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L©i GI�I THIiŒu 
 
 Vào ngày 30 tháng 12 næm 1996, Chính phû Liên Bang Çã ÇÜa ra m¶t sÓ nh»ng thay Ç°i vŠ chính 
sách bäo hi‹m phúc l®i cho ngÜ©i bÎ thÃt nghiŒp.  Nh»ng khoän tiŠn phúc l®i mà trÜ§c Çây g†i là Bäo 
Hi‹m ThÃt NghiŒp (Unemployment Insurance Benefit g†i t¡t là U.I.) nay ÇÜ®c g†i b¢ng m¶t tên m§i là 
Bäo Hi‹m Lao ñ¶ng (Employment Benefit g†i t¡t là E.I.).  Dù r¢ng m¶t vài Ç¥c Çi‹m cûa chính sách bäo 
hi‹m cÛ vÅn ÇÜ®c gi» låi, nhÜng chính sách bäo hi‹m m§i có nhiŠu Çi‹m khác biŒt so v§i chính sách cÛ. 
Chính sách Bäo Hi‹m Lao ñ¶ng Çã ÇÜ®c sºa Ç°i và b¡t ÇÀu có hiŒu l¿c k‹ tØ ngày 5 tháng 01 næm 1997. 
 
 Trong quy‹n sách này, bån së tìm thÃy m¶t sÓ khái niŒm t°ng quát vŠ chính sách Bäo Hi‹m Lao 
ñ¶ng m§i, cùng v§i m¶t sÓ thông tin cÖ bän vŠ các Çi‹m nhÜ: tiêu chuÄn hÜªng tr® cÃp bäo hi‹m, cách 
tính tiŠn tr® cÃp, các trÜ©ng h®p phåt vå và cách khi‰u nåi. 
 
 Sau khi Ç†c xong quy‹n sách này, n‰u bån có nh»ng câu hÕi liên quan Ç‰n chính sách Bäo Hi‹m 
Lao ñ¶ng, xin liên låc v§i các cÖ quan  hay các trung tâm c¶ng ÇÒng tåi ÇÎa phÜÖng Ç‹ ÇÜ®c giúp Ç«. 
 
 Quy‹n sách này bao gÒm các thông tin t°ng quát vŠ luÆt pháp nhÜng luÆt pháp có th‹ thay Ç°i.  
N‰u bån có th¡c m¡c gì, xin hãy liên låc v§i væn phòng hÜ§ng dÅn luÆt pháp hay tìm m¶t luÆt sÜ Ç‹ ÇÜ®c 
giúp Ç«. 
 
ñiŠu KiŒn CÖ Bän Ç‹ hÜ«ng tiŠn Bäo hi‹m lao Ç¶ng 
 
Bån phäi h¶i Çû ai ÇiŠu kiŒn cÖ bän sau Çây Ç‹ có th‹ hÜ«ng ÇÜ®c tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng: 
 

 sÓ lÜÖng có Çóng thu‰ bäo hi‹m lao Ç¶ng 
 Çã làm Çû sÓ gi© Çòi hÕi trong chu kÿ qui ÇÎnh.   

 
Các loåi tiŠn Bäo Hi‹m Lao ñ¶ng 
 
TiŠn Bäo Hi‹m Lao ñ¶ng chia làm các loåi nhÜ sau: 
 
• TiŠn Bäo Hi‹m Thông ThÜ©ng (regular benefit): là loåi tiŠn bäo hi‹m dành cho nh»ng ngÜ©i thÃt 

nghiŒp Çang tích c¿c tìm viŒc làm  
 
• TiŠn Bäo Hi‹m ñ¥c BiŒt bao gÒm:  
 

♦ TiŠn bŒnh (sick benefit) dành cho nh»ng ngÜ©i bÎ bŒnh ho¥c bÎ thÜÖng phäi tåm nghï viŒc Ç‹ trÎ 
bŒnh 

♦ TiŠn sän phø (Maternity benefit) dành cho n» nhân công Çi sanh 
♦ TiŠn bäo hi‹m cho cha mË (parental benefit) dành cho công nhân có con m§i sinh hay nhÆn con 

nuôi nên nghï phép cha mË Ç‹ chæm sóc con. 
♦ TiŠn Chæm Sóc Thân Nhân Tr†ng BŒnh (Compassion Care benefit) dành cho nhân công tåm 

nghï viŒc Ç‹ chæm sóc ngÜ©i thân có båo bŒnh cûa mình 
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I. TiŠn Bäo Hi‹m Thông ThÜ©ng 
 

Bån phäi h¶i Çû 2 ÇiŠu kiŒn sau Çây Ç‹ Çû tiêu chuÄn xin hÜ«ng tiŠn bäo hi‹m thông thÜ©ng: 
 
1. bån phäi làm Çû sÓ gi© Çòi hÕi trong chu kÿ qui ÇÎnh 
2. lš do thÃt nghiŒp h®p tiêu chuÄn cûa lš do chánh Çáng theo luÆt qui ÇÎnh 
 
Chu kÿ qui ÇÎnh : 
 
Bån phäi làm Çû sÓ gi© trong chu kÿ qui ÇÎnh (Qualifying Period), Çó là  th©i gian ng¡n nhÃt cûa m¶t 
trong hai trÜ©ng h®p sau Çây:  
 
a) 52 tuÀn (12 tháng) k‹ tØ ngày bån n¶p ÇÖn trª vŠ trÜ§c  
     ho¥c 
b) khoäng th©i gian k‹ tØ ngày bån lãnh tiŠn Bäo Hi‹m Lao ñ¶ng cho Ç‰n nay. 
 
Cho ví dø nhÜ bån n¶p ÇÖn xin vào ngày 12 tháng 11 næm 2006, thì chu kÿ qui ÇÎnh sëtính ngÜ®c låi 52 
tuÀn trÜ§c tÙc là tØ ngày 12 tháng 11 næm 2005 Ç‰n ngày 12 tháng 11 næm 2006,  nhÜng ví dø nhÜ bån Çã 
tØng lãnh bäo hi‹m lao Ç¶ng vào tháng 2 næm 2006, thì chu kÿ qui ÇÎnh së là tØ tháng 2 næm 2006 Ç‰n 
tháng 11, 2006. 
 
Trong các trÜ©ng h®p Ç¥c biŒt nhÜ tØng nghï viŒc vì bÎ bŒnh, bÎ thÜÖng, mang thai, ª tù ho¥c tham gia các 
chÜÖng trình huÃn nghŒ cûa B¶ Phát Tri‹n Nhân L¿c thì chu kÿ qui ÇÎnh có th‹ kéo dài Ç‰n 104 tuÀn.  
Bån phäi chû Ç¶ng xin gia hån và cung cÃp chÙng minh là bån Çû ÇiŠu kiŒn ÇÜ®c gia hån. 
 
