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Là một công nhân nước ngoài tạm thời ở tỉnh Alberta, bạn được hưởng những quyền 
lợi giống như những công nhân khác tại sở làm. Bạn được bảo vệ dưới hiến pháp 
tiêu chuẩn lao động tại Alberta, an toàn lao động và sức khỏe nơi công sở, và bồi 
thường lao động cho công nhân. 

Những thông tin sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những mong đợi là gì và tìm thêm 
các tư liệu khác ở đâu.

Giới thiệu

Công nhân Nước ngoài Tạm thời - Cẩm nang dành cho công nhân

Chương trình Công nhân Nước Ngoài Tạm Thời của chính phủ liên bang cho phép 
công nhân nước ngoài được ở Canada trong một thời gian nhất định.

Ba cơ quan, Sở Di trú và Quốc tịch Canada (CIC), Dịch vụ Canada, và Cơ quan Dịch 
vụ Cửa khẩu Canada (CBSA) làm việc chung để điều hành và thực hiện Chương 
trình dành cho Công nhân Nước ngoài Tạm thời.

Dịch vụ Canada 
Dịch vụ Canada chuyển đơn từ chủ thuê cho Cơ quan Đánh giá Thị trường Lao động 
(LMO) và bảo đảm rằng tất cả điều kiện cần thiết được hội đủ. Cơ quan LMO là quan 
điểm cung cấp bởi Dịch vụ Canada cho chủ thuê nhằm đánh giá việc thuê mướn công 
nhân nước ngoài ảnh hưởng thế nào trên thị trường lao động của Canada. Có nhiều 
trung tâm Dịch vụ Canada nhận đơn yêu cầu của công nhân nước ngoài tạm thời  
(ví dụ như đơn xin LMO) tại mỗi tỉnh bang. 

Chương trình dành cho Công  
Nhân Nước Ngoài Tạm Thời
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Chi nhánh Công nhân Nước ngoài Tạm thời 
Các Chi nhánh Công nhân Nước ngoài Tạm thời tại Montreal, Calgary và Vancouver 
hướng dẫn chủ thuê cách thuê mướn công nhân nước ngoài qua thủ tục di trú và khai 
mở tiến trình công nhân nước ngoài được miễn thủ tục LMO.

Sở Di trú và Quốc tịch Canada 
Sở CIC và văn phòng cao ủy ngoài Canada duyệt hồ sơ giấy phép làm việc, xác định 
ai có đủ điều kiện để làm việc tại Canada. Hầu hết các trường hợp, CIC là điểm liên 
lạc đầu tiên của nhiều công nhân nước ngoài muốn làm việc tại Canada, mặc dầu 
trong một số trường hợp, họ có thể xin giấy phép làm việc tại chỗ nhập cảnh đầu tiên.

Dịch vụ Cửa khẩu Canada
Nhân viên Dịch vụ Cửa khẩu thanh lọc công nhân nước ngoài tại các cửa khẩu và phi 
trường trước khi cấp giấy phép làm việc và cho phép vào Canada. Nhân viên Dịch vụ 
Cửa khẩu có thẩm quyền cuối cùng để cho phép người nào được vào Canada. Họ có 
thể từ chối công nhân nước ngoài nếu họ tin rằng người công nhân này chưa hội đủ 
điều kiện của Điều luật Bảo vệ Di trú và Tỵ nạn.

Thông tin Tổng quát

Sa thải 
Nếu bạn không đáp ứng được mong đợi của chủ thuê như đã nêu ra trong hợp đồng, 
chủ thuê của bạn có quyền cho bạn nghỉ việc, đưa cho bạn giấy báo cần thiết hoặc 
hình thức thông tin khác.

Tìm công việc mới 
Bạn có thể chọn lựa để tìm chủ thuê khác. Chủ thuê mới này đòi hỏi phải qua thủ tục 
LMO và bạn cũng phải nộp đơn xin giấy phép làm việc mới để chứng tỏ là có sự thay  
đổi về chủ thuê, chỗ làm và mô tả công việc.

Thay đổi điều kiện trong giấy phép làm việc 
Là công nhân làm việc tạm thời, bạn có thể nộp đơn xin gia hạn thời gian tạm trú, 
thay đổi điều kiện của việc tạm trú, thể loại tình trạng tạm thời, hoặc sửa đổi trở ngại 
của tình trạng bạn. Rất quan trọng để nộp đơn gia hạn trước khi giấy tờ của bạn hết 
hạn. Mẫu đơn có thể lấy được từ mạng www.cic.gc.ca hoặc gọi số 1-888-242-2100.
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Tố cáo các hành vi 
Không hợp pháp khi đe dọa gửi hay ép buộc một công nhân nước ngoài về nước  
để ngăn ngừa họ tố cáo sự vi phạm. Chủ thuê hay cơ quan môi giới nào phạm hành 
vi trên có thể bị truy tố dưới Bộ luật Hình sự.

Sử dụng người đại diện 
Nếu bạn phải chọn một đại diện để giúp điền đơn xin giấy phép làm việc, bạn phải 
chịu trách nhiệm cho sự chính xác thông tin cung cấp. Những thông tin về việc xử 
dụng người đại diện có thể lấy xuống từ www.cic.gc.ca hoặc gọi 1-888-242-2100.

Điều khoản và điều kiện của giấy phép làm việc
Bạn phải tuân theo tất cả điều khoản và điều kiện được áp đặt trong giấy phép làm việc 
của bạn. 

