bày về bệnh của mình và giải đáp các thắc mắc về mức độ nghiêm trọng của căn bệnh của quý vị. 
Sau đó, y tá sẽ hướng dẫn quý vị cách tự chăm sóc bản thân, hoặc cho quý vị biết nếu quý vị cần đi khám bác sĩ 
hoặc đưa cho quý vị các số điện thoại của các nơi có thể giúp đỡ trong cộng đồng. 
Dừng gọi Telehealth nếu quý vị biết đó là trường hợp khẩn cấp – 911 là số đầu tiên quý vị cần gọi trong trường 
hợp khẩn cấp. 

CÁC SỞ Y TẾ CÔNG CỘNG HOẶC CỘNG ĐỒNG  
Sở Y Tế Công Cộng chú trọng tới vấn đề sức khỏe của công chúng hoặc cộng đồng. Các chuyên gia y tế cộng 
đồng gồm có các bác sĩ, nha sĩ, y tá, chuyên gia dinh dưỡng và nhiều chuyên gia y tế khác. Sở Y Tế Cộng Đồng 
cung cấp dịch vụ trong ba lĩnh vực: bảo vệ sức khỏe (ngừa bệnh), phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe, và 
khuyến khích giữ gìn sức khỏe (giáo dục người dân về lối sống lành mạnh). 
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Các chuyên gia y tế cộng đồng cung cấp tin tức và thông tin tại các trường học và nơi làm việc. Ví dụ, một y tá 
sức khỏe cộng đồng có thể chích ngừa bệnh cho con quý vị hoặc kiểm tra chí rận cho tất cả các học sinh ở 
trường.  
Nếu Sở Di Trú và Nhập Tịch Canada (Citizenship and Immigration Canada) đưa cho quý vị mẫu Tiến Hành 
Theo Dõi Sức Khỏe (Medical Surveillance Undertaking), quý vị cần phải tới sở y tế cộng đồng tại địa phương 
trong vòng 30 ngày sau khi nhập cảnh vào Canada. 

THUỐC/THUỐC THEO TOA 
Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Ontario Health Insurance Plan (OHIP) không bao trả thuốc theo toa. 
Nếu bác sĩ kê toa thuốc cho quý vị, quý vị phải mang tới gặp dược sĩ. Dược sĩ là các chuyên gia y tế có thể cung 
cấp cho quý vị loại thuốc mà bác sĩ của quý vị kê toa. Họ làm việc tại các tiệm thuốc hoặc các nhà thuốc trong 
các tiệm lớn, bệnh viện và các trung tâm y tế cộng đồng.  
Các Dược Sĩ: 
• kiểm tra để bảo đảm rằng liều lượng, số lượng thuốc của toa thuốc của quý vị là đúng   
• thông báo cho quý vị về các phản ứng phụ có thể xảy ra   
• kiểm tra phản ứng với các loại thuốc khác quý vị đang dùng  
• giải thích cách dùng thuốc   
• trả lời mọi thắc mắc của quý vị về loại thuốc đó   

Thuốc theo toa có thể rất đắt tiền. 
Tiệm thuốc thường yêu cầu quý vị phải trả một khoản lệ phí cấp thuốc. Lệ phí cấp thuốc là số tiền mà tiệm 
thuốc tính cho dịch vụ bán dược phẩm. Các tiệm thuốc tại Ontario tính lệ phí cấp thuốc ở mức từ $1.99 tới 
$16.95.  Dược sĩ sẽ cộng khoản lệ phí này vào chi phí thuốc. 
Để tìm hiểu về vấn đề chăm sóc sức khỏe tại Ontario trên Settlement.Org, xin tới trang Web 
www.settlement.org/FD/09 
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VIỆC LÀM 
SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI (SIN) 
Quý vị phải có Số Bảo Hiểm Xã Hội (SIN) để làm việc tại Canada.  
Luật pháp nghiêm cấm hãng sở thuê mướn quý vị nếu quý vị không có số này. Quý vị cũng sử dụng số này khi 
nộp đơn xin các dịch vụ chính phủ hoặc đóng thuế. 

Nộp đơn xin số SIN 
Để nộp đơn xin số SIN, quý vị cần tới một Trung Tâm Dịch Vụ Canada.  Xin gọi số 1-800-206-7218 để biết 
trung tâm gần nhất, hoặc tới trang Web www.settlement.org/FD/04. 
Tại Service Canada Centre, quý vị cần điền mẫu đơn xin. Quý vị cũng phải xuất trình các giấy tờ chứng minh 
danh tính và xác nhận tình trạng di trú của quý vị. Để biết các loại giấy tờ nào được chấp nhận, xin tới trang 
Web của Service Canada tại www.settlement.org/FD/21 hoặc gọi số điện thoại ở trên.  Khi họ chấp nhận 
đơn xin của quý vị, họ sẽ gửi cho quý vị một chiếc thẻ có ghi số SIN. 

Xuất trình thẻ SIN của quý vị cho hãng sở  
Các hãng sở phải yêu cầu xem thẻ SIN của tất cả các nhân viên mới ngay khi họ được thuê vào làm. Quý vị 
phải xuất trình thẻ SIN cho hãng sở trong vòng ba (3) ngày kể từ khi bắt đầu làm việc.  
Nếu số SIN của quý vị bắt đầu bằng số “9”, đó chỉ là số SIN tạm thời.  Trước khi có thể thuê quý vị, hãng sở 
cũng phải xem giấy cho phép làm việc (giấy phép làm việc) do Sở Di Trú và Nhập Tịch Canada (Citizenship 
and Immigration Canada) cấp.  

Không phải lúc nào quý vị cũng phải xuất trình thẻ SIN 
Nhiều cơ sở kinh doanh yêu cầu xem thẻ SIN như là bằng chứng nhận dạng hoặc kiểm tra mức xếp hạng tín 
dụng của quý vị.   
Thẻ SIN của quý vị không phải là giấy căn cước. Không xuất trình thẻ SIN hoặc đưa số SIN của quý vị cho 
những người không bắt buộc phải có thông tin đó. Không có điều luật nào nghiêm cấm một cơ sở kinh doanh 
hỏi về số SIN của quý vị, nhưng quý vị không nhất thiết phải xuất trình thẻ cho họ. 
Một số người sử dụng thẻ SIN bị thất lạc hoặc đánh cắp để truy cập các thông tin cá nhân quan trọng hoặc dùng 
để đánh cắp của dân chúng, chính quyền và các cơ sở kinh doanh.   
Nếu có người tìm được việc làm và sử dụng số SIN của quý vị, quý vị sẽ phải trả thuế dựa trên số tiền họ kiếm 
được. 
Theo luật, quý vị phải xuất trình số SIN của mình cho các ban ngành chính quyền các cấp và tất cả các cơ sở 
nơi quý vị kiếm được lợi tức hoặc lãi suất (ngân hàng, nghiệp đoàn tín dụng). 

TÌM VIỆC 
“Tìm việc ở Ontario có dễ không?” đây là câu hỏi mà rất nhiều người mới tới đã đề cập trên diễn đàn thảo luận 
của Settlement.Org. Câu trả lời đơn giản là không phải lúc nào cũng dễ tìm được công việc phù hợp với kỹ năng 
và kinh nghiệm làm việc của quý vị tại Canada.   
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Quý vị sẽ thường xuyên nghe thấy các hãng sở yêu cầu ‘Phải có kinh nghiệm làm việc tại Canada’. Tại sao họ 
lại muốn có kinh nghiệm làm việc tại Canada?  Hãng sở nghĩ rằng điều đó chứng minh rằng quý vị có kỹ năng 
ngôn ngữ và giao tiếp tốt và quý vị biết môi trường kinh doanh của Canada hoạt động như thế nào. 
Quý vị cần tìm hiểu cách thể hiện giá trị của kinh nghiệm làm việc và học vấn tại nước ngoài của mình. Nhiều 
hãng sở không biết cách đánh giá, do đó quý vị cần phải cho họ thấy điều đó có thể quan trọng đối với họ như 
thế nào. 

Các Kỹ Năng Ngôn Ngữ 
Nếu quý vị thấy cuốn cẩm nang hướng dẫn này khó hiểu, thì có thể quý vị chưa sẵn sàng làm việc tại một công 
ty kỹ thuật có sử dụng tiếng Anh tại Ontario.  Điều rất quan trọng là quý vị cần phải có kỹ năng tiếng Anh tốt 
khi chuyển tới Ontario.   
Tiếng Anh là ngôn ngữ chính tại tỉnh bang này. Việc sử dụng tiếng Anh thành thạo sẽ giúp quý vị  rất nhiều 
trong công việc, và sẽ giúp quý vị định cư dễ dàng hơn trong cộng đồng mới của mình. Nhiều cộng đồng nói 
nhiều ngôn ngữ và quý vị có thể tìm thấy những người nói ngôn ngữ của quý vị. Nếu mục tiêu của quý vị là 
định cư cố định tại Ontario, quý vị phải học nói, đọc và viết tiếng Anh thật tốt. 