SÓ gi© làm viŒc Çòi hÕi: 
 
ñ‹ xin hÜ«ng loåi bäo hi‹m lao Ç¶ng thÜ©ng, sÓ gi© bån phäi làm trong chu kÿ qui ÇÎnh (Qualifying 
Period)  có 3 loåi yêu cÀu trong sÓ gi© Çã làm: 
 
1. NgÜ©i xin lÀn ÇÀu tiên ho¥c tái xin nhÜ ngÜ©i m§i 
 

Bån cÀn 910 gi© n‰u Çây là lÀn ÇÀu tiên bån xin ho¥c bån Çã tØng lãnh tiŠn này nhÜng bån Çã ngÜng  
làm viŒc hÖn 2 næm m§i Çi làm låi rÒi thÃt nghiŒp, ho¥c bån Çã làm viŒc ít hÖn 910 gi© trong chu kÿ 
52 tuÀn gÀn nhÃt và m¶t næm trÜ§c Çó bån Çã làm ít hÖn 490 gi© ho¥c có ít hÖn 490 gi© thu¶c các hoåt 
Ç¶ng gián ti‰p lao Ç¶ng  (labour force attachement).  Bån ÇÜ®c xét nhÜ "gián ti‰p lao Ç¶ng" n‰u trong 
næm trÜ§c bån có lãnh tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng, tiŠn bÒi thÜ©ng tai nån lao Ç¶ng, tiŠn nghÌ bŒnh do 
hãng trä, tiŠn Çình công, ho¥c bån theo h†c m¶t khoá huÃn nghŒ do B¶ Phát Tri‹n Nhân L¿c gi§i 
thiŒu, m‡i tuÀn gián ti‰p lao Ç¶ng tÜÖng ÇÜÖng v§i 35 gi© . 

 
2. NgÜ©i tái xin thông thÜ©ng: 

 
Bån tái xin tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông thÜ©ng ho¥c trong 208 tuÀn (4 næm) gÀn nhÃt bån Çã tØng  
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lãnh ít nhÃt 1 tuÀn tiŠn sanh ho¥c tr® cÃp cha mË thì bån chÌ cÀn có 420 Ç‰n 700 gi© tùy theo t› lŒ thÃt 
nghiŒp nÖi bån cÜ trú vào th©i Çi‹m bån n¶p ÇÖn Ç‹ Çû tiêu chuÄn.  T› lŒ thÃt nghiŒp trong vùng bån ª 
càng cao thì sÓ gi© làm viŒc Çòi hÕi càng thÃp.  Bäng tiêu chuÄn sÓ gi© là: 
 

T› lŒ thÃt nghiŒp trong vùng cÜ ngø SÓ gi© làm viŒc Çòi hÕi 
dÜ§i 6% 

6.1% Ç‰n 7% 
7.1% Ç‰n 8% 
8.1% Ç‰n 9% 
9.1% Ç‰n10% 

10.1% Ç‰n 11% 
11.1% Ç‰n 12% 
12.1% Ç‰n 13% 

trên 13.1% 

700 gi© 
665 gi© 
630 gi© 
595 gi© 
560 gi© 
525 gi© 
490 gi© 
455 gi© 
420 gi© 

  
3. Nh»ng ngÜ©i tØng vi phåm luÆt bäo hi‹m lao Ç¶ng 

 
N‰u bån xin tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông thÜ©ng mà trong 5 næm qua bån Çã tØng vi phåm luÆt bäo 
hi‹m lao Ç¶ng, thì sÓ gi© Çòi hÕi së gia tæng Ç‰n mÙc cao nhÃt là 1400 gi©.  sÓ gi© gia tæng së cæn cÙ 
vào tÀm nghiêm tr†ng cûa lÀn vi phåm Çó. xin tham khäo møc vi phåm ª phÀn sau tài liŒu này Ç‹ bi‰t 
thêm chi ti‰t. 

  
N‰u xin hÜ«ng tiŠn bäo hi‹m thông thÜ©ng, thì lš do thÃt nghiŒp së änh hÜ«ng Ç‰n tiêu chuÄn hÜ«ng.  n‰u 
lš do thÃt nghiŒp cûa công viŒc nào không Çúng tiêu chuÄn, thì sÓ gi© làm viŒc trong công viŒc này và trª 
vŠ trÜ§c së bÎ hûy bÕ nên không th‹ c¶ng tÃt cä sÓ gi© Çã làm trong chu kÿ låi.  cho vi dø, bån có Çã t°ng 
c¶ng tích lûy 1000 gi© làm viŒc trong 3 công viŒc c¶ng låi.  lš do thÃt nghiŒp cûa viŒc thÙ nhÃt và thÙ ba 
Çû ÇiŠu kiŒn nhÜng lš do thÃt nghiŒp trong công viŒc thÙ nhì không Çúng tiêu chuÄn, thì sÓ gi© Çã làm 
trong công viŒc thÙ nhÃt và nhì së bÎ hûy, chÌ có sÓ gi© Çã làm trong c¶ng viŒc thÙ ba ÇÜ®c tính mà thôi.   
 
NhÜng n‰u bån xin tiŠn bäo hi‹m Ç¥c biŒt thì lš do thÃt nghiŒp không änh hÜ«ng, tÃt cä sÓ gi© Çã làm së 
ÇÜ®c tính chung trong th©i gian chu kÿ qui ÇÎnh.  NhÜ ví dø trên thì có lë bån không Çû ÇiŠu kiŒn xin 
hÜ«ng tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông thÜ©ng nhÜng bån có lë së Çû ÇiŠu kiŒn xin hÜ«ng các loåi bäo hi‹m 
Ç¥c biŒt. 
 
các lš do thÃt nghiŒp Çû tiêu chuÄn: 
 
LuÆt bäo hi‹m lao Ç¶ng Ç¥t ra nh»ng lš do thÃt nghiŒp Çúng tiêu chuÄn ÇÜ®c hÜ«ng tiŠn bäo hi‹m lao 
Ç¶ng thông thÜ©ng.  Nh»ng lš do thÃt nghiŒp vì bÎ cho nghï viŒc (laid off), công ty Çóng cºa ho¥c phá sän 
së t¿ Ç¶ng Çû tiêu chuÄn.  Nh»ng trÜ©ng h®p bÎ sa thäi vì hành vi xÃu, phåm l°i hay t¿ š thôi viŒc mà 
không có lš do chính Çáng së không Çû tiêu chuÄn hÜ«ng tiŠn.  Nhh»ng lš do t¿ š thôi viŒc chính Çáng là: 
 