 

Sở Di trú và Quốc tịch Canada 
www.cic.gc.ca  |  1-888-242-2100

Dịch vụ Canada
www.hrsdc.gc.ca/en/workplaceskills/foreign_workers/index.shtml

Gởi trả công nhân nước ngoài tạm thời về nước 
Bạn được phép lưu trú tại Canada trong thời hạn của giấy phép làm 
việc. Chủ thuê hoặc cơ quan môi giới lao động không thể áp lực bạn 
về nước nếu hợp đồng của bạn bị chấm dứt trước hạn chót của giấy 
phép làm việc, hoặc nếu bạn quyết định tìm công việc khác với chủ 
thuê mới. 

Công nhân Nước ngoài Tạm thời - Cẩm nang dành cho công nhân
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Tại Alberta, Tiêu chuẩn Lao động bao gồm trong Bộ luật và Điều lệ về Tiêu 
chuẩn Lao động. Hầu hết mọi chủ thuê và công nhân phải chấp hành theo 
những quy định nầy.
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Tiêu chuẩn Lao động 
Tiêu chuẩn lao động là những tiêu chuẩn tối thiểu cần có cho cả chủ thuê và công 
nhân tại nơi làm việc. 

Người chủ thuê cần phải có sự thỏa thuận với bạn và chính phủ rằng họ có sẵn công 
việc cho bạn. Sự thỏa thuận này sẽ giúp bạn có được nhiều thông tin bao gồm cả 
những điều bạn sẽ học được. Người chủ thuê yêu cầu phải có đủ những điều kiện 
trong sự thỏa thuận này.

Nếu sự thỏa thuận yêu cầu chủ thuê phải trả cho bạn những lệ phí như vé máy bay, 
tiền bảo hiểm sức khỏe và nơi cư trú, họ không được cắt giảm tiền lương của bạn như 
một hình thức để thanh toán những lệ phí đó. Bạn đồng thời cũng không phải trả lệ phí 
liên quan đến việc sử dụng cơ quan môi giới. Người chủ thuê không được khấu trừ 
khoản tiền này vào lương bạn, mặc dầu họ được sự cho phép của bạn trên giấy tờ. 

 

Khi nào và cách thức bạn được trả lương ra sao?
Chủ thuê phải có thời hạn trả lương đều đặn cho công nhân, ví dụ như mỗi tuần, mỗi 
2 tuần hoặc mỗi tháng. Công nhân phải được trả lương trong vòng 10 ngày kể từ sau 
cuối mỗi thời hạn trả lương. Bạn có thể được trả lương bằng tiền mặt, séc, ngân phiếu 
hay gửi trực tiếp vào trương mục của bạn. 

Những gì công nhân tại tỉnh Alberta cần biết

Để biết thêm chi tiết về Tiêu chuẩn Lao động hoặc nộp đơn kiện xin 
liên hệ employment.alberta.ca/es hoặc gọi số 780-427-3731 (khu vực 
Edmonton) hoặc 1-877-427-3731 miễn phí từ bất cứ nơi nào trong 
Canada. Đơn kiện phải được đưa ra trong vòng 6 tháng của thời hạn 
không lương hoặc cuối thời hạn làm việc, và luật pháp cho phép thu 
hồi tiền lương và tiền phụ trội trong 6 tháng chót của công việc, cùng 
với tiền nghỉ phép và tiền nghỉ lễ trong suốt 2 năm làm việc.

Công nhân Nước ngoài Tạm thời - Cẩm nang dành cho công nhân
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Khấu trừ lương bổng:
Bộ luật Tiêu Chuẩn Lao động cho phép việc khấu trừ lương bổng nhất định. Những điều 
này bao gồm Thuế thu nhập, Hưu bổng Canada, và Bảo hiểm lao động. Nếu chủ thuê 
muốn khấu trừ những lương bổng khác, cần phải có sự đồng ý của bạn trên giấy tờ.

Có những việc khấu trừ lương bổng không được cho phép, ngay cả khi có sự đồng ý 
của bạn trên giấy tờ. Chủ thuê không được phép khấu trừ lương bổng dựa trên lỗi lao 
động. Và họ cũng không được khấu trừ lương khi tài sản, tiền và đồ vật bị mất trong 
khi hơn 1 người trở lên sử dụng những tài sản và đồ vật đó. 

Giờ làm việc:
• Thời gian làm việc một ngày của bạn có thể hơn 12 giờ đồng hồ.

• Bạn phải được ít nhất 30 phút nghỉ cho mỗi ca làm việc hơn 5 tiếng.

• Bạn phải được ít nhất một ngày nghỉ mỗi tuần.

Giờ làm thêm và trả lương thêm:
Trong hầu hết các xưởng công nghiệp, làm thêm giờ có nghĩa là làm việc trên 8 tiếng 
1 ngày hoặc 44 tiếng 1 tuần. Nếu bạn đã được trả lương hàng tuần, tháng hoặc năm, 
bạn vẫn được trả thêm khi làm việc thêm giờ.

Giờ làm thêm được trả với tỉ lệ là 1.5 lương thông thường, hoặc chủ thuê và bạn có 
thể thỏa thuận thay thế tiền trả cho giờ làm thêm bằng thời gian nghỉ có lương (ví dụ 
ngày nghỉ bù).

Ngày nghỉ lễ chung
Tiêu chuẩn Lao động của Alberta quy định 9 ngày nghỉ lễ chung cho toàn tỉnh Alberta. 
Để biết thêm thông tin, danh sách các ngày nghỉ và điều kiện hội đủ xin tham khảo 
employment.alberta.ca/es.