Văn Hóa Kinh Doanh 
Quý vị có thể nhận thấy một số khác biệt về cách thức làm việc và kinh doanh tại Canada so với quốc gia của 
quý vị. Ở mỗi quốc gia, mọi người thường kinh doanh khác với ở các quốc gia khác. Không có ai có thể cho 
quý vị biết chính xác những khác biệt đó sẽ như thế nào. Quý vị cần phải làm việc tại Ontario để biết được điều 
đó. Khi đó, quý vị có thể biết được cách thuyết phục rằng quý vị là nhân viên họ muốn tuyển dụng và quý vị sẽ 
làm việc tốt cho công ty của họ. 
Khó có thể chấp nhận, nhưng quý vị có thể không tìm ngay được công việc mà quý vị mơ tưởng. Quý vị có thể 
phải chấp nhận một “công việc sống còn” khi mới tới đây. Nếu quý vị may mắn, công việc này có thể sẽ là nghề 
nghiệp của quý vị, nhưng thấp hơn mức công việc quý vị đã làm trước khi tới.   

Tìm Việc 
Những người mới đến thường tìm việc theo những cách khác nhau. Một số người tìm được công việc tương tự 
như việc cũ trước đây trong vòng vài tháng. Đối với những người khác, có thể phải mất hàng năm. Trước khi 
quý vị tới, hãy dành thời gian nghiên cứu thị trường việc làm Canada. Tìm hiểu xem quý vị có thể có được 
những nguồn trợ giúp nào và cách thức tìm việc dễ dàng hơn tại Ontario. 
Kinh nghiệm tìm việc tại Ontario có thể khác với những gì quý vị đã trải qua. Đối với quý vị, ngay cả nhu cầu 
cần tìm việc làm cũng có thể gây ngạc nhiên. Quý vị có thể phải học cách viết bản sơ yếu lý lịch hoặc lập hồ sơ 
về quá trình làm việc của mình. Quý vị có biết dạng sơ yếu lý lịch mà chủ nhân trong ngành kỳ vọng quý vị 
phải cung cấp không? Quý vị có thể cần phải tìm trợ giúp để có được việc làm tại Canada. 

Nhờ Giúp Đỡ 
Chính phủ không sắp xếp việc làm cho mọi người. Họ có các chương trình để giúp quý vị tìm được việc làm, 
tuy nhiên các chương trình này sẽ không tìm được việc làm cho quý vị. Nếu một người nào đó nói rằng họ có 
thể bảo đảm tìm được việc cho quý vị, họ có thể muốn chào mời quý vị mua một thứ gì đó. Hãy hết sức cảnh 
giác khi đưa tiền cho họ. 
Nhiều cơ quan trong cộng đồng cung cấp các dịch vụ việc làm để giúp đỡ những người mới tới tìm việc làm. 
Các dịch vụ này có sẵn miễn phí trong cộng đồng của quý vị. 
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Tìm được việc làm tại Ontario không phải là việc dễ dàng đối với những người mới tới.  Tại sao? Sau đây là 
một số điều mà quý vị có thể cần phải tìm hiểu hoặc suy nghĩ: 
• Cách tìm những công việc không được quảng cáo. 
• Bảo đảm là các kỹ năng ngôn ngữ của quý vị đủ tốt để đảm nhiệm công việc quý vị muốn làm. 
• Quý vị có sẵn sàng bắt đầu ở mức sơ cấp cho công việc đầu tiên không, hay là bắt đầu làm việc trong các 

công ty có qui mô nhỏ và trung bình?  
• Quý vị có hiểu biết về cách làm việc của Canada, và tầm quan trọng của các kỹ năng giao tiếp, cách làm 

việc theo nhóm và kỹ năng tổ chức không? 
Quý vị không thể kỳ vọng là mình sẽ nắm rõ mọi khía cạnh về môi trường làm việc tại Canada khi mới tới 
Ontario.  Còn rất nhiều điều cần phải học hỏi, nhưng cũng có rất nhiều người có thể giúp quý vị. 
Một trong những điều tốt nhất quý vị có thể làm là nhờ giúp đỡ. Các cơ quan định cư có thể giúp quý vị tìm 
việc và định cư trong cộng đồng của quý vị. 
Một số dịch vụ cộng đồng có thể giúp quý vị theo hình thức tư vấn một người với một người. Một nhân viên sẽ 
giúp quý vị lập bản sơ yếu lý lịch và thư xin việc và tìm các công ty trong vùng. Những nơi khác có các chương 
trình tổ chức lớp học hướng dẫn cách tìm việc phù hợp với nghề của quý vị tại Canada.  
Nếu không có sự trợ giúp của chương trình, quý vị có thể gửi đi 200 bản sơ yếu lý lịch mà không nhận được hồi 
âm.  Được chương trình trợ giúp, quý vị có thể tìm được công việc mình thực sự mong muốn. 
Mỗi cơ quan phục vụ di dân tại Ontario đều có thể giúp quý vị bắt đầu tìm việc. Xin tới mục Find Help Close to 
Home (Tìm Nơi Trợ Giúp Gần Nhà) của chúng tôi để tìm các tổ chức gần nhà quý vị tại 
www.settlement.org/FD/04.  
Họ cũng sẽ có thể giới thiệu cho quý vị các dịch vụ việc làm cho các nhóm cụ thể, thí dụ như: 
• Chuyên Gia và Thương Gia Học Được Giáo Dục Trên Căn Bản Toàn Cầu 
• Phụ nữ 
• Thanh thiếu niên 
• Nhân viên cao tuổi 

Nhiều cơ quan định cư tại Ontario cung cấp các cuộc Hội Thảo Tìm Việc Làm (Job Search Workshops) miễn 
phí để giúp những người mới tới học cách tìm việc tại Canada. Các cuộc hội thảo này kéo dài 3 hoặc 4 ngày. Để 
tham gia, quý vị phải là Thường Trú Nhân và được phép làm việc hợp pháp tại Canada.  
Quý vị có thể thất vọng với kết quả tìm việc vì quý vị không biết tại sao các cơ sở kinh doanh lại không muốn 
thuê những người có kỹ năng như quý vị. Quý vị phải tìm hiểu về các yêu cầu của hãng sở, và yêu cầu đó còn 
đòi hỏi các điều kiện khác chứ không chỉ là các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc. 
Quý vị có thể cần hoặc muốn học các kỹ năng mới hoặc nâng cao các kỹ năng của mình. Quý vị có thể nhờ giúp 
đỡ và được huấn luyện theo nhiều cách. Quý vị phải trả tiền cho một số chương trình huấn luyện. Tuy nhiên, 
một số chương trình được cung cấp miễn phí cho một số nhóm người nhất định. Các tổ chức định cư có thể giúp 
quý vị tìm hiểu thêm về các chương trình huấn luyện quý vị có thể tham gia. 

CÁC TIÊU CHUẨN VIỆC LÀM 
Luật lao động của tỉnh bang và liên bang bảo vệ các quyền của quý vị với tư cách là người lao động. Đạo Luật 
Các Tiêu Chuẩn Việc Làm của Ontario (Ontario Employment Standards Act) bảo vệ đa số những người lao 
động tại Ontario. 
Không ai được phân biệt đối xử với quý vị dựa vào tuổi tác, giới tính, tôn giáo, chủng tộc hoặc xu hướng tính 
dục của quý vị. Bất kỳ hãng sở nào phân biệt đối xử với quý vị vì các lý do này sẽ bị coi là vi phạm luật pháp. 
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Người lao động cũng có trách nhiệm tuân theo luật. Quý vị phải tìm hiểu xem luật pháp có thể giúp bảo vệ an 
toàn và sức khỏe cho quý vị tại nơi làm việc như thế nào. Nếu quý vị muốn người khác đối xử công bằng với 
mình ở nơi làm việc, quý vị cần biết qui định của luật pháp.  
Để biết thêm chi tiết về các quyền và trách nhiệm của quý vị ở nơi làm việc, quý vị có thể xem mục 
Settlement.Org Employment Standards (Các Tiêu Chuẩn Việc Làm Setttlement.Org) tại 
www.settlement.org/FD/10 