♦ bÎ sách nhi‹u tình d¿c ho¥c sách nhi‹u khác tåi nÖi làm viŒc 
♦ bÎ kÿ thÎ vŠ chûng t¶c, tôn giáo,tính ngÜ«ng,tu°i tác,bŒnh tÆt, phái biŒt v.v. 
♦ phäi bÕ viŒc Ç‹ d†n theo v® chÒng mình ÇÎnh cÜ ª m¶t nÖi khác  
♦ bÎ bu¶c làm viŒc trong hoàn cänh nguy hi‹m 
♦ bÕ viŒc cû Ç‹ nhÆn viŒc làm m§i 
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♦ tiŠn lÜÖng bÎ giäm nhiŠu ho¥c chÙc vø bÎ thay Ç°i l§n 
♦ chû không chÎu trä lÜÖng phø tr¶i ho¥c bÎ ép làm quá nhiŠu phø tr¶i 
♦ bÎ båc Çäi ho¥c bÎ chèn ép 
♦ bÎ ép làm viŒc phi pháp 
♦ bÎ thi‰u tiŠn lÜÖng ho¥c bÎ ép tØ chÙc 
♦ vì lš do sÙc khÕe không thích h®p ti‰p tøc làm chÙc vø  
♦ chæm sóc con cái ho¥c thân nhân (trong th©i gian chæm sóc së không ÇÜ®c lãnh tr® cÃp cho Ç‰n khi có 

khä næng Çi làm m§i có th‹ b¡t ÇÀu ÇÜ®c lãnh tiŠn) 
 
Cho dù nh»ng lš do trên là chính Çáng, bån vÄn chÜa ch¡c t¿ Ç¶ng Çû Çû ÇiŠu kiŒn hÜ«ng tiŠn, bån phäi 
chÙng minh r¢ng trÜ§c khi bån quy‰t ÇÎnh bÕ viŒc, bån Çã có nh»ng n° l¿c Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ nhÜng 
cuÓi cùng phäi bÕ viŒc vì không còn cách nào hÖn.  Cho ví dø nhÜ bån bÎ sách nhi‹u, bån phäi giäi thích 
bån Çã làm nh»ng gì Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ nhÜ phàn nàn v§i cÃp trên, xin Ç°i viŒc ho¥c n‰u lš do bÕ viŒc là 
sÙc khÕe thì bån phäi có giÃy bác sï và yêu cÀu ÇÜ®c Ç°i viŒc thích h®p trÜ§c khi bÕ viŒc. 
 
HÆu quä cûa bÕ viŒc không có lš do chính Çáng ho¥c bÎ sa thäi vì l°i lÀm rÃt nghiêm tr†ng vì tÃt cä sÓ gi© 
bån Çã làm trÜ§c Çó së bÎ hûy bÕ hoàn toàn nên không dùng Ç‹ xin loåi tiŠn thông thÜ©ng, sÓ gi© này chÌ 
có th‹ dùng Ç‹ xin loåi tiŠn Ç¥c biŒt n‰u bån Çû tiêu chuÄn.  N‰u bån g¥p khó khæn nÖi làm viŒc, bån nên 
thu thÆp và k› løc chÙng c§, nên tham khäo š ki‰n pháp luÆt trÜ§c khi bÕ viŒc.  N‰u ÇÖn xin cûa bån bÎ tØ 
chÓi vì lš do nghï viŒc không Çúng tiêu chuÄn, bån có quyŠn khi‰u nåi. 
 
N‰u bån bÎ sa thäi vì l°i cûa mình nhÜ hånh ki‹m xÃu, cÓ š hÜ håi tài sän công ty, Çi tr‹ thÜ©ng ho¥c v¡ng 
m¥t không xin phép, say rÜ®u trong lúc làm viŒc, không tuân theo chÌ thÎ v.c. thì bån së không Çû tiêu 
chuÄn Ç‹ lãnh tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông thÜ©ng nhÜng n‰u bån Çû ÇiŠu kiŒn thì có th‹ xin tiŠn bäo 
hi‹m lao Ç¶ng Ç¥c biŒt .  N‰u lš do sa thäi không rÕ rŒt, bån nên n¶p ÇÖn xin, Nhân viên B¶ Phát Tri‹n 
Nhân L¿c Canada së ÇiŠu tra và quy‰t ÇÎnh.  N‰u bÎ tØ chÓi, bån có quyŠn khi‰u nåi.     
 
Khi bån n¶p ÇÖn, n‰u lš do thÃt nghiŒp là t¿ š bÕ viŒc, bån së phäi ÇiŠn lš do giäi thích vŠ lš do bÕ viŒc, 
nh»ng gì bån Çã làm Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ trÜ§c khi bÕ viŒc và bån có thº tìm viŒc khác hay không?  Trong 
trÜ©ng h®p bån bÎ sa thäi, bån së phäi giäi thích lš do bÎ sa thäi, bån có bÎ cänh cáo trÜ§c Çó không và bån 
Çã làm gì Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ. 
 
Nhân viên B¶ Phát Tri‹n Nhân L¿c Canada së cæn cÙ vào nh»ng tài liŒu bån cung cÃp Ç‹ ÇiŠu tra, h† có 
th‹ yêu cÀu g¥p bån, g†i cho chû Ç‹ tìm hi‹u thêm rÒi m§i quy‰t ÇÎnh có chÃp nhÆn hÒ sÖ cûa bån không.  
N‰u bÎ tØ chÓi, bån có 30 ngày Ç‹ khi‰u nåi.  Bån nên tham khäo š ki‰n pháp luÆt vŠ khi‰u nåi.   
 
Dù r¢ng bån bÎ tØ chÓi lãnh tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông thÜ©ng, bån vÄn có th‹ Çû ÇiŠu kiŒn lãnh tiŠn 
bäo hi‹m Ç¥c biŒt nhÜ tiŠn bŒnh, sän phø, tr® cÃp cha mË, chæm sóc thân nhân v.v. SÓ gi© Çã làm không 
dùng ÇÜ®c Ç‹ xin tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông thÜ©ng nhÜng có th‹ dùng Ç‹ xin tiŠn Ç¥c biŒt nêu trên.  
 
Nh»ng ÇiŠu phäi chú š khi Çang lãnh tiŠn bäo hi‹m thông thÜ©ng:   
 
ñ‹ ÇÜ®c lãnh tiŠn bäo hi‹m, bån phäi: 
 
• ñang tích c¿c tìm viŒc làm và gi» k› løc tìm viŒc Ç‹ cung cÃp n‰u bÎ yêu cÀu 
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• S¤n sàng Ç‹ làm viŒc bÃt cÙ lúc nào 
• ñiŠn phi‰u khai báo (report card) ÇÎnh kÿ 
• báo cáo l®i tÙc liên hŒ Ç‰n viŒc làm nhÆn ÇÜ®c trong th©i gian lãnh tr® cÃp 
• ra m¥t tÃt cä các bu°i yêu cÀu phÕng vÃn khi Çòi hÕi 
• Tuân theo các chÌ thÎ tìm viŒc cûa væn phòng Bäo Hi‹m Lao ñ¶ng 
• Tham gia các chÜÖng trình huÃn nghŒ mà nhân viên Bäo Hi‹m Lao ñ¶ng Çã chuÄn cho bån 
• Cung cÃp chi ti‰t vŠ s¡p Ç¥t viŒc gºi trÈ n‰u bån có viŒc làm 
 