Nghỉ phép và lương phép 
Nghỉ phép và lương phép với chủ ý là bảo đảm rằng mỗi năm công nhân được nghỉ 
việc mà không mất nguồn thu nhập. Sau một năm làm việc công nhân được quyền 
nghỉ ít nhất 2 tuần phép có lương. 

Công nhân Nước ngoài Tạm thời - Cẩm nang dành cho công nhân
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Nghỉ sản phụ và nghỉ chăm con 
Những công nhân đủ tiêu chuẩn được quyền nghỉ một thời gian không lương. Bạn phải 
làm việc liên tục 52 tuần lễ với chủ thuê để hội đủ cho việc nghỉ sản phụ hay nghỉ chăm 
con. Sau khi trở lại bạn phải được phục hồi công việc cũ hoặc việc tương đương. 

Chấm dứt công việc
Bạn có quyền ngưng công việc của mình với chủ thuê và họ cũng có quyền chấm 
dứt công việc của bạn. Tuy nhiên, những quyền lợi này đều có trách nhiệm kèm theo. 
Trách nhiệm chính yếu là cung cấp thông cáo phù hợp. Thời gian thông cáo mà bạn 
đòi hỏi phải có tùy thuộc vào thời gian làm việc bao lâu của bạn và phải bằng giấy tờ. 

Bạn và chủ thuê của mình không cần phải thông báo việc đình chỉ công việc trong 
vòng 3 tháng đầu lao động. Đối với hạn lao động đã vượt hơn 3 tháng nhưng ít hơn  
2 năm, thông cáo phù hợp là một tuần lễ. 

Chủ thuê phải trả tất cả tiền lương cho bạn trong vòng 3 đến 10 ngày sau khi công 
việc bị đình chỉ. Hạn chót nhận lương phụ thuộc vào việc thông báo có cần hay không.

Tiêu chuẩn Lao động sẽ thanh tra việc trả lương tại những nơi làm 
việc thuê mướn công nhân nước ngoài tạm thời để bảo đảm rằng 
công nhân được trả lương đầy đủ. 

Công nhân Nước ngoài Tạm thời - Cẩm nang dành cho công nhân
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Sức khoẻ và An toàn nơi làm việc
Điều luật về Sức khoẻ và An toàn Nghề nghiệp (OHS Act) bao gồm những luật lệ nhằm 
bảo vệ và đẩy mạnh sức khoẻ và an toàn của công nhân trên toàn Alberta. Điều luật 
này liệt kê trách nhiệm của chủ thuê cũng như công nhân. 

Trách nhiệm và quyền lợi của công nhân 
Bạn có quyền được làm việc ở những nơi an toàn cho lao động và sức khỏe. Là một 
công nhân, Điều luật OHS yêu cầu bạn làm việc với cung cách thận trọng và an toàn 
cho sức khỏe cũng như hợp tác với chủ thuê bằng việc tuân thủ những quy tắc an 
toàn lao động nơi làm việc.

Sau đây là những yêu cầu về an toàn lao động mà bạn phải tuân theo. Ví dụ, bạn cần 
phải dùng những dụng cụ lao động hoặc những vật dụng cụ thể thích hợp cho những 
công việc nhất định. Bạn cần sử dụng những vật dụng bảo hộ cá nhân như giày ống, 
kính bảo hộ, đồ đeo tai và nón bảo hộ khi cần thiết. Trách nhiệm của bạn là phải tuân 
thủ những quy định trên. Nếu như bạn chưa hiểu rõ, hãy đặt câu hỏi.

10 câu hỏi để hỏi chủ thuê về an toàn lao động tại nơi làm việc. 

1. Những nguy hiểm trong công việc của tôi là gì?

2. Có những mối nguy hại hay nguy hiểm nào tôi cần biết?

3. Tôi sẽ được huấn luyện trước khi bắt đầu công việc hay không?

4. Chủ có những buổi họp bàn về an toàn lao động không?

5. Những dụng cụ bảo hộ nào tôi cần đeo và tôi có được hướng dẫn sử dụng  
chúng không?

6. Tôi sẽ được huấn luyện để đối phó với những tình huống khẩn cấp (như hỏa 
hoạn, hóa chất bị đổ) hay không?

7. Vật dụng chữa cháy, đồ dập tắt lửa, dụng cụ y tế và những vật dụng khác được 
để ở đâu?

8. Tôi cần làm gì nếu bị chấn thương? Ai là nhân viên y tế cấp 1?

9. Trách nhiệm của tôi đối với an toàn lao động là gì? 

10. Tôi sẽ hỏi ai khi có những thắc mắc về an toàn lao động?

Nếu ai bắt buộc bạn phải làm công việc mà theo bạn là không an toàn cho bản thân, 
đó là trái pháp luật. Bạn phải từ chối làm việc với lý do là Nguy hiểm Bất thường. 
Nguy hiểm Bất thường nghĩa là những nguy hiểm hiếm khi xảy ra cho bạn trong công 
việc thường ngày. Nếu bạn nhận thấy rằng công việc của bạn có thể gây ra Nguy 

Công nhân Nước ngoài Tạm thời - Cẩm nang dành cho công nhân
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hiểm Bất thường cho bạn và đồng nghiệp, bạn phải từ chối công việc đó ngay.  
Chủ thuê không có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt công việc của bạn nếu bạn  
từ chối những công việc nguy hiểm đó.