ĐÁNH GIÁ HỌC VẤN VÀ CÁC KỸ NĂNG LÀM VIỆC 
Nếu quý vị nộp đơn xin việc làm hoặc tham gia một chương trình giáo dục, hãng sở hoặc trường học đó có thể 
yêu cầu quý vị nộp bằng chứng về trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm huấn luyện của quý vị. Hãng sở hoặc 
trường đó cũng sẽ muốn đánh giá kinh nghiệm huấn luyện của quý vị so với các bằng cấp hoặc chứng chỉ được 
cấp tại Canada. 
Quý vị có thể cần phải thuê người đánh giá năng lực trình độ để chứng minh cho họ. 
Đánh giá năng lực trình độ có nghĩa là đánh giá năng lực học vấn của quý vị so với mức tương đương tại 
Canada. Khi quý vị thuê người đánh giá các tài liệu của mình, quý vị sẽ nhận được một báo cáo hoặc một bức 
thư trình bày về mỗi chứng chỉ, văn bản hoặc bằng cấp của quý vị. Bức thư này sẽ cho quý vị biết điểm số và 
văn bằng của quý vị tương đương với mức trình độ học vấn nào tại Canada. 
Nếu quý vị muốn làm việc trong một ngành nghề và sử dụng chức vụ chuyên môn (thí dụ như Kỹ Sư hoặc Thợ 
Làm Tóc), quý vị phải có giấy phép hành nghề hoặc chứng nhận. Để có được giấy phép hành nghề này, quý vị 
cần phải ghi danh với hiệp hội quản lý hành nghề của quý vị. Giống như một số trường học, các nhóm này cũng 
có thủ tục đánh giá năng lực học vấn riêng của mình.  
Quý vị sẽ phải trả chi phí đánh giá trình độ năng lực. Hãy nói chuyện với hãng sở, trường học hoặc hiệp hội 
quản lý ngành nghề của quý vị để biết họ cần các dạng đánh giá nào trước khi quý vị trả tiền thuê dịch vụ đánh 
giá trình độ năng lực. 
Bản đánh giá cho hãng sở có thể không giống như bản đánh giá dành cho một chương trình giáo dục. 
Khi quý vị tới Canada, hãy xem xét nhiều dịch vụ đánh giá và các dạng báo cáo khác nhau trước khi quyết định 
sử dụng dịch vụ của họ. Quý vị có thể cần các bản đánh giá để tìm việc làm, di trú, học cao hơn, xin giấy phép 
hành nghề và tham gia huấn luyện học nghề. Cố gắng có được một bản báo cáo hữu ích dùng được cho nhiều 
mục đích thay vì mua mỗi bản báo cáo cho mỗi mục đích khác nhau.  
Để biết thêm chi tiết về tất cả các vấn đề này, xin tới mục Employment (Việc Làm) trên Settlement.Org tại 
www.settlement.org/FD/11 
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GIÁO DỤC 
GHI TÊN CHO CON ĐI HỌC 
Tại Ontario, luật pháp qui định mọi trẻ em từ 6 tới 18 tuổi phải tới trường. Tuy nhiên, đa số các trẻ em bắt đầu 
đi học từ lớp mẫu giáo khi các em được 4 hoặc 5 tuổi. Sau một hoặc hai năm học mẫu giáo, các em sẽ lên lớp 1. 
Mẫu giáo tới lớp 8 được gọi là tiểu học. Từ lớp 9 tới lớp 12 được gọi là trung học đệ nhị cấp hoặc trung học. 
Quý vị phải ghi tên cho con mình theo học tại trường hoặc khu học chánh địa phương. Xin gọi khu học chánh 
địa phương để tìm trường nơi gần nhất và thủ tục ghi tên cho con quý vị đi học. Những trẻ em đủ tuổi học trung 
học nên tìm hiểu về các chương trình đặc biệt tại một số trường trước khi chọn trường. Quý vị có thể hỏi về các 
chương trình này tại trường hoặc khu học chánh địa phương. 
Đa số các trẻ em tại Ontario đều học các trường công lập. Các trường thiên chúa giáo cũng có một hệ thống 
công lập riêng. Nhiều khu học chánh địa phương khác nhau quản lý các trường trong mỗi hệ thống. Khu học 
chánh có thể cho quý vị biết tên của các trường mà con quý vị có thể theo học. 
Tình trạng di trú của trẻ em hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của các em không ảnh hưởng tới việc đi 
học của trẻ.  Nếu quý vị có vấn đề rắc rối trong việc ghi danh đi học cho một đứa trẻ do tình trạng di trú, xin 
liên lạc với Cơ Quan Trợ Giúp Pháp Lý Cộng Đồng (Community Legal Clinic) tại địa phương để nhờ giúp đỡ. 
Năm học bắt đầu khai giảng từ ngày sau Ngày Lễ Lao Động trong tháng Chín và kết thúc vào cuối tháng Sáu. 
Mỗi khu học chánh có quyết định riêng về việc cho phép học sinh vào học sau khi năm học đã bắt đầu. 
Quý vị có thể tìm hiểu mọi thông tin cần thiết về hệ thống học đường trong cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn về 
Giáo Dục dành cho Người Mới Tới trên trang Web www.settlement.org/FD/12. 

GIÁO DỤC VÀ HỌC BỔ TÚC CHO NGƯỜI LỚN  
Quý vị có thể muốn tham gia hoặc tìm một chương trình học liên quan tới ngành nghề của quý vị. Quý vị có thể 
tìm hiểu thông tin về những lựa chọn có sẵn cho quý vị và làm sao để truy cập trong mục Education (Giáo Dục) 
trên Settlement.Org tại www.settlement.org/FD/13 

Học Tiếng Anh   
Khi tới nơi, có thể quý vị sẽ muốn nâng cao các kỹ năng tiếng Anh của mình. Là người mới nhập cư, điều rất 
quan trọng là quý vị cần phải giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh. Việc đó sẽ giúp quý vị tìm được việc làm và 
định cư nhanh hơn tại Ontario. 
Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC) là chương trình dạy ngôn ngữ miễn phí dành cho các di 
dân mới tới Canada.  
Để được tham gia chương trình LINC, quý vị phải: 
 
• Là Thường Trú Nhân tại Canada (Di Dân Nhập Cảnh) hoặc là Người Tị Nạn Theo Diện Quy Ước 
• hoặc là người mới tới và được phép ở lại Canada, được CIC dự định cho phép thường trú và vẫn chưa phải 

là công dân Canada 
và 

• lớn hơn độ tuổi tốt nghiệp (18 tuổi trở lên)  
• đã được kiểm tra khả năng ngôn ngữ tại trung Tâm Thẩm Định Ngôn Ngữ (Language Assessment Centre).  

Một số lớp LINC cũng cung cấp các dịch vụ giữ trẻ. 
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Các lớp học LINC được tổ chức trên khắp Ontario tại: 
• các trường học 
• các trường đại học cộng đồng 
• các cơ quan định cư cho di dân 
• các tổ chức cộng đồng 

Ghi tên tham gia LINC 
Để ghi tên tham gia các khóa học của LINC, quý vị phải tới Trung Tâm Thẩm Định LINC. Trung Tâm Thẩm 
Định LINC sẽ đánh giá trình độ ngôn ngữ của quý vị và giúp quý vị ghi tên học với một trường của LINC. 
Nhân viên tại trung tâm sẽ kiểm tra trình độ nghe, nói, đọc, viết của quý vị. Bài kiểm tra này sẽ kéo dài từ một 
tới ba giờ đồng hồ. Trình độ ngôn ngữ của quý vị càng cao thì bài kiểm tra càng dài. 
Trung tâm sẽ giúp quý vị ghi tên tham gia các lớp thích hợp. Xin gọi một cơ quan định cư hoặc Trung Tâm 
Thông Tin Cộng Đồng (Community Information Centre) để biết Trung Tâm Thẩm Định LINC nơi gần nhất. 
Quý vị có thể gọi Trung Tâm Thẩm Định để lấy hẹn.   
Quý vị có thể tìm thông tin liên lạc cho các tổ chức này trong mục Find Help Close to Home (Tìm Nơi Giúp Đỡ 
Gần Nhà) trên trang Web Settlement.Org tại www.settlement.org/FD/04 

Huấn Luyện Tiếng Anh Cao Cấp 
Quý vị cũng có thể học tiếng Anh trình độ cao hơn tại: 
• các trường đại học 
• các trường đại học cộng đồng 
• các trường ngôn ngữ tư 
• các tổ chức cộng đồng 

Liên lạc trực tiếp với các trường và tổ chức này để tìm hiểu về các khóa học và lệ phí. Một số khóa học được 
cung cấp miễn phí, tuy nhiên quý vị cũng có thể phải trả tiền cho một số khóa học này. 
Để tìm hiểu thêm về các khóa học tiếng Anh, xin tới mục (Anh Ngữ Như Là Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL) trên 
trang Web Settlement.Org tại www.settlement.org/FD/14. 
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BỘ DI TRÚ VÀ NHẬP TỊCH 
BỘ DI TRÚ VÀ NHẬP TỊCH 

THẺ THƯỜNG TRÚ (HÌNH LÁ PHONG)  
Quý vị sẽ nhận được Thẻ Thường Trú (PR) qua đường bưu điện sau khi tới Canada.  Khi quý vị vào Canada và 
qua Cơ Quan Di Trú, quý vị sẽ cần phải cung cấp cho họ địa 
chỉ bưu tín để gửi thẻ này cho quý vị.  
Nếu quý vị không cung cấp địa chỉ bưu tín cho Sở Di Trú và 
Nhập Tịch Canada (Citizenship and Immigration Canada - 
CIC) tại điểm nhập cảnh, xin cung cấp thông tin này càng sớm 
càng tốt.  Xin tới trang Web của CIC hoặc liên lạc với Trung 
Tâm Liên Lạc Qua Điện Thoại về Thẻ Thường Trú (PR Card 
Call Centre) để cung cấp địa chỉ của quý vị. 
Nếu quý vị không nhận được Thẻ Thường Trú trong vòng 30 
ngày sau khi gửi địa chỉ cho CIC, xin gọi Trung Tâm Liên 
Lạc Qua Điện Thoại của Sở Di Trú và Nhập Tịch Canada. 
Nếu CIC không nhận được địa chỉ của quý vị trong vòng 180 ngày kể từ ngày quý vị tới Canada, quý vị sẽ cần 
phải nộp lại đơn xin Thẻ Thường Trú và phải trả một khoản lệ phí.  
Thẻ Trường Trú là giấy căn cước và là bằng chứng về Tình Trạng Thường Trú của quý vị. 
Nếu quý vị có thắc mắc về Thẻ Thường Trú, xin gọi Trung Tâm Liên Lạc Qua Điện Thoại về Thẻ Thường Trú. 