BÎ phåt tåm ngÜng tiŠn mÃt tiêu chuÄn ÇÜ®c ti‰p tøc lãnh tiŠn 
 
Trong th©i gian lãnh tiŠn, n‰u bån vi phåm m¶t sÓ Çòi hÕi cûa B¶ Phát Tri‹n Nhân L¿c ÇŠ ra thì có th‹ 
gây änh hÜ«ng Ç‰n tiêu chuÄn lãnh tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông thÜ©ng.  Bån có th‹ bÎ phåt ngÜng tiŠn tØ 
1 Ç‰n 6 tuÀn n‰u bån: 
 
• không tuân hành các chÌ thÎ cûa B¶ Phát Tri‹n Nhân L¿c Çòi hÕi nhÜ không Ç‰n khi ÇÜ®c m©i phÕng 

vÃn.   
• không có lš do chính Çáng mà v¡ng m¥t, bÕ h†c, tØ chÓi tham d¿ các chÜÖng trình huÃn nghŒ ho¥c l§p 

dåy tìm viŒc do nhân viên b¶ phát tri‹n nhân l¿c Çòi hÕi. 
 
Bån có th‹ bÎ phåt n¥ng hÖn tØ 7 Ç‰n 12 tuÀn cho nh»ng lš do nhÜ: 
 
• tØ chÓi chÃp nhÆn công viŒc thích h®p 
• không xin các công viŒc thích Çáng mà bån bi‰t có 
 
Trong m¶t sÓ trÜ©ng h®p, nhân viên Bäo Hi‹m Lao ñ¶ng có th‹ xét không cho bån hÜªng tiŠn bäo hi‹m 
lao Ç¶ng n‰u nhÜ: 
 
 o  Bån không s¤n sàng Ç‹ làm viŒc 
 o  Bån không chÎu tìm viŒc làm 
 o  Bån không chÎu quay trª låi làm viŒc khi chû g†i låi 
 o  Bån bÎ mÃt viŒc vì Çình công hay cÜ«ng låi lŒnh toà bu¶c Çi làm 
 
Trong trÜ©ng h®p bÎ phåt ngÜng lãnh tiŠn, bån së ÇÜ®c ti‰p tøc lãnh sÓ tuÀn còn låi n‰u có, nhÜng n‰u 
trÜ©ng h®p cûa bån là: 
 

1. th©i gian bÎ phåt chÜa h‰t mà bån Çã lãnh xong tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông thÜ©ng, và 
2. th©i hån bÎ phåt chÜa quá 2 næm,và 
3. bån Çã làm ít hÖn 700 gi© trong th©i gian lãnh tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông thÜ©ng lÀn trÜ§c Ç‰n 

lÀn này 
 
thì th©i gian bÎ phåt së bÎ lÜu trº và áp døng vào lÀn sau mà bån lãnh tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông 
thÜ©ng. 
 
Nên nh§ r¢ng bån không b¡t bu¶c phäi nhÆn tÃt cä m†i viŒc, nhÜng bån phäi nhÆn viŒc làm thích h®p khä  
næng cûa bån.  N‰u bån bÎ xem là cÓ š tØ chÓi nhÆn viŒc, bån có th‹ bÎ phåt nhÜng bån có quyŠn khi‰u nåi.   
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N‰u bån tìm ÇÜ®c viŒc trÜ§c khi lãnh xong tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông thÜ©ng, nhÜng bån không có lš 
do chính Çáng bÕ viŒc m§i hay bÎ sa thäi vì hånh ki‹m xÃu, bån së mÃt quyŠn l®i ti‰p tøc lãnh sÓ tuÀn còn 
låi và sÓ gi© bån Çã tích lûy trong viŒc m§i së không dùng ÇÜ®c Ç‹ xin tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông 
thÜ©ng lÀn t§i.     
 
Nh»ng quy‰t ÇÎnh bÎ phåt ngÜng hÜ«ng chÌ áp døng cho tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông thÜ©ng mà không 
áp døng cho th©i gian lãnh tiŠn Ç¥c biŒt. ví dø nhÜ trong th©i gian bÎ phåt ngÜng tiŠn mà bån bÎ bŒnh, bån 
chuy‹n sang tiŠn bŒnh thì bån së ÇÜ®c ti‰p tøc lãnh và sÓ tuÀn bÎ phåt së áp døng låi khi bån chuy‹n trª låi 
lãnh tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông thÜ©ng. 
 
Bån së mÃt quyŠn l®i Ç‹ lãnh tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông thÜ©ng trong th©i gian bån có vÃn ÇŠ sau Çây: 
 
• bån có nh»ng lš do làm cho bån không th‹ Çi làm (ví dø nhÜ chÜa tìm ÇÜ®c nÖi gºi trÈ) 
• th©i gian Çình công ho¥c không Çi làm vì lŒnh bu¶c ngÜng viŒc do Çình công gây ra 
• không cung cÃp chi ti‰t Çòi hÕi cho B¶ Phát Tri‹n Nhân L¿c 
• th©i gian xuÃt cänh quá hån và lš do  không h®p tiêu chuÄn  
• Çi h†c l§p Anh ngº hay huÃn nghŒ mà gi© h†c së änh hÜ«ng Ç‰n khä næng tìm viŒc mà không có s¿ 

chÃp thuÆn cûa B¶ Phát Tri‹n Nhân L¿c 
 
SÓ tuÀn bån không ÇÜ®c lãnh sÈ ÇÜ®c tính vào t°ng sÓ tuÀn bån có quyŠn lãnh.  Cho ví dø nhÜ t°ng sÓ 
tuÀn bån có quyŠn lãnh là 30 tuÀn, bån Çã lãnh 10 tuÀn rÒi xuÃt cänh 10 tuÀn, lúc bån trª låi, bÎ chÌ có th‹ 
ti‰p tøc lãnh h‰t 10 tuÀn còn låi.  
   
Th©i gian lãnh tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông thÜ©ng 
 
Th©i gian bån ÇÜ®c hÜªng tiŠn bäo hi‹m tùy thu¶c vào t› lŒ thÃt nghiŒp trong vùng bån cÜ ngø và t°ng sÓ 
gi© mà bån Çã làm.  T°ng sÓ luÀn lÍ mà bån có th‹ ÇÜ®c hÜªng tiŠn Bäo Hi‹m Lao ñ¶ng là tØ 14 Ç‰n tÓi 
Ça 45 tuÀn lÍ.  N‰u t› lŒ thÃt nghiŒp trong khu v¿c bån cÜ ngø và sÓ gi© làm viŒc cûa bån càng cao, thì 
th©i gian bån ÇÜ®c hÜªng Bäo Hi‹m Lao ñ¶ng càng lâu.  Bån së t¿ Ç¶ng nhÆn ÇÜ®c thông báo vŠ sÓ tuÀn 
mà bån có quyŠn lãnh và sÓ tiŠn hàng tuÀn cûa bån. 
 