Trách nhiệm của chủ thuê
Chủ thuê có trách nhiệm phải quan sát sức khoẻ và an toàn lao động. Họ phải hoàn 
tất thẩm lượng về tác hại nhận diện cách rõ ràng các tác hại hoặc nguy hiểm tại chỗ 
làm. Khi đã nhận diện rõ ràng, những mối nguy đó cần loại trừ hay kiểm soát được. 
Điều này có thể ảnh hưởng đến một số thay đổi về vật dụng hoặc đòi hỏi những quy 
tắc và phương pháp mà công nhân có thể tuân theo một cách an toàn cho bản thân. 
Điều này phải được áp dụng cho tất cả công nhân. 

Chủ thuê của bạn cần phải:

• Chắc rằng bạn có đầy đủ kinh nghiệm, trình độ và huấn luyện cần thiết cho công việc.

• Thông báo cho bạn biết an toàn và lao động trong công việc.

• Chắc rằng bạn có đầy đủ dụng cụ lao động cần thiết, bao gồm những vật dụng  
bảo hộ.

• Chắc rằng bạn biết sử dụng những dụng cụ.

• Huấn luyện bạn để đối phó với những sản phẩm nguy hiểm.

• Điều tra những việc gây ra thương tích cũng như những tác nhân có thể gây  
ra thương tích.

Nếu bạn có những thắc mắc về nơi làm việc, hoặc cần sự giúp đỡ, xin 
liên hệ Trung tâm Sức khỏe và An toàn nơi làm việc: 1-866-415-8690. 

Khuyến khích bạn nên tìm hiểu thêm thông tin về trách nhiệm và 
quyền lợi của mình trên mạng: employment.alberta.ca/whs
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Dịch vụ Alberta
Dịch vụ Alberta giúp đỡ người tiêu dùng qua việc cung cấp thông tin hoặc giới thiệu 
đến các cơ quan hoặc tổ chức thích hợp; điều tra những đơn kiện do những luật lệ  
về tiêu dùng bị vi phạm, cấp giấy phép và đăng ký một số cơ sở thương mại.

Sử dụng cơ quan lao động để tìm việc làm tại Alberta 
Là một công nhân nước ngoài tạm thời có dự tính, hoặc đang làm việc tại Alberta, 
bạn có thể suy nghĩ về việc sử dụng các dịch vụ của cơ quan lao động.

Các cơ quan lao động đã tính tiền chủ thuê một khoản tiền để tuyển mộ công nhân. 
Khoản tiền này được thỏa thuận giữa chủ thuê và cơ quan môi giới lao động. Chủ 
thuê sẽ không được lấy lại khoản tiền cho dịch vụ này từ công nhân. Bất cứ cơ quan 
nào cho rằng điều này có thể làm được là sai. Không thể tính các khoản tiền cho 
công nhân tiềm năng hay công nhân được tuyển mộ để tìm một việc làm. 

Thông tin cho chủ nhà và người thuê nhà 
Tại Alberta, Điều luật Thuê nhà áp dụng cho hầu hết mọi người thuê nhà để ở.  
Luật này đưa ra quyền lợi và trách nhiệm áp dụng cho chủ nhà lẫn người thuê nhà.

Dầu bạn thuê một buồng ngủ, một phòng riêng trong nhà người nào hoặc san sẻ 
phòng, phải bảo đảm là bạn hiểu rõ luật lệ áp dụng cho trường hợp của bạn. Mỗi  
chỗ thuê có mỗi luật lệ khác nhau.

Tất cả hợp đồng thuê mướn phải được viết bằng giấy tờ, được ký bởi chủ nhà, và 
bao gồm các chi tiết về trách nhiệm của chủ cũng như người thuê, tiền cọc, kiểm  
tra, tiền nhà và thông cáo chấm dứt hợp đồng. 

Liên lạc với Dịch vụ Alberta xin gọi: 

Trung tâm Liên lạc Tiêu dùng, Dịch vụ Alberta
Edmonton và vùng phụ cận: 780-427-4088 
Gọi miễn phí trong Alberta: 1-877-427-4088 
Ngoài Alberta: 1-780-427-4088 
Đăng nhập mạng: servicealberta.ca 

Công nhân Nước ngoài Tạm thời - Cẩm nang dành cho công nhân



11

Bồi thường Lao động:
Cơ quan Bồi thường Lao động (WCB) ở Alberta sẽ giúp bạn khi bạn bị thương nơi làm 
việc. Là một công nhân nước ngoài tạm thời, bạn được xem như những công nhân khác 
cùng làm việc ở Alberta. Nếu chủ thuê của bạn được bảo hộ dưới Điều luật Bồi thường 
Lao động, bạn được bảo hộ khi đặt chân đến Alberta và bắt đầu làm việc. Hỏi chủ của 
bạn xem họ có bảo hiểm Bồi thường Lao động không.

Chủ của bạn phải dán những tờ bích chương bằng hình ảnh (1-2-3) tại nơi mà các công 
nhân có thể nhìn thấy. Những bích chương này chỉ dẫn bạn từng bước cơ bản để báo 
cáo những thương tích lao động.

 

Chủ thuê cần phải giải thích rõ ràng công việc, điều kiện làm việc và trách nhiệm của 
bạn về cách thức làm việc an toàn. Bạn cần biết bảo hiểm WCB hoạt động thế nào, 
và nếu bạn rủi ro bị thương, bạn có quyền nộp đơn xin bồi thường. 