CÁC QUI ĐỊNH VỀ TÌNH TRẠNG CƯ NGỤ 
Quý vị có thể ra nước ngoài sau khi tới Canada. Tuy nhiên, quý vị phải sống tại Canada được 730 ngày (2 năm) 
trong mỗi giai đoạn 5 năm để tiếp tục được coi là Thường Trú Nhân.  
Điều này có nghĩa là quý vị có thể sống tới 3 năm ở bên ngoài Canada trong một giai đoạn 5 năm. Tuy nhiên, 
nếu quý vị rời Canada tới nơi khác trong một thời gian dài, quý vị có thể cần phải chứng minh với Sở Di Trú và 
Nhập Tịch Canada là quý vị có ý định tiếp tục sống tại Canada.  

CÁC QUYỀN VÀ HẠN CHẾ ĐỐI VỚI CÁC THƯỜNG TRÚ NHÂN 

Quyền của Thường Trú Nhân 
• Sống và làm việc ở bất kỳ nơi nào tại Canada  
• Được nhận dịch vụ Trợ Giúp Pháp Lý (dịch vụ trợ giúp những người không có tiền trả lệ phí luật sư) 
• Có Bảo Hiểm Y Tế của Tỉnh 
• Quyền đi học 
• Quyền làm việc  
• Quyền được hưởng các đạo luật bảo vệ người lao động bảo vệ: 

o Sức Khỏe và An Toàn 
o Các Tiêu Chuẩn Việc Làm 
o Bảo Hiểm Việc Làm 
o Thương Lượng Tập Thể 
o Bồi Thường Tai Nạn Lao Động 

Sở Di Trú và Nhập Tịch Canada 
Trung Tâm Liên Lạc Qua Điện 

Thoại về Thẻ Thường Trú 
 

1-888-242-2100 

www.cic.gc.ca 
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• Nhân Quyền 
• Quyền có được trợ cấp dịch vụ xã hội như Ontario Works, giá rẻ khi mướn nhà và gởi trẻ, các nơi tạm trú, 

các chương trình trợ cấp thực phẩm và quần áo miễn phí, cố vấn, và các dạng trợ cấp khác tại các cơ quan 
cộng đồng. 

Các Giới Hạn đối với Thường Trú Nhân 
• Bộ Di Trú và Nhập Tịch Canada có thể từ chối cho quý vị lưu trú tại Canada nếu:  

o Quý vị có giấy tờ giả mạo và khai man khi nộp đơn xin định cư dài hạn hoặc khi nhập cảnh. 
o Quý vị không tuân theo các điều kiện về tình trạng thường trú nhân của mình (nếu có). 
o Quý vị bị kết án phạm tội hình sự. 
o Các giới chức có thẩm quyền tin rằng quý vị đã dính líu tới hoạt động gián điệp, tội ác có tổ chức hoặc 

tội phạm chiến tranh.  
• Quý vị không được bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử hoặc tranh cử vào chức vụ chính trị. 

THẮC MẮC VỀ DI TRÚ 
Nếu quý vị có thắc mắc về vấn đề di trú, diện di trú của quý vị, hoặc các dịch vụ quý vị có thể sử dụng, xin liên 
lạc với một cơ quan định cư. Quý vị có thể tìm một Cơ Quan Định Cư khi tới cộng đồng mới. Quý vị có thể tìm 
danh sách các cơ quan này trong mục Find Close to Home (Tìm Nơi Trợ Giúp Gần Nhà) trên Settlement.Org tại 
www.settlement.org/FD/04. 
Quý vị cũng có thể gọi Trung Tâm Liên Lạc Qua Điện Thoại của Bộ Di Trú và Nhập Tịch Canada (Citizenship 
and Immigration Canada Call Centre) miễn phí từ bất kỳ nơi 
nào tại Ontario.  
Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin qua bản tin thu âm sẵn 
24 giờ trong ngày, 7 ngày một tuần. 
Nếu quý vị muốn nói chuyện với một người nào đó, xin gọi từ 
8 giờ sáng tới 4 giờ chiều, thứ Hai tới thứ Sáu. Trung Tâm 
Liên Lạc Qua Điện Thoại chỉ cung cấp dịch vụ bằng tiếng 
Anh và tiếng Pháp. 
 

Để biết thêm chi tiết về vấn đề 
di trú và nhập tịch, xin gọi 

Trung Tâm Liên Lạc Qua Điện 
Thoại của Sở Di Trú và Nhập 

Tịch Canada  
1-888-242-2100 
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CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ 
NHÂN QUYỀN 
Tại Canada, nam, nữ đều bình quyền và có các quyền lợi giống nhau. Các quyền lợi này được trình bày trong 
Hiến Chương về Quyền và Tự Do của Canada (Canadian Charter of Rights and Freedoms). Bất kỳ hình thức 
ngược đãi nào – cho dù là ngược đãi về thể chất, tinh thần hay lợi dụng tài chính đối với bất cứ ai đều bị coi là 
bất hợp pháp.  
Nhiều cơ quan cộng đồng cố gắng giáo dục mọi người về các quyền của những người thuộc sắc tộc thiểu số, 
phụ nữ, người đồng tính luyến ái, người đồng tính luyến ái nữ, người khuyết tật và người cao niên. Bộ Luật 
Nhân Quyền Ontario bảo vệ người dân tránh mọi sự kỳ thị.  
Kỳ thị có nghĩa là phân biệt đối xử dựa trên:  
• tuổi tác 
• màu da 
• năng lực 
• nguồn gốc tổ tiên 
• chủng tộc 
• tình trạng hôn nhân 
• hoàn cảnh gia đình 
• nguyên quán 
• quá trình phạm tội (hồ sơ phạm tội hình sự) 
• phụ thuộc vào trợ cấp chính phủ 
• tôn giáo 
• tình trạng công dân 
• nguồn gốc sắc tộc 
• giới tính  
• hoặc xu hướng tính dục.  

Bộ Luật Nhân Quyền Ontario (Ontario Human Rights Code) qui định rằng tất cả mọi người đều có quyền không 
bị kỳ thị khi tìm các dịch vụ, hàng hóa và cơ sở vật chất, gia cư, hợp đồng việc làm và tham gia các nhóm khác 
nhau.  

CẢNH SÁT 
Tại Ontario, và trên toàn Canada, cảnh sát hoạt động độc lập với chính phủ và quân đội. Tại Ontario có ba cấp 
cảnh sát:  
• cảnh sát địa phương (hoặc thành phố) 
• Cảnh Sát Tỉnh Bang Ontario (Ontario Provincial Police - OPP) 
• và cảnh sát quốc gia, được gọi là Cảnh Sát Hoàng Gia Canada (Royal Canadian Mounted Police - RCMP).  

Đa số các lực lượng cảnh sát hiện nay đều sử dụng phương pháp cảnh sát hợp tác với cộng đồng. Cảnh sát hợp 
tác với cộng đồng có nghĩa là các viên chức cảnh sát làm việc với các cư dân trong cộng đồng để ngăn ngừa tội 
phạm và tăng cường an ninh. 
Khi cảnh sát chặn quý vị lại, khám xét, bắt giữ hoặc giam giữ quý vị, họ phải tuân theo các qui định rất nghiêm 
ngặt. Các viên chức cảnh sát phải cho quý vị biết  
• lý do tại sao họ lại giam giữ quý vị, 
• thông báo cho quý vị về tất cả các quyền của quý vị, 
• và bảo đảm là quý vị hiểu các quyền đó  
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Nếu quý vị bị bắt giữ hoặc kết án phạm tội, quý vị có quyền có luật sư bào chữa. Quý vị có quyền chọn luật sư 
và có quyền được cố vấn pháp lý bằng tiếng mẹ đẻ của quý vị. 

LUẬT SƯ 
Tìm được luật sư thích hợp là việc rất quan trọng. Sau đây là một số cách để bắt đầu:  
• hỏi bạn bè, đồng nghiệp và gia đình xem họ có biết luật sư nào để giới thiệu cho quý vị hay không  
• hỏi nhân viên phụ trách định cư hoặc nhân viên cơ quan dịch vụ xã hội để nhờ gợi ý  
• tra cứu Các Trang Vàng trong niên giám điện thoại dưới mục "Lawyer" (“Luật Sư”) 
• liên lạc với Cơ Quan Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư (Lawyer Referral Service) do Hiệp Hội Luật Sư Vùng 

Thượng Canada (Law Society of Upper Canada) 
• tới các trang Web liệt kê danh sách các thành viên là hãng luật và luật sư  

Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư (LRS) 
Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư (LRS) có thể cung cấp cho quý vị số điện thoại của luật sư trong khu vực của quý 
vị, là người hành nghề luật liên quan tới trường hợp của quý 
vị. Quý vị cũng có thể hỏi LRS để bảo đảm là luật sư do họ 
gợi ý có thể nói tiếng mẹ đẻ của quý vị. 
 