Mª hÒ sÖ cû ho¥c xin ÇÖn m§i 
 
M°i lÀn bån mª hÒ sÖ xin thì hÒ sÖ së có th©i hån 52 tuÀn, n‰u bån chÜa lãnh h‰t sÓ tuÀn và bån Çû tiêu 
chuÄn Ç‹ ti‰p tøc lãnh thêm thì có quyŠn mª låi hÒ sÖ cû n‰u chÜa h‰t hån.  Bån cÛng có thÈ mª hÒ sÖ m§i 
n‰u có Çû sÓ gi© dù hÒ sÖ cû chÜa h‰t hån.   
 
Vi Phåm và BÎ Phåt 
 
Vi phåm là nhÜng trÜ©ng h®p nhÜ: 
• Khai gian ho¥c che giÃu chi ti‰t 
• không khai báo l®i tÙc nhÆn ÇÜ®c trong th©i gian lãnh 
• không trä låi nh»ng khoäng tiŠn phäi hoàn låi 
• giä måo giÃy t© ho¥c sº døng giÃy t© giä 
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Hình phåt së rÃt n¥ng, bån có th‹ bÎ Çòi låi sÓ tiŠn Çã lãnh và n¶p tiŠn phåt, tiŠn phåt có th‹ cao gÃp 3 lÀn 
sÓ tiŠn Çã lãnh, ÇÒng th©i cÛng gia tæng sÓ gi© bån së cÀn Ç‹ xin lÀn sau.  Trong m¶t sÓ trÜ©ng h®p 
nghiêm tr†ng thì có th‹ bÎ thÜa t¶i hình s¿.  B¶ Phát Tri‹n Nhân L¿c Canada có quyŠn Çi ngÜ®c 6 næm tái 
xét hÒ sÖ  Ç‹ quy‰t ÇÎnh vŠ phÜÖng diŒn này. 
 
Nh»ng trØng phåt ÇÜ®c lÜu trº trong 5 næm và áp døng cho 2 lÀn xin bäo hi‹m thông thÜ©ng lÀn t§i.  
TrØng phåt vi phåm chia ra 3 cÃp: 
 
• vi phåm sÖ cÃp:  t°ng sÓ tiŠn vi phåm ít hÖn $1000 
• vi phåm nghiêm tr†ng :  t°ng sÓ tiŠn vi phåm tØ $1000 Ç‰n $4999 
• vi phåm rÃt nghiêm tr†ng :  t°ng sÓ tiŠn vi phåm nhi‰u hÖn $5000 
 
sÓ gi© gia tæng Ç‹ xin tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông thÜ©ng lÀn t§i là: 
 

t› lŒ thÃt nghiŒp sÓ gi© Çòi hÕi 
thông thÜ©ng 

sÓ gi© tæng cho vi 
phåm sÖ cÃp  

sÓ gi© tæng cho vi 
phåm nghiêm tr†ng 

sÓ gi© tæng cho vi phåm 
rÃt nghiêm tr†ng 

sÓ gi© tæng cho 2 lÀn  
vi phåm trª lên 

dÜ§i 6% 
6.1% Ç‰n 7% 
7.1% Ç‰n 8% 
8.1% Ç‰n 9% 
9.1% Ç‰n10% 

10.1% Ç‰n 11% 
11.1% Ç‰n 12% 
12.1% Ç‰n 13% 

trên 13.1% 

700 gi© 
665 gi© 
630 gi© 
595 gi© 
560 gi© 
525 gi© 
490 gi© 
455 gi© 
420 gi© 

 

870 gi© 
831 gi© 
788 gi© 
744 gi© 
700 gi© 
656 gi© 
613 gi© 
569 gi© 
525 gi© 

 

1050gi© 
998 gi© 
945 gi© 
893 gi© 
840 gi© 
788 gi© 
735 gi© 
683 gi© 
630gi© 

 

1225gi© 
1164gi© 
1141gi© 
1103gi© 
980 gi© 
919 gi© 
858 gi© 
796 gi© 
735 gi© 

 

1400gi© 
1330gi© 
1260gi© 
1190gi© 
1120gi© 
1050gi© 
980 gi© 
910 gi© 
840 gi© 

 

 
TrØng phåt gia tæng sÓ gi© xin lÀn sau chÌ áp døng cho ÇÖn xin loåi tiŠn bäo hi‹m thông thÜ©ng, nhÜng 
không änh hÜ«ng Ç‰n sÓ gi© tiêu chuÄn xin loåi tiŠn Ç¥c biŒt.  Bån chÌ cÀn 600 gi© Ç‹ xin các loåi tiŠn 
Ç¥c biŒt.  
 
Báo Cáo ñÎnh kÿ 
 
Khi xin lãnh tiŠn tr® cÃp thông thÜ©ng, bån së ÇÜ®c cÃp mÆt mä và bÎ yêu cÀu g†i ÇiŒn thoåi (teledec)  
khai báo ÇÎnh kÿ m°i hai tuÀn lÍ. Bån phäi báo cáo tÃt cä các nguÒn thu nhÆp mà bån có trong kÿ hån cûa 
phi‰u khai báo. N‰u bån Çang theo h†c bÃt cÙ khoá h†c nào thì bån cÛng cÀn phäi báo cáo ÇÀy Çû.  Dù 
không có gì thay Ç°i bån vÄn phäi ÇÎnh kÿ khai báo, n‰u không, bån có th‹ së không ÇÜ®c nhÆn tiŠn. 
 
Bån phäi trä l©i các câu hÕi m¶t cách thành thÆt.  BÃt cÙ s¿ dÃu di‰m nào lúc khai báo cÛng së bÎ phåt 
n¥ng.  N‰u bån không bi‰t cách ÇiŠn phi‰u khai báo, bån nên Ç‰n m¶t trung tâm c¶ng ÇÒng gÀn nÖi bån cÜ 
trú Ç‹ ÇÜ®c giúp Ç«. 
 
 
 
Th©i hån n¶p ÇÖn xin tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông thÜ©ng 
 
Bån phäi n¶p ÇÖn ngay sau khi bån bÎ thÃt nghiŒp, n‰u bån xin tr‹ hÖn 4 tuÀn sau khi nghï làm, bån së bÎ  
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mÃt sÓ tuÀn xin tr‹.  N‰u bån ÇÜ®c cho nghï tåm liên tøc hÖn 7 ngày thì bån ÇÜ®c xem nhÜ thÃt nghiŒp và 
bån có quyŠn n¶p ÇÖn xin. 
 
Các loåi tiŠm bäo hi‹m  Ç¥c biŒt 
 
ñ‹ xin các loåi tiŠn này, bån chÌ cÀn làm Çû 600 gi© trong chu kÿ 52 tuÀn trÜ§c ngày n¶p ÇÖn xin ho¥c tØ 
th©i gian lãnh tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng lÀn cuÓi Ç‰n nay (ch†n th©i gian ng¡n nhÃt).  SÓ gi© Çã làm cho 
nhiŠu viŒc có th‹ c¶ng låi, lš do thÃt nghiŒp không änh hÜ«ng tiêu chuÄn.   
 