Công nhân Nước ngoài Tạm thời - Cẩm nang dành cho công nhân
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Nếu bạn có thể làm được công việc nhẹ (công việc được điều chỉnh) và theo điều 
kiện giấy phép làm việc cho phép, chủ thuê có thể sắp xếp việc làm nhẹ cho bạn. 
Điều này giữ bạn làm việc đang khi chờ đợi sức khoẻ phục hồi. 

Nếu có thể, yêu cầu chủ thuê ghi rõ những chọn lựa công việc được điều chỉnh trong 
đơn xin giấy phép làm việc từ lúc nộp hồ sơ.

Nếu bạn bị chấn thương trong sở làm:

• Thông báo lập tức cho chủ thuê.

• Chủ thuê phải báo cáo cho WCB ngay lập tức nếu bạn:
o Cần trị bệnh vượt qua cấp 1 (first-aid) hoặc
o Không thể làm việc sau khi xảy ra tai nạn.

• Thông báo cho bác sĩ là bạn bị chấn thương nơi làm việc.

• Thông báo cho WCB. Điền tờ khai chấn thương và gửi cho WCB ngay lập tức.  
Bạn có thể lấy đơn từ chủ của bạn và văn phòng WCB, hoặc lấy đơn trên mạng  
tại wcb.ab.ca.

Để biết thêm chi tiết:

• Gọi miễn phí trong tỉnh Alberta: 1-866-WCB-WCB1  
(1-866-922-9221)

• Ngoài tỉnh Alberta gọi: 1-800-661-9608 

• Email cho WCB theo địa chỉ: contactcentre@wcb.ab.ca

• Đăng nhập mạng: wcb.ab.ca

Công nhân Nước ngoài Tạm thời - Cẩm nang dành cho công nhân



13

Văn phòng Thông tin và Ủy ban Quyền lợi riêng tư Alberta 

Quyền lợi Riêng tư 
Điều luật Bảo vệThông tin Cá nhân của Alberta (PIPA) bảo vệ thông tin do các tổ 
chức tổ hợp tư nhân tại Alberta nắm giữ bằng cách đưa ra những luật lệ thế nào các 
tổ chức này có thể thâu thập, sử dụng, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân. Đối với những 
công nhân nước ngoài tạm thời và người di dân, PIPA áp dụng cho những chủ thuê 
và cơ quan lao động đang hoạt động tại Alberta. Nếu những tổ chức này không bảo 
vệ thông tin cá nhân hay bất chấp những luật lệ về việc thâu thập, sử dụng, hoặc tiết 
lộ thông tin cá nhân như đã đề ra dưới PIPA, thì những cá nhân có thể đệ trình đơn 
kiện lên Văn phòng Thông tin và Ủy ban Quyền lợi riêng tư Alberta. 

Sự có thể về đơn kiện riêng tư
Alina, một công nhân nước ngoài tạm thời từ Phi-líp-pin nhận làm người giúp việc 
cho một gia đình tại Alberta. Sau khi tiến hành công việc, người chủ yêu cầu cất giữ 
giấy thông hành của Alina. Alina thắc mắc về yêu cầu của người chủ, và được cho 
biết rằng nếu khước từ cô sẽ bị trả về Phi-líp-pin. Alina liên hệ với cảnh sát RCMP  
và Văn phòng Thông tin và Ủy ban Quyền lợi riêng tư Alberta xem thử cô ta có thể 
đưa đơn kiện được không. 

Văn phòng Thông tin và Ủy ban Quyền lợi riêng tư Alberta (OIPC)

Muốn biết thêm tin tức về Văn phòng Thông tin và Ủy ban Quyền lợi 
riêng tư xin gọi:

Calgary và vùng phụ cận: 403-297-2728 
Edmonton và phụ cận: 780-422-6860 
Gọi miễn phí trong Alberta: 1-888-878-4044 
Đăng nhập mạng: oipc.ab.ca 

Văn phòng tại Calgary
Lầu 2460, 801 – 6th Avenue S.W. 
Calgary, AB  T2P 3W2

Văn phòng tại Edmonton
#410, 9925 – 109th Street 
Edmonton, AB  T5K 2J8
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Cơ quan Di dân và Lao động Alberta có một Văn phòng Cố vấn Công nhân 
Nước ngoài Tạm thời để giúp đỡ bạn tìm hiểu về quyền lợi của bạn và tìm giải 
pháp cho những tình huống bao gồm sự bất công, không an toàn hoặc tình 
trạng làm việc thiếu vệ sinh. 
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Văn phòng Cố vấn Công nhân Nước Ngoài Tạm thời 
Văn phòng Cố vấn Công nhân Nước Ngoài Tạm thời sẽ giúp bạn hiểu thêm về quyền 
lợi và tìm mọi phương án cho mọi tình huống liên quan đến việc bất công, thiếu an toàn 
và những điều kiện làm việc có hại cho sức khỏe. Đường dây giúp đỡ là 780-644-9955 
(Edmonton) hoặc 1-877-944-9955 tại bất cứ nơi nào trên thế giới. 

Các Văn phòng Cố vấn được đặt tại Calgary và Edmonton. Cả hai văn phòng đều dễ 
dàng cho việc dùng phương tiện xe buýt. Công nhân Nước ngoài Tạm thời có thể liên 
lạc văn phòng cố vấn bằng cách gọi đường dây giúp đỡ miễn phí (1-877-944-9955), 
hoặc đến trực tiếp từ thứ Hai đến thứ Sáu lúc 8 giờ15 sáng đến 12 giờ trưa và lúc  
1 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều, trừ những ngày nghỉ lễ.

