Coi Chừng Các Tham Vấn Viên Di Trú Phi Đạo Đức
Tiến trình di trú Canada có thể phức tạp và khó một mình áp dụng cho đúng. Nếu
quý vị quyết định thuê người giúp, hãy chắc chắn là quý vị tìm một người có kiến
thức và chứng chỉ đúng mức. Đừng trở thành nạn nhân của nạn lừa gạt hoặc của
một tham vấn viên di trú phi đạo đức.

Đại Diện Hợp Lệ
Đại diện hợp lệ là người mà quý vị đã bổ nhiệm để đại diện cho quý vị trong đơn di
trú của mình. Không bắt buộc phải có một đại diện hợp lệ nhưng, nếu quý vị cần
được cố vấn hoặc hướng dẫn về hồ sơ di trú của mình, một đại diện có kiến thức có
thể giúp được nhiều.
Đại diện hợp lệ có thể được trả tiền hoặc không được trả tiền.
Thí dụ về người đại diện không được trả tiền là người trong gia đình và bạn bè
hoặc một người nào đó tại một tổ chức cộng đồng.
Người đại diện được trả tiền PHẢI là một trong những người sau đây:
1. một luật sư Canada;
2. một tham vấn viên di trú có giấy phép hành nghề — tổ chức quản trị hiện
nay là Hội Tham Vấn Viên Di Trú Canada (CSIC); hoặc
3. một thành viên của Phòng Chưởng Khế Quebec.
Quý vị bổ nhiệm người đại diện cho mình bằng cách điền một mẫu của Sở Quốc
Tịch và Di Trú Canada: Sử Dụng một Đại Diện (Use of a Representative). Cũng phải
dùng mẫu này khi quý vị đổi đại diện.

Những vụ lừa gạt cần để ý
Để ý các tham vấn viên ma. Một số người tự gọi họ là tham vấn viên di trú
không phải là thành viên của bất cứ tổ chức chuyên nghiệp nào và hội đủ
điều kiện làm đại diện hợp lệ. Những người này thường không hội đủ điều
kiện, không chịu chi phối của điều lệ và có thể bất lương. Họ có thể tính lệ
phí quá cao. Họ thường được gọi là tham vấn viên ma vì họ không muốn ghi
tên họ trong các văn kiện quý vị gửi cho chính quyền. Chỉ thuê một tham vấn
viên di trú có giấy phép hành nghề đúng mức.
Đừng tin các hứa hẹn ưu đãi nếu đóng thêm lệ phí. Không ai có thể bảo
đảm sẽ có được kết quả như ý. Không thể đóng thêm lệ phí mà đơn của quý
vị sẽ được cứu xét nhanh hơn hoặc bảo đảm được cho quý vị có việc làm,
chiếu khán (thị thực) hoặc có chỗ trong trường.
Đừng nói dối trong mẫu đơn. Không bao giờ nghe lời ai mà ghi chi tiết sai
trong mẫu đơn hoặc cho phép gửi văn kiện giả mạo cùng với đơn của quý vị.
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Làm như vậy là phạm luật và quý vị có thể bị từ chối nhập cảnh Canada hoặc
bị trục xuất khỏi nước.
Hãy chắc chắn trước khi quý vị ký tên: Hãy lập văn bản thỏa thuận giải
thích các loại lệ phí quý vị phải trả và cho việc gì. Hãy lấy biên nhận khi quý
vị trả tiền. Nhớ xem lại cho chắc quý vị đã hiểu rõ mọi việc trước khi ký vào
bất cứ mẫu đơn nào. Nếu quý vị không hiểu tiếng Anh, hãy đem theo người
quý vị tin cậy để dịch cho quý vị. Không bao giờ ký vào mẫu để trống.

Các Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp
Sở Quốc Tịch và Di Trú Canada (Citizenship and Immigration Canada) (CIC)
CIC cung cấp mẫu đơn và các tập hướng dẫn về di trú. Các nhân viên trung tâm
điện thoại có thể thông tin tổng quát, nhưng không thể cố vấn. Họ có thể thu âm
các cuộc nói chuyện qua điện thoại.
1-888-242-2100
www.cic.gc.ca
Hội Luật Pháp BC (Law Society of BC)
Cơ quan kiểm soát các luật sư B.C. nhận khiếu nại và có thể xác nhận một luật sư
nào đó có ghi danh với họ hay không.
Số miễn phí tại B.C.: 1 800 903-5300 or 604 669-2533 (Vancouver)
www.lawsociety.bc.ca
Hội Tham Vấn Viên Di Trú Canada (Canadian Society of Immigration
Consultants)
Đây là cơ quan kiểm soát hiện nay các tham vấn viên di trú. Họ nhận khiếu nại và có
thể xác nhận một tham vấn viên nào đó có giấy phép hành nghề hay không.
1 866 308-2742
www.csic-scci.ca
Hội Dịch Vụ Pháp Lý BC (Legal Services Society of BC)
Hội này cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý tại B.C., kể cả thông tin và giới thiệu
pháp lý. Họ có thể cung cấp luật sư miễn phí cho những người có lợi tức thấp gặp
vấn đề nghiêm trọng về di trú, chẳng hạn như các buổi phân xét trục xuất hoặc đơn
xin tỵ nạn. Có thông dịch viên nếu cần.
604 408-2172 (Greater Vancouver) hoặc 1 866 577-2525 (các nơi khác trong B.C.)
www.lss.bc.ca

Ghi Chú
Bài này chỉ để thông tin, không phải cố vấn pháp lý. Bản quyền 2010 MOSAIC
Cập nhật ngày 4 Tháng Giêng, 2011.
Dự án này được thực hiện nhờ tài trợ của Law Foundation of BC, Chính Phủ Canada
và Tỉnh Bang British Columbia.
Dự án này là kết quả hợp tác giữa MOSAIC và People’s Law School
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