 
Quý vị có thể gọi luật sư LRS để hỏi ý kiến trong tối đa ba 
mươi (30) phút. Quý vị có thể quyết định không thuê người 
này làm luật sư, nhưng quý vị sẽ không thể yêu cầu LRS giới 
thiệu luật sư khác cho cùng một vấn đề pháp lý. 

CÁC TỔ CHỨC PHÁP LÝ CỘNG ĐỒNG  
Quý vị cũng có thể nhờ tổ chức pháp lý cộng đồng trợ giúp về các vấn đề pháp lý. Các tổ chức này có các luật 
sư và nhân viên pháp lý cộng đồng để giúp đỡ quý vị. Thông thường, quý vị phải cư ngụ trong khu vực phục vụ 
của tổ chức đó.Và thêm nữa quý vị không có khả năng tự trả chi phí luật sư. 
Các tổ chức này chỉ cung cấp dịch vụ về các lĩnh vực pháp lý cụ thể. Các lĩnh vực đó bao gồm: 
• các tranh chấp giữa chủ nhà và người thuê nhà 
• Bồi Thường Tai Nạn Lao Động 
• Bảo Hiểm Việc Làm 
• trợ cấp xã hội 
• Chương Trình Hưu Trí Canada 
• luật di trú và người tị nạn 
• luật về thuê mướn người làm 
• và nhân quyền.  

Các tổ chức này thường không cung cấp dịch vụ pháp lý luật hình sự và luật gia đình. Để có được các dịch vụ 
này, quý vị cần luật sư riêng và giấy chứng nhận Trợ Giúp Pháp Lý.  
Quý vị không cần phải có chứng nhận Trợ Giúp Pháp Lý để nhờ giúp đỡ tại các tổ chức pháp lý trong cộng 
đồng. www.settlement.org/FD/25 
 

Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư 
1-800-268-8326 

         416-947-3330 (in GTA)
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CỘNG ĐỒNG VÀ GIẢI TRÍ 
THAM GIA VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CỘNG ĐỒNG 
Quý vị sẽ dành nhiều thời gian tìm nơi cư ngụ, học tập hoặc nâng cao kỹ năng tiếng Anh và tìm việc.  Nhưng 
quý vị sẽ hòa nhập nhanh hơn vào cộng đồng mới tại Ontario nếu tham gia vào các hoạt động giải trí và các 
hoạt động khác của cộng đồng. Quý vị cũng sẽ gặp gỡ những người bạn mới và thiết lập các mối quan hệ để 
giúp quý vị tìm việc làm. 
Mỗi thành phố tại Ontario đều có các chương trình và trung tâm giải trí và sinh hoạt cộng đồng mà quý vị có thể 
sử dụng. Thông thường, các dịch vụ này được cung cấp miễn phí hoặc với mức lệ phí rất thấp. 
Vào mùa hè, nhiều phụ huynh muốn tìm các hoạt động thể thao hoặc các hoạt động vui chơi cho con em mình. 
Các hoạt động này được gọi là trại sinh hoạt ban ngày, trại hè hoặc các chương trình sinh hoạt hè. Thông 
thường, quý vị có thể tìm hiểu thông tin về các hoạt động này tại nhóm hoặc trung tâm sinh hoạt cộng đồng địa 
phương. 
Hãy tìm hiểu về các chương trình có sẵn cho quý vị và gia đình. Có các chương trình dành cho mọi nhóm tuổi 
và các chương trình này bao gồm các hoạt động như thể dục, thủ công mỹ nghệ và các nhóm xã hội. Mỗi mùa 
đều có các hoạt động khác nhau. Ví dụ, quý vị có thể tìm các sân trượt băng miễn phí vào mùa đông và hồ bơi 
vào mùa hè. 
Xin tới trung tâm thông tin cộng đồng hoặc cơ quan định cư để tìm hiểu về các chương trình này. Quý vị cũng 
có thể liên lạc với Sở Công Viên và Giải Trí (Parks and Recreation Department) của chính quyền địa phương. 

THƯ VIỆN 
Thư viện là một địa điểm công cộng quan trọng trong cộng đồng của quý vị. Các thư viện đều có các hoạt động 
dành cho mọi lứa tuổi. Quý vị cần phải có thẻ thư viện để mượn sách hoặc sử dụng máy điện toán tại thư viện. 
Để xin thẻ thư viện, quý vị cần phải mang theo một giấy tờ nhận dạng (ví dụ như bằng lái xe hoặc Thẻ Thường 
Trú Nhân) và một lá thư có ghi địa chỉ của quý vị (ví dụ như hóa đơn điện thoại). Thư viện cần bằng chứng về 
danh tính của quý vị và địa chỉ cư ngụ của quý vị ở trong vùng. Thẻ thư viện được cấp miễn phí cho các cư dân 
trong cộng đồng. 
Sau đây là một số chương trình và dịch vụ quý vị có thể tìm thấy tại thư viện:  
• các câu lạc bộ làm bài tập ở nhà để giúp trẻ em làm bài tập  
• giờ kể chuyện và các thư viện đồ chơi cho trẻ em 
• các lớp hướng dẫn và nguồn trợ giúp tìm việc làm và lập kế hoạch nghề nghiệp  
• các chương trình học chữ dành cho người lớn, với các gia sư dạy chữ hoặc giúp nâng cao các kỹ năng đọc  
• các bộ sưu tập đa ngôn ngữ: sách, băng hình, báo và các tạp chí bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau  
• các nguồn trợ giúp về Anh Ngữ Như Là Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL) 
• các buổi đọc sách do các tác giả địa phương và các buổi trưng bày bởi các nghệ sĩ trong vùng  
• các bài thuyết trình hoặc các lớp hướng dẫn về các chủ đề như sức khỏe và tài chánh cá nhân  

Máy điện toán là một phần quan trọng trong hoạt động của các thư viện. Nhiều thư viện có máy điện toán và 
máy in để quý vị có thể dùng để đánh máy bài vở, tìm nơi đăng tuyển người và truy cập Internet.  
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VUI CHƠI 
Tất cả các cộng đồng tại Ontario đều có các hoạt động, các lễ hội, công viên, các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật 
miễn phí và với mức chi phí thấp. Các lễ hội văn hóa và nghệ thuật diễn ra trong suốt năm. Một số chương trình 
này có thể chú trọng tới một dạng nghệ thuật nhất định, thí dụ như âm nhạc, hoặc về tất cả các môn nghệ thuật 
trong một nhóm cộng đồng, ví dụ như người Canada gốc Hoa. Nhiều lễ hội văn hóa nghệ thuật tại Ontario diễn 
ra ngoài trời trong mùa hè và tổ chức miễn phí. Có các lễ hội kịch nghệ, nhạc jazz, gặp gỡ các tác giả và chiếu 
phim. 
Đa số các cộng đồng đều có viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, các địa điểm lịch sử và các địa điểm 
cũng như các sinh hoạt hay ho khác. Nhiều phòng trưng bày và thư viện có một ngày trong tuần vào cửa miễn 
phí hoặc giảm giá.  Chi phí này thường thấp hơn đối với trẻ em và những người trên 65 tuổi.   
Lễ Hội Tết Nguyên Đán, Các Cuộc Diễu Hành của Nhóm Đồng Giới Tính, của Cộng Đồng gốc Phi Châu ở 
Toronto và Lễ Hội Mùa Đông ở Ottawa là một số ví dụ về các hoạt động đặc biệt và các lễ hội quan trọng tại 
Ontario. Nhiều hoạt động trong số này (kể cả Ngày Quốc Khánh Canada vào ngày 1 tháng Bảy) đều là các ngày 
lễ công cộng với các cuộc diễu hành, bắn pháo hoa và ca múa nhạc. 
Xin tới mục Celebrate trên Settlement.Org để biết thêm chi tiết về các hoạt động thú vị và vui vẻ để tham gia tại 
cộng đồng quý vị. www.settlement.org/FD/15. 
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THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU 
DÙNG 
ĐỔI TIỀN 
Nên chuẩn bị sẵn một ít tiền Canada trước khi quý vị tới Ontario. Quý vị có thể có được hối suất cao hơn tại 
quốc gia quê hương của quý vị. 
Tại Phi Trường Toronto Pearson International Airport, quý vị có thể đổi tiền tại các quầy đổi tiền từ 5 giờ sáng 
tới 11 giờ tối, bảy ngày trong tuần. Tuy nhiên, quý vị có thể sẽ đổi được tiền với hối suất cao hơn ở bên ngoài 
phi trường. 
Quý vị cũng có thể tìm các dịch vụ đổi tiền tại ngân hàng, các hãng du lịch và các khu vực trung tâm thành phố 
tại đa số các thành phố. Các khách sạn sẽ chấp nhận đổi tiền ở mức hạn chế, nhưng hối suất có thể không được 
tốt. Các ngân hàng thường là nơi thích hợp nhất để đổi tiền. 