Khi nhu cầu của bạn đã được tiến hành xem xét, dịch vụ cung cấp từ Văn 
phòng Cố vấn sẽ bao gồm:

• cung cấp sự giúp đỡ trong việc điền đơn, 

• sắp xếp dịch vụ thông dịch,

• tạo điều kiện để liên hệ với nhiều dịch vụ thưa kiện,

• làm việc với liên bang và đối tác công nghiệp để sắp xếp công việc thay thế mới, và

• làm việc với các cơ quan dịch vụ di dân khắp tỉnh bang với tư cách giúp đỡ những 
Công nhân Nước ngoài Tạm thời trong tiến trình hội nhập, sống và làm việc  
tại Alberta.

Các tố cáo và bất kỳ hành vi ngược đãi đều được xem xét cách nghiêm trọng, và tất  
cả đơn kiện từ những Công nhân Nước ngoài Tạm thời đều được ghi nhận để điều tra.

Hỗ trợ của Alberta dành cho Công nhân Nước 
ngoài Tạm thời.

Công nhân Nước ngoài Tạm thời - Cẩm nang dành cho công nhân
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Văn phòng Cố vấn Công nhân Nước ngoài Tạm thời:

Để biết thêm chi tiết hoặc muốn liên hệ văn phòng cố vấn, gọi  
đường dây giúp đỡ cho Công nhân Nước ngoài Tạm thời của Alberta  
780-644-9955 (Edmonton và vùng phụ cận) hoặc 1-877-944-9955 từ 
khắp mọi nơi trên thế giới.

Cơ quan Dịch vụ Di dân 
Để giúp bạn ổn định và hội nhập vào cuộc sống tại Alberta, bạn có thể liên  
hệ với một cơ quan di dân địa phương. Dịch vụ có sẵn bao gồm: 

• sự hướng dẫn thực tế về cuộc sống hằng ngày và định hướng sinh hoạt cộng 
đồng, chẳng hạn như sử dụng giao thông công cộng, làm sao tìm được các hội 
đoàn văn hóa và cơ sở tôn giáo, và thông tin tổng quát về cuộc sống tại Alberta,

• giới thiệu các tư liệu cộng đồng (như ngân hàng, tiệm buôn, nhà cửa, sức khỏe, 
văn hóa, giải trí) và

• các dịch vụ thông dịch cơ bản.

Địa điểm phiá Bắc 
Tầng 2, 10242 - 105 Street 
Edmonton, AB  T5J 3L5  
1-780-644-2584

Địa điểm phiá Nam 
Tầng 3, JJ Bowlen Building,  
620 – 7th Avenue S.W.,  
Calgary, AB  T2P 0Y8 
1-403-476-4540

Công nhân Nước ngoài Tạm thời - Cẩm nang dành cho công nhân
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9 cơ quan và 6 cộng đồng trong 
tỉnh Alberta cung cấp dịch vụ ổn 
định đời sống cho Công nhân 
Nước ngoài Tạm thời.

Brooks
Trung tâm Global Friendship 
Immigration Center
2nd Floor, 120 – 1st Avenue East 
Brooks, AB  T1R 1C5 
403-362-6115

Calgary
Hiệp hội Calgary Catholic 
Immigration Society
3rd Floor, 120 – 17 Avenue S.W. 
Calgary, AB  T2S 2T2 
403-262-2006

Calgary Mennonite Centre 
for Newcomers
#125, 920 – 36th Street N.E. 
Calgary, AB  T2A 6L8 
403-569-3325

Hội Immigrant Services 
Calgary Society
#120, 910 – 7th Avenue S.W. 
Calgary, AB  T2P 2N8 
403-265-1120

Edmonton
Edmonton Mennonite Centre  
for Newcomers
11713 - 82 Street 
Edmonton, AB  T5B 2V9 
780-424-7709

Catholic Social Services
10709 – 105 Street 
Edmonton, AB  T5H 2X3 
780-424-3545

Fort McMurray
Y.M.C.A. – Wood Buffalo, 
Settlement Development Program
#201 10011 Franklin Avenue 
Hill Building, Fort McMurray, AB 
T9H 2K6  |  780-743-2970

Grande Prairie
Immigrant Settlement Services, 
Grande Prairie Regional College
#202, 9924 – 100 Avenue 
Grande Prairie, AB  T8V 0T9 
780-538-4452

Red Deer
Hội Catholic Social Services, 
Immigration and Settlement
202, 5000 Gaetz Avenue 
Red Deer, AB  T4N 6C2 
403-346-8818

Dịch vụ Thông tin Di dân đến Alberta 
Nếu bạn có thắc mắc về làm việc tại Alberta, Chương trình Ứng viên Di dân cấp tỉnh 
của Alberta, hoặc những thắc mắc liên quan đến thủ tục di trú, xin gọi miễn phí Dịch 
vụ Thông tin Di dân Alberta 1-877-427-6419 trong Alberta, hoặc 1-780-427-6419 
ngoài Alberta.
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Bạn có thể giúp chủ thuê tiếp tục mướn bạn làm việc và sinh sống tại Alberta 
qua Chương trình Ứng viên Di dân của Alberta.
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Chương trình Ứng viên Di dân của Alberta (AINP) có thể giúp đỡ công nhân nước 
ngoài tạm thời và gia đình của họ nhận Alberta làm quê hương vĩnh viễn của mình.