TiŠn bŒnh (sick benefit): 
 
dành cho nh»ng ngÜ©i bÎ bŒnh ho¥c bÎ thÜÖng phäi tåm nghï viŒc Ç‹ trÎ bŒnh, lš do bŒnh hay bÎ thÜÖng  
không nhÃt thi‰t phäi liên quan Ç‰n công viŒc, nhÜng n‰u bån bÎ tai nån lao Ç¶ng ho¥c bŒnh là do công 
viŒc gây ra, bån nên xin tiŠn bÒi thÜ©ng tai nån lao Ç¶ng.  Th©i gian lãnh dài nhÃt là 15 tuÀn tùy theo giÃy 
bác sï chÙng.   Bån nên xin càng s§m càng tÓt sau khi nghï làm. 
 
 TiŠn sän phø (Maternity benefit) 
 
dành cho n» nhân công nghï viŒc Çi sanh.  TiŠn sanh t°ng c¶ng là 15 tuÀn.Th©i hån s§m nhÃt bån có 
quyŠn b¡t ÇÀu xin hÜ«ng là 8 tuÀn trÜ§c ngày d¿ trù sanh và tr‹ nhÃt là tØ ngày sanh.  Bån t¿ quy‰t ÇÎnh 
lúc nào b¡t ÇÀu nghï Ç‹ xin trong th©i hån này.  N‰u em bé phäi lÜu viŒn, bån có th‹ xin gia hån hoãn th©i 
hån b¡t ÇÀu lãnh trong th©i hån không tr‹ hÖn 52 tuÀn lÍ (1 næm).  
 
TiŠn bäo hi‹m cho cha mË (parental benefit) 
 
dành cho công nhân có con m§i sinh hay nhÆn con nuôi nên nghï phép cha mË Ç‹ chæm sóc con.  Th©i 
gian lãnh dài nhÃt là 35 tuÀn, sÓ tuÀn này có th‹ chia ra gi»a cha và mË Ç‹ lãnh n‰u cä hai ÇŠu làm Çû gi©. 
Bån t¿ quy‰t ÇÎnh ai lãnh bao nhiêu tuÀn.  Th©i hån n¶p ÇÖn xin tiŠn này b¡t ÇÀu tØ ngày ÇÙa trÈ ra Ç©i 
ho¥c giao cho bån và không tr‹ hÖn 52 tuÀn.  N‰u bån lãnh tiŠn sän phø thì bån phäi lãnh h‰t tiŠn sän phø 
m§i có th‹ ti‰p tøc lãnh tiŠn cha mË.  
 
TiŠn Chæm Sóc Thân Nhân Tr†ng BŒnh (Compassion Care benefit) 
 

 dành cho nhân công tåm nghï viŒc Ç‹ chæm sóc ngÜ©i thân nhÜ: 
• v® chÒng chính thÙc ho¥c sÓng chung trên m¶t næm cûa mình 
• cha mË ru¶t, cha mË ghÈ và nuôi cûa mình và cûa ngÜ©i phÓi ngÄu  
• con ru¶t, kê, dâu,r‹, con ghÈ và nuôi cûa mình và cûa ngÜ©i phÓi ngÄu 
• anh chÎ em ru¶t, k‰, nuôi hay ghÈ cûa mình và cûa ngÜ©i phÓi ngÄu 
• con cháu, cô, dì ,dÜ®ng,cÆu, chú, bác cûa mình và cûa ngÜ©i phÓi ngÄu 
• ông bà n¶i ngoåi cûa mình và cûa ngÜ©i phÓi ngÄu 
• ho¥c bÃt cÙ ngÜ©i nào mà bån xem nhÜ ngÜ©i nhà cûa mình 
Bån phäi có giÃy bác sï Ç‹ chÙng minh thân nhân có båo bŒnh và có cÖ h¶i qua Ç©i trong vòng 6 tháng.  
SÓ tuÀn cao nhÃt có th‹ lãnh là 6 tuÀn.  SÓ tuÀn này có th‹ chia ra länh chung v§i thân nhân mình (n‰u h† 
làm Çû gi©). 
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Khi n¶p ÇÖn xin, n‰u Çû ÇiŠu kiŒn, bån có th‹ lãnh nhiŠu loåi tiŠn trong m¶t ÇÖn, v§i ÇiŠu kiŒn là phäi 
không ÇÜ®c gián Çoån.  Khi Çang lãnh xong m¶t loåi tiŠn mà bån chÜa h‰t hån và Çû ÇiŠu kiŒn thì có th‹ 
chuy‹n sang ti‰p tøc lãnh loåi tiŠn khác.  SÓ tuÀn t°ng h®p cao nhÃt së tùy vào thÙ t¿ loåi tiŠn bån lãnh. ví 
dø nhÜ bån lãnh h‰t 15 tuÀn tiŠn bŒnh thì Çû ÇiŠu kiŒn lãnh tiŠn sän phø và cha mË, bån së ÇÜ®c ti‰p tøc 
lãnh thêm 15 tuÀn tiŠn sän phø và 35 tuÀn tiŠn cha mË, t°ng sÓ tuÀn cao nhÃt cho trÜ©ng h®p này là 65 
tuÀn.  Nên nh§ r¢ng thÙ t¿ loåi tiŠn bån lãnh trong m¶t lÀn xin së änh hÜ«ng Ç‰n t°ng sÓ tuÀn bån có 
quyŠn hÜªng.   
 
Nh»ng qui ÇÎnh vŠ lãnh tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng và xuÃt ngoåi: 
 
ThÜ©ng thì n‰u bån lãnh tiŠn loåi tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng thông thÜ©ng (regular benefit), bån không ÇÜ®c 
phép lãnh tiŠn trong th©i gian xuÃt ngoåi trØ nh»ng trÜ©ng h®p xuÃt ngoåi tåm th©i qui ÇÎnh nhÜ: 
 
M¶t th©i gian không quá 7 ngày liên tøc Ç‹: 
♦ tham gia tang l‹ cûa thân nhân ho¥c 
♦  h¶ tÓng thân nhân xuÃt ngoåi trÎ bŒnh do thi‰u phiên diŒn trÎ liŒu trong khu v¿c cÜ ngø, ho¥c 
♦ thæm vi‰ng thân nhân có tr†ng bŒnh hay bÎ thÜÖng n¥ng, ho¥c 
♦ tham d¿ bu°i phÕng vÃn nhân døng và  
♦ không quá 14 ngày liên tøc Ç‹ tìm viŒc tham d¿ các hoåt Ç¶ng tìm viŒc th¿c thø  

 
ho¥c tham gia các chÜÖng trình huÃn nghŒ ÇÜ®c chuÄn. 
 