SỬ DỤNG MÁY ĐIỆN THOẠI 

Có dịch vụ điện thoại ở nhà 
Bell Telephone cung cấp dịch vụ điện thoại cho quý vị tại nhà. Quý vị sẽ cần phải gọi số 310-BELL (310-2355) 
hoặc tới một tiệm Bell Centre để thuê dịch vụ này. 
Các di dân mới có thể phải trả tiền đặt cọc để thiết lập dịch vụ điện thoại. Quý vị sẽ được hoàn trả lại số tiền này 
sau 6 tháng. Bell cũng tính một khoản lệ phí kết nối cho máy điện thoại mới vào nhà. Quý vị có thể tìm hiểu 
thêm tại trang web của Bell - www.settlement.org/FD/23 
Sau khi Bell đồng ý cung cấp dịch vụ cho quý vị, họ sẽ thu xếp ngày giờ tới nhà quý vị. Quý vị sẽ cần phải có 
mặt ở nhà trong thời gian này để kỹ thuật viên dịch vụ điện thoại lắp điện thoại cho quý vị. Từ nhà gọi trong 
vùng thì miễn phí, nhưng quý vị sẽ phải trả thêm tiền cho các cuộc gọi đường dài. 

Máy điện thoại di động / máy điện thoại cầm tay 
Máy điện thoại di động rất thông dụng ở Canada và có nhiều chương trình dễ nhầm lẫn nên khó lựa chọn! Quý 
vị có thể tìm hiểu nhiều về các dạng chương trình điện thoại di động trên Internet trước khi quý vị tới. Đây là 
trang web hữu ích - www.settlement.org/FD/19. 
Các dịch vụ ở đây có thể khác với dịch vụ tại quốc gia quê hương của quý vị. Hãy tìm hiểu thêm về các mức chi 
phí các chương trình dịch vụ và các loại điện thoại có sẵn trước khi quý vị ký hợp đồng với một hãng cung cấp 
dịch vụ điện thoại di động. 

Điện thoại công cộng / điện thoại trả tiền 
Quý vị sẽ thấy các máy điện thoại công cộng tại phi trường, trạm xe buýt và trạm xe điện, nhà hàng, tiệm, các 
trung tâm mua bán và trên một số góc phố. Các máy điện thoại này còn được gọi là “máy điện thoại trả tiền”. 

Gọi điện thoại nội vùng 
Các cuộc gọi nội vùng từ máy điện thoại nhà của quý vị là miễn phí, nhưng quý vị sẽ phải trả 50 xu nếu gọi điện 
thoại nội vùng từ máy điện thoại công cộng. Quý vị sẽ phải trả nhiều hơn nếu gọi điện thoại đường dài. 
Để gọi điện thoại tới một nơi khác trong phạm vi thành phố hoặc thị trấn: 
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Nhấc ống nghe điện thoại, đút 50 xu vào khe và quay số. 
Đa số các máy điện thoại đều nhận đồng 5, 10, 25 xu và các đồng xu có mệnh giá $1. Quý vị có thể không được 
nhận tiền thối lại nếu sử dụng đồng xu có mệnh giá $1. 
Quý vị có thể cần phải quay số mã vùng trước tại một số khu vực. Ví dụ, tại Toronto và các vùng lân cận, quý 
vị cần phải quay số 416, 647, hoặc 905 trước khi quay phần còn lại của số điện thoại – các số điện thoại nội 
vùng có tổng cộng là 10 chữ số. 

Các cuộc gọi đường dài 
Quý vị có thể thuê một chương trình điện thoại đường dài cho máy điện thoại ở nhà hoặc có thể chọn sử dụng 
thẻ điện thoại trả tiền trước. Thẻ điện thoại đường dài trả tiền trước có thể rẻ hơn nhiều so với gọi số đường dài 
từ nhà. Thẻ điện thoại cũng rẻ hơn là trả tiền cho một cuộc gọi đường dài bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng tại 
máy điện thoại công cộng. 
Khi quý vị mua thẻ điện thoại trả trước, quý vị có thể tìm hiểu xem quý vị có được hưởng mức giá tốt nhất cho 
quốc gia mà quý vị sẽ gọi tới không. Hãy yêu cầu nhân viên cung cấp bảng so sánh. So sánh mức giá tính theo 
phút của các loại thẻ điện thoại khác nhau cho quốc gia mà quý vị muốn gọi tới. 
Quý vị cũng có thể gọi “các cuộc gọi do người được gọi trả tiền”. Cuộc gọi do người được gọi trả tiền có nghĩa 
là người mà quý vị gọi tới sẽ trả tiền cho cuộc gọi đó. Để gọi do người được gọi trả tiền, quay số “0”, sau đó 
quay mã số vùng và số điện thoại và làm theo các hướng dẫn trên hệ thống tự động. 

Các số điện thoại miễn phí 
Một số số điện thoại đường dài được gọi là số điện thoại miễn phí. Quý vị không phải trả tiền nếu gọi một trong 
các số này. Các số này thường bắt đầu bằng 1-800, 1-866, 1-877 hoặc 1-888.  Các văn phòng chính phủ, các cơ 
quan cộng đồng và nhiều cơ sở kinh doanh đều có số điện thoại miễn phí. 
Các số 1-900 và 1-976 không phải là số điện thoại miễn phí. Quý vị sẽ trả một khoản lệ phí cho mỗi phút mà 
quý vị ở trên đường dây điện thoại. Các dịch vụ này thường rất đắt tiền. 

Sử dụng niên giám điện thoại 
Quý vị có thể tìm niên giám điện thoại tại đa số các máy điện thoại công cộng. 
Các Trang Trắng của niên giám điện thoại có bốn phần: 
Các số điện thoại khẩn cấp (và hướng dẫn khách hàng) 
Phần này cung cấp các số điện thoại mà quý vị cần gọi trong trường hợp gặp khủng hoảng thí dụ như cảnh sát. 
Mục này cũng có hướng dẫn về cách sử dụng máy điện thoại. 
Các trang trắng 
Mục này liệt kê các cá nhân và cơ sở kinh doanh trong thành phố. Thông tin gồm có số điện thoại và địa chỉ 
đường phố của họ. Các cá nhân được liệt kê theo tên họ. Cả cá nhân và cơ sở kinh doanh đều được liệt kê theo 
thứ tự bảng chữ cái. Tại một số thành phố lớn hơn, ví dụ như Toronto, Các Trang Trắng được chia thành 2 phần 
– các số điện thoại cá nhân ở nửa trước và các số điện thoại kinh doanh ở nửa sau. 
Các trang xanh lơ 
Phần này được in trên giấy màu xanh lơ. Mục này liệt kê các văn phòng chính phủ và số điện thoại cần thiết để 
liên lạc với họ. Phần này cũng liệt kê các dịch vụ của chính phủ theo ngành. Ví dụ, để tìm Bộ Y Tế, hãy tra mục 
Y Tế (Health) trong các trang màu xanh. 
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Niên giám điện thoại Các Trang Vàng 
Niên giám này được in trên giấy vàng. Danh bạ liệt kê các cơ sở kinh doanh theo ngành nghề. Thí dụ, để đặt 
mua bánh pizza, hãy tra mục Pizza trong các trang vàng và chọn một tiệm ở gần. Các trang vàng là cuốn niên 
giám riêng tại các thành phố lớn hơn, kể cả Toronto. 
Tại các thành phố lớn, các trang trắng và xanh, và các trang vàng thường được in thành hai niên giám điện thoại 
riêng. Ở những thành phố nhỏ hơn, những trang này có thể được gộp lại thành một cuốn niên giám. Quý vị có 
thể tìm đọc các hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ điện thoại và các số liên lạc trong trường hợp khẩn cấp ở 
những trang đầu của tất cả các cuốn niên giám điện thoại. 

GỬI VÀ NHẬN THƯ 

Gửi thư hoặc bưu kiện 
Để gửi thư hoặc bưu kiện, quý vị phải trả tiền bưu phí. Bưu phí là số tiền mà quý vị phải trả để gửi một bức thư 
hoặc bưu kiện. 
Các dịch vụ bưu điện có sẵn tại tất cả các trạm bưu điện và các điểm nhận đồ bưu điện gửi đi tại các tiệm như 
Shoppers Drug Mart. Để tìm bưu điện, hãy tìm bảng hiệu Bưu Điện Canada (Canada Post) trên cửa sổ của tiệm. 
Quý vị cũng có thể tra niên giám điện thoại để tìm trung tâm bưu điện nơi gần nhất. 
Chi phí gửi thư hoặc bưu kiện tùy thuộc vào kích cỡ và trọng lượng. Chi phí cũng tùy thuộc vào nơi quý vị 
muốn gửi đến và quý vị muốn gửi bưu kiện nhanh như thế nào. Thông thường, bưu kiện càng phải đi xa thì chi 
phí càng cao. 
Nếu quý vị gửi một bưu kiện tới một quốc gia khác, quý vị phải điền mẫu khai quan thuế. Quý vị có thể lấy mẫu 
khai quan thuế tại bưu điện. Mẫu khai này cho biết các vật đựng trong bưu kiện. Mẫu này cũng cho biết giá trị 
của bưu kiện và trọng lượng. Nhân viên bưu điện tại trung tâm bưu điện có thể giúp quý vị điền mẫu khai hải 
quan này. 