Nhận Alberta làm Quê hương Vĩnh viễn của mình 
Chương trình AINP, điều hành bởi Chính phủ Alberta và liên kết với Sở Di trú và Quốc 
tịch Canada (CIC), giúp đẩy mạnh thủ tục di dân cho những công nhân nước ngoài 
đủ tiêu chuẩn trong những ngành nghề được chọn lọc.

Nếu bạn muốn sinh sống và làm việc tại Alberta lâu dài, và chủ thuê của bạn tại 
Alberta nhận bạn làm việc trọn thời gian lâu dài, hãy nói chuyện với chủ bạn về việc 
nộp đơn lên Chương trình Ứng viên Di dân Alberta (AINP). Để tiến hành thủ tục nộp 
đơn lên AINP, phải làm những bước sau đây: 

• cùng với chủ của bạn, lên thăm mạng của AINP để nắm vững những tiêu chuẩn  
và xác định phân hạng AINP phù hợp để nộp đơn,

• cùng với chủ của bạn tải xuống và hoàn tất mẫu đơn AINP và gom góp đầy đủ tất 
cả hồ sơ đính kèm,

• gởi tờ đơn đã hoàn tất đến cho AINP.

Nếu đơn xin hội đủ tiêu chuẩn đòi hỏi của AINP, bạn có thể được chấp thuận như là 
một Ứng viên Cấp tỉnh. Tổ chức AINP sẽ thông báo cho bạn làm thế nào tiến hành nộp 
đơn xin thường trú lên CIC. CIC sẽ chỉ đạo kiểm tra về sức khỏe, tiền án hình sự và an 
ninh. Nếu những kiểm tra này hội đủ, bạn sẽ được nhận thường trú.

Chương trình Ứng viên Di dân của Alberta 

Để biết thêm chi tiết về Chương trình Ứng viên Di dân của Alberta, xin 
đăng nhập mạng: albertacanada.com/ainp

Công nhân Nước ngoài Tạm thời - Cẩm nang dành cho công nhân
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Nói cách đơn giản, công nhân nước ngoài tạm thời được đối xử không khác biệt 
gì so với các công nhân khác tại Alberta.
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Alberta
Chương trình Bảo hiểm  
Sức khoẻ Alberta
health.gov.ab.ca/ahcip/AHCIP.html 

Chương trình Ứng viên Di dân Alberta 
albertacanada.com/ainp

Đường dây giúp đỡ Công nhân 
Nước ngoài Tạm thời tại Alberta 
Gọi: 780-644-9955 (khu vực Edmonton) hoặc 
1-877-944-9955 từ bất cứ nơi nào trên thế giới

Tiêu chuẩn lao động
Gọi: 780-427-3731 (khu vực Edmonton)
hoặc 1-877-427-3731 miễn phí từ bất cứ nơi 
nào trong Canada
employment.alberta.ca/es

Dịch vụ Thông tin Di dân đến Alberta 
Gọi miễn phí trong Alberta: 1-877-427-6419  
Ngoài Alberta: 1-780-427-6419
Email: immigration.info@gov.ab.ca
albertacanada.com/immigration

Văn phòng Thông tin và Ủy ban 
Quyền lợi riêng tư Alberta (OIPC)
Văn phòng Calgary: 403-297-2728 
Văn phòng Edmonton: 780-422-6860 
Miễn phí: 1-888-878-4044
oipc.ab.ca 

Dịch vụ Alberta
Consumer Contact Center 
Edmonton và khu vực: 780-427-4088 
Miễn phí trong Alberta: 1-877-427-4088 
Ngoài Alberta: 1-780-427-4088
servicealberta.ca 

Văn phòng Cố vấn Công  
nhân Nước ngoài Tạm thời
Địa điểm phiá Bắc:  
Lầu 2, 10242 - 105 Street 
Edmonton, AB  T5J 3L5  
1-780-644-2584

Địa điểm phiá Nam: 
Lầu 3, JJ Bowlen Building,  
620 – 7th Avenue S.W.,  
Calgary, AB  T2P 0Y8 
1-403-476-4540

Email: tfwadvisory.office@gov.ab.ca

Muốn liên lạc người cố vấn, xin gọi Đường 
dây giúp đỡ Công nhân Ngoại quốc Tạm thời 
tại Alberta

WCB Alberta 
Gọi miễn phí trong Alberta  
1-866-WCB-WCB1 (1-866-922-9221)  
Ngoài Alberta 1-800-661-9608 

Email: contactcentre@wcb.ab.ca
wcb.ab.ca 

Sức khoẻ và An toàn chỗ làm việc 
Gọi: 1-866-415-8690

employment.alberta.ca/whs

Canada
Sở Di trú và Quốc tịch Canada 
Gọi: 1-888-242-2100

www.cic.gc.ca 

Dịch vụ Canada 
www.hrsdc.gc.ca/en/workplaceskills/
foreign_workers/index.shtml

Tư liệu Tham khảo 

Công nhân Nước ngoài Tạm thời - Cẩm nang dành cho công nhân



22

Kiểm tra lại Giấy phép Làm việc của bạn về hiệu lực và chính xác – xem lại lần 
nữa về tên của người chủ, nơi chốn làm việc, nghề nghiệp, tên và ngày tháng 
năm sinh của công nhân. 
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Kiểm tra ngày đầu tiên  
Cho Công nhân Ngoại quốc Tạm thời 

Ngày làm việc của tôi
 Giờ làm việc thường ngày của tôi là gì? 