Trong trÜ©ng h®p bån lãnh tiŠn bŒnh thì bån không ÇÜ®c lãnh trong th©i gian xuÃt ngoåi trØ trÜ©ng h®p 
bån ÇÜ®c chính phû chuy‹n bån Ç‰n nÖi khác ÇiŠu trÎ vì thi‰u phÜÖng tiŒn ÇiŠu trÎ ª ÇÎa phÜÖng.  Bån có 
quyŠn xuÃt ngoåi và ti‰p tøc lãnh loåi tiŠn sän phø, cha mË và chæm sóc thân nhân có tr†ng bŒnh khi bån 
ª nÜ§c ngoài. 
 

MÙc tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng  
 
Dù bån lãnh loåi tiŠn nào thì mÙc tiŠn së nhÜ nhau.  ñ‹ tính mÙc tiŠn tuÀn cûa bån, thì trÜ§c h‰t h† phäi 
tính sÓ lÜÖng bình quân m¶t tuÀn b¢ng cách: 
 

1. dùng t°ng sÓ tiŠn bån Çã làm trong 26 tuÀn gÀn nhÃt Ç‹ chia cho 
2. sÓ tuÀn bån Çã làm trong 26 tuÀn Ç‹ xem sÓ chia (divisor) theo t› lŒ thÃt nghiŒp trong vùng. SÓ 

chia là sÓ l§n nhÃt cûa m¶t trong 2 sÓ sau Çây: 
⇒ t°ng sÓ tuÀn Çã làm n‰u cao hÖn sÓ chia (ch†n sÓ l§n nhÃt trong hai) 
⇒ ho¥c sÓ chia theo t› lŒ thÃt nghiŒp nhÜ sau: 

 
T› lŒ thÃt nghiŒp sÓ chia  

dÜ§i 6% 
6.1% Ç‰n 7% 
7.1% Ç‰n 8% 
8.1% Ç‰n 9% 
9.1% Ç‰n10% 

10.1% Ç‰n 11% 
11.1% Ç‰n 12% 

22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
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12.1% Ç‰n 13% 
trên 13.1% 

15 
14 

 
Çây là ví dø cách tính tiŠn lÜÖng bình quân cûa tuÀn: 
 
⇒ trong 26 tuÀn gÀn nhÃt, bån Çã làm t°ng c¶ng 12 tuÀn và t°ng sÓ tiŠn lÜÖng là $3600 
⇒ t› lŒ thÃt nghiŒp trong vùng là 13.1%, thay vì dùng $3600 chia cho 12, thì phäi dùng sÓ chia là 14, tÙc 

là $3600 chia 14 = $257 (Çây là tiŠn lÜÖng bình quân cho m¶t tuÀn) 
 
Thông thÜ©ng bån së nhÆn ÇÜ®c 55% sÓ lÜÖng trung bình m¶t tuÀn Ç‰n mÙc cao nhÃt là $413 m¶t tuÀn, 
n‰u bån có con phø thu¶c và có mÙc thu nhÆp thÃp, có nhÆn tiŠn thu‰ phø cÃp trÈ con (child tax benefit) 
thì bån së ÇÜ®c nhÆn thêm tiŠn phø tr¶i tùy theo sÓ trÈ và tu°i cûa các em. 
 
Th©i gian ch© Ç®i (waiting period): 
 
TiŠn Bäo Hi‹m Lao ñ¶ng thÜ©ng ÇÜ®c xét k‹ tØ ngày Chû nhÆt cûa tuÀn lÍ mà bån n¶p ÇÖn chÙ không 
phäi tØ ngày bån nghÌ viŒc.  Bån së không ÇÜ®c trä tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng trong hai tuÀn ÇÀu tính tØ ngày 
bån n¶p ÇÖn.  ñây g†i là Th©i Gian Ch© ñ®i (Waiting Period). Bån së không nhÆn ÇÜ®c bÃt cÙ khoän tiŠn 
nào trong th©i gian này.  Th©i gian ch© Ç®i së mi‹n cho trÜ©ng h®p: 
 
⇒ cha và mË cùng xin tiŠn cha mË, chÌ có m¶t trong hai phäi áp døng th©i gian ch© Ç®i 
⇒ mª hÒ sÖ cû (th©i gian ch© Ç®i áp døng m¶t lÀn cho m°i hÒ sÖ, th©i gian ch© Ç®i Çã bÎ trØ lÀn trÜ§c) 

 
Nh»ng l®i tÙc bÎ khÃu trØ  
 
BÃt cÙ khoän tiŠn nào bån nhÆn ÇÜ®c sau khi nghï thôi viŒc së bÎ khÃu trØ.  Tùy loåi l®i tÙc së có cách 
khÃu trØ khác nhau. ví dø nhÜ: 
 
♦ TiŠn nghÌ phép thÜ©ng niên (vacation) së bÎ trØ m°i Çô tØ tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng, vi dø nhÜ bån lãnh 

ÇÜ®c $300 tiŠn phép mà mÙc tiŠn bäo hi‹m lao Ç¶ng së là $250, thì sau khi bÕ ra 2 tuÀn th©i gian ch© 
Ç®i, bån bÎ khÃu trØ $300 rÒi m§i b¡t ÇÀu lãnh tiŠn.   

♦ N‰u bån nhÆn nh»ng khoän tiŠn bÒi thÜ©ng mÃt viŒc hay sa thäi, Bån së bÎ tåm ngÜng hÜ«ng tiŠn cho 
sÓ tuÀn bån ÇÜ®c trä bÒi thÜ©ng và bån së ÇÜ®c hÜ«ng tiŠn Bäo Hi‹m Lao ñ¶ng sau Çó. Tuy nhiên, nó 
së không làm giäm Çi t°ng sÓ tuÀn lÍ mà bån có th‹ hÜªng tiŠn Bäo Hi‹m Lao ñ¶ng.  cho ví dø nhÜ 
bån ÇÜ®c trã $3000 tiŠn bÒi thÜ©ng nghï viŒc, sÓ tiŠn này tÜÖng ÇÜÖng v§i 5 tuÀn lÜÖng, thì bån së bÎ 
tåm ngÜng 5 tuÀn rÒi ti‰p tøc lãnh h‰t sÓ tuÀn bån Çáng ÇÜ®c lãnh.  

♦ N‰u bån lãnh tiŠn bäo hi‹m thông thÜ©ng và tiŠn cha mË, thì bån có th‹ Çi làm thêm khi lãnh 2 loåi 
tiŠn này, nhÜng bån phäi báo cáo tÃt cä sÓ tiŠn thu nhÆp lúc khai báo ÇÎnh kÿ .  N‰u sÓ tiŠn lÜÖng làm 
thêm ít hÖn $50 ho¥c 25 % mÙc tiŠn bäo hi‹m hàng tuÀn thì không bÎ khÃu trØ, nh»ng sÓ tiŠn cao hÖn 
mÙc này së bÎ khÃu trØ.  N‰u bån không khai rÒi bÎ phát giác, bån së mÃt Çi phÀn miÍn trØ, toàn b¶ sÓ 
lÜÖng së bÎ trØ, bån còn có th‹ bÎ phåt và bÎ Çòi låi sÓ tiŠn Çã lãnh.    