Có địa chỉ bưu tín 
Sau khi quý vị đã tìm được nơi cư ngụ, mọi người có thể gửi thư trực tiếp tới nhà quý vị hoặc số hộp thư (PO 
box). Trước khi tìm được nơi cư ngụ, quý vị có thể nhận thư theo ba cách: 
Hãy hỏi xem quý vị có thể sử dụng địa chỉ bưu tín của một người thân hoặc bạn bè hay không. Nói mọi người 
gửi thư cho quý vị theo hình thức “nhờ chuyển qua” (c/o) người thân hoặc bạn bè của quý vị. 
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Hãy hỏi về dịch vụ phân phối chung tại trung tâm bưu điện. Trên thế giới, dịch vụ này được gọi là “giữ tại bưu 
điện”. Thư Gửi Theo Cách Phân Phối Chung/Giữ tại Bưu Điện được giữ lại tại trung tâm bưu điện chính trong 
vùng để người nhận tới lấy. Trong các thành phố lớn nơi có hơn một trung tâm bưu điện lớn, một trong các trạm 
bưu điện trong khu vực đó được chỉ định là điểm lấy thư cho thư và bưu kiện Phân Phối Chung/Giữ tại Bưu 
Điện. 
 
  
 
 
 
 
Thuê một hộp thư tại bưu điện hoặc tại một tiệm bán các dịch vụ kinh doanh. Qua đó, quý vị sẽ có địa chỉ mà 
quý vị có thể nhận thư từ của người khác. Nếu quý vị nhận được các bưu kiện quá lớn nên không thể bỏ vừa vào 
trong hộp thư của quý vị, tiệm sẽ nhắn tin cho quý vị và quý vị có thể tới lấy tại quầy. 

PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN CHỞ 

Lái xe 
Nếu quý vị cư ngụ tại Ontario và muốn lái xe, quý vị phải có bằng lái xe do tỉnh Ontario cấp. Trang web của Bộ 
Giao Thông Vận Tải Ontario (MTO) cấp bằng lái xe và bằng vận hành xe tại tỉnh này. Xin đọc bài viết có tựa 
đề How can I get an Ontario driver's licence? (Làm thế nào để có được bằng lái xe Ontario?) tại 
www.settlement.org/FD/16. 
Quý vị có thể sử dụng bằng lái xe nước ngoài trong 60 ngày sau khi tới Canada. Sau đó, quý vị sẽ cần phải dự 
kỳ thi lái xe để có được bằng lái xe do chính quyền tỉnh Ontario cấp. Xin liên lạc với Bộ Giao Thông Vận Tải 
Ontario để biết thêm chi tiết về giấy phép và các qui định lái xe tại số 1-800-387-3445. 
Quý vị phải đăng ký bộ xe với cơ quan cấp giấy phép sử dụng xe có động cơ của tỉnh nơi quý vị cư ngụ, và quý 
vị phải bảo hiểm chiếc xe đó. Lái xe không có bảo hiểm xe bị coi là trái phép. Bảo hiểm xe có thể tốn kém, 
nhưng sẽ bảo vệ quý vị và những người lái xe khác trong trường hợp xảy ra tai nạn. 
Nếu quý vị không có xe, quý vị có thể thuê xe cho một ngày, một tuần hoặc lâu hơn, tại một hãng cho thuê xe. 
Đa số các hãng cho thuê xe có thể cung cấp thông tin cho quý vị về các qui định liên quan tới lái xe. 
Các hãng cho thuê xe tính một khoản lệ phí dựa trên khoảng thời gian mà quý vị thuê chiếc xe và khoảng cách 
mà quý vị đi lại bằng chiếc xe. Quý vị cũng sẽ cần phải mua bảo hiểm tai nạn của họ và trả chi phí tiền xăng mà 
quý vị sử dụng. 

Đi lại – phương tiện chuyên chở công cộng 
Mỗi thành phố tại Ontario đều có một hệ thống vận chuyển công cộng bằng xe buýt hoặc xe điện. Toronto có 
một hệ thống xe điện chạy dưới mặt đất gọi là tàu điện ngầm. Đa số các thành phố đều cung cấp các bản đồ hệ 
thống chuyên chở miễn phí. 
Hệ Thống Vận Chuyển Toronto (Toronto Transit System - TTC) có thông tin bằng hơn 20 ngôn ngữ trên hệ 
thống điện thoại của họ – xin gọi số 416-393-4636. Quý vị cũng có thể tìm các thông tin này trên trang web của 
họ tại www.settlement.org/FD/17. 

 Tên của Quý Vị  
GD STN MAIN  

 TORONTO, ON  M2R 5H2 
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Để sử dụng dịch vụ vận chuyển công cộng, quý vị có thể trả bằng tiền mặt cho mỗi chuyến đi. Quý vị phải có 
đúng số tiền vé xe buýt vì người lái xe không thể trả tiền thối lại. Nếu quý vị thường xuyên sử dụng phương tiện 
chuyên chở công cộng, quý vị có thể mua vé, vé xu hoặc thẻ ngày hoặc thẻ tháng. Sẽ tốn kém hơn nếu quý vị trả 
tiền mặt cho mỗi chuyến đi. Quý vị có thể mua vé, vé xu và vé tháng/vé ngày tại các trạm xe buýt hoặc xe điện 
ngầm và tại một số tiệm. 
Đôi khi quý vị cần phải nối chuyến từ một chiếc xe buýt, xe điện hoặc xe lửa để tới nơi mà quý vị muốn tới. 
Nếu trường hợp này xảy ra, quý vị sẽ cần vé nối chuyến. Vé nối chuyến là một mẩu giấy cho người lái xe biết là 
quý vị không phải trả tiếp lệ phí. Hãy yêu cầu nhân viên lái xe cung cấp giấy chuyển xe khi quý vị lên chiếc xe 
buýt hoặc xe điện đầu tiên. 

Đi lại giữa các thành phố 
Đa số các thành phố và thị trấn tại Ontario đều có trạm xe buýt hoặc xe lửa/tàu hỏa. Quý vị có thể tìm hiểu tại 
trạm khởi hành của xe buýt hoặc xe điện, ngày giờ đi và mức chi phí. Quý vị cũng có thể gọi một đại diện lữ 
hành để tìm hiểu về lịch trình hoạt động và các khoản lệ phí cho các chuyến bay giữa các thành phố. 

Tắc-xi 
Nếu không có phương tiện chuyên chở công cộng hoặc quý vị cần tới một nơi nào đó thật nhanh, quý vị có thể 
thuê tắc-xi. Quý vị có thể gọi một hãng tắc-xi và yêu cầu họ tới địa chỉ mà quý vị cung cấp. Thậm chí quý vị có 
thể gọi trước và yêu cầu họ tới đón quý vị vào một giờ được ấn định. 
Quý vị cũng có thể vẫy xe taxi trên các con đường đông đúc trong khu trung tâm thành phố. Đứng trên lối đi bộ 
và vẫy tắc-xi không chở hành khách. Không phải thành phố nào cũng dễ vẫy tắc-xi trên đường. Chỉ có xe với 
bảng hiệu bật đèn sáng trên nóc xe sẽ dừng lại đón quý vị. 
Giá cho một chuyến tắc-xi sẽ xuất hiện trên đồng hồ ở bên cạnh phía trước người lái xe. Đồng hồ này sẽ chỉ 
mức lệ phí tối thiểu khi quý vị vào trong xe. Hãy hỏi lái xe để biết chi phí của chuyến đi trước khi quý vị bắt 
đầu  lên xe. 

Đi bộ và các luật đi đường 
Tất cả các góc phố đều có đèn tín hiệu cho người đi bộ. Hệ thống đèn này cho quý vị biết khi nào có thể qua 
đường một cách an toàn. Có các lối băng ngang tại các góc phố đông đúc nơi không có đèn lưu thông. 

TIỀN BẠC VÀ TÀI CHÁNH 

Giao dịch ngân hàng  
MỞ TRƯƠNG MỤC NGÂN HÀNG 
Nên tìm hiểu về các lựa chọn giao dịch ngân hàng ngay khi có thể được. Hãy quyết định các nhu cầu về giao 
dịch ngân hàng của quý vị và so sánh các dịch vụ tại một số ngân hàng trước khi quý vị mở trương mục. 
Trương mục ngân hàng tại bất kỳ ngân hàng nào là nơi an toàn để lưu giữ tiền và giúp quý vị quản lý tiền bạc 
dễ dàng hơn. Trương mục ngân hàng cũng giúp cung cấp cho quý vị thông tin về quá trình tín dụng. Thông tin 
này sẽ hữu ích nếu quý vị cần vay tiền hoặc xin thẻ tín dụng. 
Có nhiều loại tổ chức tài chánh mà quý vị có thể mở trương mục tiết kiệm và/hoặc trương mục chi phiếu. Ngân 
hàng, các công ty tín thác và các nghiệp đoàn tín dụng cung cấp thông tin miễn phí về các dịch vụ của họ, trong 
đó bao gồm cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Quý vị có thể bước vào bất kỳ ngân hàng nào để hỏi về các dịch vụ 
của họ. 
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Quý vị sẽ cần hai giấy tờ nhận dạng để mở trương mục tại ngân hàng, công ty tín thác hoặc nghiệp đoàn tín 
dụng. Thông thường, một giấy tờ nhận dạng phải có hình của quý vị. Quý vị không cần phải đặt cọc trước một 
số tiền nhất định để mở trương mục. Quý vị không bắt buộc phải có việc làm mới được mở trương mục. 