 Ngày làm việc thông thường của tôi là gì?

 Tôi phải có mặt ở sở làm sớm hơn giờ khởi đầu ca làm việc hay không?  
Bao lâu là phù hợp?

 Giờ nghỉ trưa của tôi là bao lâu? 

 Giờ nghỉ trưa có được trả lương hay không? 

 Tôi có thêm giờ nghỉ nào nữa không? Có giờ cà-phê không?

 Sau bao nhiêu giờ làm mới được tính giờ phụ trội? 

 Bao nhiêu giờ phụ trội cần phải có? 

 Giờ phụ trội của tôi được tính lương bao nhiêu? 

 Chủ có cung cấp phương tiện chuyên chở cho tôi đi làm và về hay không? 

Trả lương và Phúc lợi 
 Tôi sẽ nhận lương bổng thế nào? 

 Tôi được trả lương thường như thế nào? 

 Tôi có được phúc lợi sức khoẻ, lương hưu hoặc vào công đoàn không? 

 Những phúc lợi này tốn kém bao nhiêu? 

 Có nhân viên nào lượt qua các khoản khấu trừ từ tấm séc với tôi không?

 Tôi được trả tiền đi đến sở làm và về nhà không?

 Tôi có được trả tiền thưởng không? Tôi phải làm gì để có được tiền đó?  
Khoảng bao nhiêu?

Xem lại Giấy phép Lao động của bạn về giá trị và độ chính xác – tái 
kiểm tra tên của chủ, địa điểm sở làm, nghề nghiệp, tên công nhân  
và ngày tháng năm sinh.

Công nhân Nước ngoài Tạm thời - Cẩm nang dành cho công nhân
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Xin nghỉ giờ làm 
 Tôi có được trả tiền nghỉ phép hoặc tiền nghỉ phép được tính chung với tiền  

lương hay không? 

 Tiền nghỉ phép được tính thế nào?

 Điều gì xảy ra nếu tôi bệnh? Tôi liên lạc với ai? Trách nhiệm của tôi là gì?

 Ngày tôi nghỉ bệnh có được trả lương không? 

 Tôi được phép sắp xếp ngày nghỉ không lương được không? 

Câu hỏi về Sức khoẻ và An toàn
 Sự rủi ro và nguy hiểm của công việc làm của tôi là gì? 

 Có mối nguy nào khác tôi cần biết về chỗ làm của tôi không? 

 Khi nào tôi nhận được huấn luyện tay nghề? 

 Có thông tin nào về sức khoẻ và an toàn sẵn có cho tôi xem qua không?

 Có buổi hội thảo nào về sức khoẻ và an toàn không? 

 Hộp cấp cứu và bình chữa cháy đặt chỗ nào?

 Tôi cần làm gì nếu có hỏa hoạn hay trường hợp khẩn cấp khác? 

 Tôi gặp ai nếu bị thương tại sở làm? 

 Trách nhiệm về sức khoẻ và an toàn của tôi là gì?

 Trách nhiệm về sức khoẻ và an toàn của chủ là gì?

 Tôi phải nói chuyện với ai nếu có thắc mắc về sức khoẻ và an toàn? 

Cần thêm thông tin xin liên lạc: 

Tiêu chuẩn Lao động
1-877-427-3731 (Canada)  |  employment.alberta.ca/es

Đường dây giúp đỡ Công nhân Nước ngoài Tạm thời tại Alberta
780-644-9955 (khu vực Edmonton)  
1-877-944-9955 (từ bất cứ nơi nào trên thế giới)

Công nhân Nước ngoài Tạm thời - Cẩm nang dành cho công nhân



Được soạn thảo bởi Cơ quan Lao động và Di dân Alberta.                                             

Gọi đường dây giúp đỡ cho Công nhân Nước Ngoài Tạm thời tại Alberta 780-644-9955  
(khu vực Edmonton)  hoặc 1-877-944-9955 (từ bất cứ nơi nào trên thế giới).

Tài liệu này có thể sử dụng, ấn loát, lưu giữ hoặc phổ biến cho mục đích bất vụ lợi. Nguồn tin trích  
dẫn từ tài liệu này phải được ghi rõ. Tài liệu này không được sử dụng, ấn loát, lưu giữ hoặc phổ biến  

cho mục đích lợi nhuận buôn bán mà không được sự cho phép từ Chính phủ Alberta , 
Tài liệu này không được phép bán lại ngoại trừ được cấp giấy phép từ Chính phủ Alberta.



Cẩm nang dành cho người lao động 
thuộc diện Công nhân Nước ngoài 
Tạm thời 

Ấn phẩm này gồm những thông tin về:

• Chương trình Công nhân Nước ngoài Tạm thời

• Tiêu chuẩn Lao động

• Sức khoẻ và An toàn chỗ làm

• Dịch vụ Alberta

• Bảo hiểm lao động

• Văn phòng Thông tin và  Ủy ban Quyền lợi riêng  
tư Alberta

• Đường dây giúp đỡ Công nhân Nước ngoài Tạm 
thời tại Alberta

• Văn phòng Cố vấn Công nhân Nước ngoài Tạm thời

• Cơ quan Dịch vụ Di dân 

• Dịch vụ Thông tin Di dân đến Alberta 

• Chương trình Ứng viên Di dân Alberta
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