N‰u bån lãnh các loåi tiŠn nhÜ tiŠn bŒnh, tiŠn sän phø,  chæm sóc thân nhân, bån không ÇÜ®c Çi làm thêm. 
 
Khi‰u Nåi: 
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N‰u bån bÎ bác ÇÖn ho¥c bÎ phåt, bån së nhÆn ÇÜ®c quy‰t ÇÎnh và bån có quyŠn  liên låc v§i h† Ç‹ tìm hi‹u 
lš do và cung cÃp chi ti‰t m§i Ç‹ xin xét låi, ho¥c xin khi‰u nåi trong vòng 30 ngày.  Bån phäi n¶p thÜ yêu 
cÀu khi‰u nåi, trong thÜ phäi ghì rÕ sÓ an sinh xã h¶i (Social Insurance Number) cûa bån và ghi rÕ bån 
yêu cÀu khi‰u nåi quy‰t ÇÎnh nào và gºi cho B¶ Phát Tri‹n Nhân L¿c nÖi gi» hÒ sÖ cûa bån và h† së 
chuy‹n hÒ sÖ bån Ç‰n h¶i ÇÒng khi‰u nåi (board of referees).  NÖi này së thông báo ngày gi© và nÖi x» 
khi‰u nåi, bån së phäi ra m¥t cu¶c xº và có quyŠn mang ngÜ©i Çåi diŒn ho¥c thông dÎch cûa mình n‰u cÀn.  
Bån së có cÖ h¶i giäi thích, cung cÃp chÙng c§ Ç‹ biŒn h¶ cho mình.  H¶i ÇÒng khi‰u nåi së gºi cho bån 
quy‰t ÇÎnh cûa h†.   
 
N‰u h¶i ÇÒng khi‰u nåi bác ÇÖn cûa bån, bån có quyŠn khi‰u nåi Ç‰n Tòa Umpire, thû tøc này phÙc tåp, 
bån nên tham khäo š ki‰n pháp luÆt.  
 
N¶p ÇÖn xin bäo hi‹m lao Ç¶ng 
 
Bån có th‹ n¶p ÇÖn xin Bäo Hi‹m Lao ñ¶ng tåi væn phòng cûa Sª Phát Tri‹n Nhân L¿c ho¥c ÇiŠn ÇÖn 
trên mång vi tính rÒi gºi k› løc nhân døng Ç‰n cho h†.  ñÎa chÌ mång là: http://www100.hrdc-
drhc.gc.ca/ae-ei/dem-app/english/home2.html
 
Bån cÀn xem sÓ postal code nÖi bån cÜ ngø Ç‹ bi‰t væn phòng nào phø trách khu v¿c cûa bån mà n¶p ÇÖn. 
ñ‹ n¶p ÇÖn xin Bäo Hi‹m Lao ñ¶ng, bån cÀn phäi ÇiŠn vào m¶t mÅu ÇÖn.  HiŒn nay tåi các væn phòng 
cûa Sª Nhân Døng Çã Ç¥t s¤n hŒ thÓng computer và ngÜ©i n¶p ÇÖn së ÇÜ®c yêu cÀu Çánh tr¿c ti‰p vào 
máy nh»ng chi ti‰t cá nhân cûa mình.  N‰u bån không bi‰t cách sº døng máy, ho¥c bån không bi‰t Ç†c và 
vi‰t ti‰ng Anh, bån nên xin m¶t mÅu ÇÖn rÒi Ç‰n m¶t trung tâm phøc vø c¶ng ÇÒng Ç‹ ÇÜ®c giúp ÇiŠn 
ÇÖn. 
 
Ÿ phÀn cuÓi cûa quy‹n sách này, có in danh sách cûa các væn phòng cûa Sª Nhân Døng Canada thu¶c ñåi 
ñô ThÎ Toronto (Metro Toronto).   
 
Bån cÀn phäi có thÈ Social Insurance Number (S.I.N.)và k› løc nhân døng (Record of Employment).  Chû  
phäi cÃp k› løc nhân døng cho bån trong vòng 5 ngày k‹ sau khi bån nghï làmtØ ngày làm viŒc cuÓi cùng.  
N‰u chû hãng tØ chÓi hay Çình trŒ viŒc cÃp giÃy, bån vÅn có th‹ n¶p ÇÖn xin Bäo Hi‹m Lao ñ¶ng ngay. 
Nhân viên Sª Nhân Døng së giúp bån Çòi HÒ SÖ Lao ñ¶ng cûa bån.  ViŒc trì hoãn n¶p ÇÖn  dù vì bÃt cÙ 
lš do gì cÛng së änh hÜªng Ç‰n sÓ tiŠn tr® cÃp Bäo Hi‹m Lao ñ¶ng mà bån ÇÜ®c hÜªng. 
 

 
 
 

Tài liŒu này chÌ bao gÒm nh»ng thông tin t°ng quát.  M‡i trÜ©ng  h®p ÇŠu khác nhau. LuÆt cÛng có 
th‹ thay  Ç°i.N‰u bån có th¡c m¡c vŠ luÆt pháp, xin liên låc v§i các trung tâm hÜ§ng dÅn luÆt pháp 
c¶ng ÇÒng ho¥c luÆt sÜ. 
 

  

 
væn phòng cûa Sª Nhân L¿c và Phát tri‹n xã h¶i Canada 

（Department of Human Resources and Social Development） 
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Toronto Etobicoke Service Canada Centre： 

5343 Dundas Street West, Etobicoke, Ontario, M9B 6K6 

Toronto - Willowdale Service Canada Centre 

4900 Yonge Street, Toronto, Ontario, M2N 6B1 

Toronto Centre Service Canada Centre 

25 St Clair Avenue East, Toronto, Ontario, M4T 3A4 

Canada Quay Service Canada Centre 

235 Queens Quay West, Toronto, Ontario, M5J2G8 

Toronto East - Danforth Service Canada Centre 

811 Danforth Avenue, Toronto, Ontario, M4J 1L2 

Toronto Lakeside Service Canada Centre 

900 Dufferin Street , Toronto, Ontario, M6H 4B1 

Toronto Lawrence Square Service Canada Centre 

700 Lawrence Avenue West, Toronto, Ontario, M6B 4L4 

Toronto North Service Canada Centre 

3737 Chesswood Drive , Toronto, Ontario , M3J 2P6 

 

Toronto Scarborough Service Canada Centre 

200 Town Centre Court , Scarborough, Ontario, M1P 4X9 

 
Ho¥c vi‰ng mång chÌ：http://www1.servicecanada.gc.ca/en/gateways/where_you_live/regions/offices/on.shtml Ç‹ tìm 
thêm chi ti‰t . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November 2006 
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