SỬ DỤNG MÁY CỦA NGÂN HÀNG 
Khi quý vị mở trương mục ngân hàng, quý vị sẽ nhận được một chiếc thẻ gọi là thẻ ngân hàng, hay còn gọi là 
thẻ ghi nợ. Thẻ này cho phép quý vị làm các dịch vụ ngân hàng tại một máy của ngân hàng thay vì sử dụng 
ngân hàng. Quý vị có thể sử dụng máy ngân hàng để gởi tiền, rút tiền và thanh toán hóa đơn. Các loại máy này 
được gọi là Máy Ngân Hàng Tự Động (ABM) hoặc Máy Nhân Viên Tự Động (ATM). 
Ngân hàng sẽ yêu cầu quý vị chọn Số Nhận Dạng Cá Nhân (PIN) cùng với chiếc thẻ. Đây là số bảo mật ngăn 
chặn những người khác sử dụng thẻ của quý vị. Hãy ghi nhớ con số đó. Không cho người nào khác biết số PIN 
của quý vị. Quý vị phải nhập số PIN mỗi khi sử dụng thẻ ngân hàng.  
Nếu quý vị sử dụng máy ABM của ngân hàng khác, máy đó sẽ tính lệ phí. Lệ phí này thậm chí còn cao hơn khi 
quý vị sử dụng máy ABM tư. Các máy này được đặt ở góc tiệm nhà hàng và các địa điểm khác. Chúng thường 
tính lệ phí rất cao ngay cả khi quý vị chỉ rút tiền. Sử dụng các máy thuộc sở hữu của một trong các ngân hàng 
hoặc nghiệp đoàn tín dụng thường rẻ hơn. 

Thẻ tín dụng và tích lũy tín dụng 
Ngay cả khi quý vị đã có quá trình sử dụng tín dụng trong nhiều năm, với các hãng thẻ tín dụng quốc tế như 
VISA và MasterCard, quý vị có thể không có được thẻ tín dụng như vậy tại Canada. Rất nhiều người ngạc nhiên 
về điều này. 
Nếu có thể được, không nên hủy bỏ thẻ tín dụng của quý vị trước khi tới Canada. Quý vị có thể không có được 
thẻ tín dụng ngay khi tới đây. Nếu trường hợp đó xảy ra, quý vị sẽ muốn sử dụng các thẻ tín dụng mà quý vị 
hiện đang có. 
Để tích lũy quá trình sử dụng tín dụng tại Canada, hãy nộp đơn xin thẻ tín dụng. Nói chuyên với nhân viên tại 
ngân hàng địa phương của quý vị. Ngân hàng của quý vị có thể sẽ vui lòng cấp thẻ tín dụng cho quý vị với mức 
giới hạn chi tiêu thấp hơn hoặc Thẻ Tín Dụng Được Bảo Đảm. 
Để có được thẻ tín dụng được bảo đảm, quý vị sẽ cần phải ký thác một khoản tiền cho hãng cấp thẻ tín dụng. Số 
tiền đặt cọc bảo đảm cho thẻ tín dụng bảo đảm sẽ tùy thuộc vào mức giới hạn tín dụng mà quý vị yêu cầu. Nếu 
quý vị trả các khoản lệ phí tín dụng hàng tháng và tích lũy quá trình sử dụng tín dụng tốt, quý vị sẽ nhận lại số 
tiền đặt cọc cùng với lãi suất. Khi đó, quý vị có thể được sử dụng thẻ tín dụng thông thường. 
Nhiều tiệm cung cấp thẻ tín dụng để sử dụng tại tiệm của họ. Các thẻ này thường có mức lãi suất rất cao, vì vậy 
nhớ trả toàn bộ số tiền nợ hàng tháng. 

Giá cả và thuế 
Tại Ontario, quý vị trả số tiền ghi trên nhãn giá, cộng với thuế. Trong nhiều tiệm, thông thường người ta mặc cả 
để được hạ giá. Chuyện này chỉ có thể làm trong một số tiệm/chợ thuộc các sắc tốc thiểu số. 
Khi quý vị trả tiền cho một món hàng, thuế sẽ được cộng vào tổng chi phí. Thông thường, tổng mức thuế sẽ 
bằng 13% mức giá. 13% đó gồm có 5% Thuế Hàng Hóa và Dịch Vụ của liên bang (GST) và 8% Thuế Bán 
Hàng Của Tỉnh Bang (PST). 
Quý vị không bắt buộc phải trả GST cho tất cả các món đồ mà quý vị mua, thí dụ như đồ tạp hóa thông thường 
hoặc thuốc được bác sĩ kê toa. Nếu quý vị gọi bia rượu trong nhà hàng, họ cũng sẽ tính thêm 10% thuế bia rượu. 
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Tín Dụng Thuế 

TÍN DỤNG THUẾ HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ (GST) 
GST là khoản thuế mà quý vị trả cho đa số các hàng hóa và dịch vụ bán tại Canada. Tín Dụng GST/HST là 
khoản tiền trả không phải đóng thuế 3 tháng một lần cho  các cá nhân và gia đình không phải trả thuế vì có lợi 
tức ở mức thấp và khiêm nhường. Chương trình này hoàn trả toàn bộ hoặc một phần GST hoặc HST mà họ trả. 
Quý vị phải là cư dân Canada, từ 19 tuổi trở lên mới được hưởng quyền lợi này. Nộp đơn xin ngay khi quý vị có 
Số Bảo Hiểm Xã Hội. Để nhận được các khoản tiền GST/HST, quý vị phải khai Thuế Lợi Tức và Trợ Cấp 
(Income Tax and Benefit Returns) hàng năm. 
Quý vị có thể tìm hiểu thêm bằng cách gọi đường dây Tin Tức của GST tại số 1-800-959-1953. 

QUYỀN LỢI ĐƯỢC GIẢM THUẾ DO CÓ CON NHỎ TẠI CANADA (CCTB) 
Nếu con quý vị dưới 18 tuổi, quý vị có thể được nhận Quyền Lợi Giảm Thuế Do Có Con Nhỏ Tại Canada 
(Canada Child Tax Benefit - CCTB). CCTB là một khoản tiền trợ cấp của chính phủ Canada giúp trang trải chi 
phí nuôi con. 
Quý vị có thể lấy mẫu đơn xin từ Quan Thuế và Thuế Lợi Tức Canada (CRA) trên trang web 
www.settlement.org/FD/20. Quý vị nên xin CCTB ngay khi tới định cư tại quê hương mới. 

Họ quyết định số tiền mà quý vị được nhận dựa trên số con cái của quý vị, độ tuổi của các em, tỉnh bang nơi 
quý vị cư ngụ và mức lợi tức thuần của gia đình quý vị trong 3 năm vừa qua. 
 
 
 
 



NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN-Cẩm Nang Hướng Dẫn Những Người Mới Đến Trong Hai Tuần Đầu Tiên tại Ontario CÁC BU.C TI.P THEO   
 

www.settlement.org/FD            35       January 2008 

CÁC BƯỚC TIẾP THEO 
Chúng tôi hy vọng rằng cuốn cẩm nang này sẽ giải đáp một số thắc mắc của quý vị về việc bắt đầu cuộc sống mới 
tại Ontario. Như quý vị thấy, có rất nhiều việc cần phải làm và quý vị có thể không biết cần phải bắt đầu từ đâu. 
 
DANH SÁCH ĐÁNH DẤU CÁC VIỆC CẦN LÀM ĐỂ CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CANADA  
Danh Sách Đánh Dấu Các Công Việc Cần Làm Để Chào Mừng đến với Canada (Welcome to Canada Checklist) ở 
trang 2 của cuốn cẩm nang này là điểm bắt đầu thích hợp. Đánh dấu các mục không phù hợp với quý vị hoặc quý vị 
đã làm xong. Cẩm nang hướng dẫn có thông tin về cách thực hiện các bước quý vị vẫn cần phải làm. Nếu quý vị cần 
giúp đỡ, có rất nhiều cơ quan sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của quý vị và giúp quý vị điền các mẫu giấy tờ cần 
thiết, thường là miễn phí. Xin bấm vào các đường liên kết ở dưới mỗi mục để tìm dịch vụ tại khu vực quý vị. 
 
SETTLEMENT.ORG 
Settlement.Org là một nguồn rất thích hợp để tìm hiểu thêm thông tin, tìm dịch vụ, tải xuống các mẫu giấy tờ và liên 
lạc tới những người mới tới khác. Xin tới trang web www.settlement.org. 

 
CHÚC QUÝ VỊ GẶT HÁI NHIỀU THÀNH CÔNG TẠI 
ONTARIO! 
 
 


