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Công nhận những kinh nghiệm được chia sẻ và những điểm chung - tất cả chúng ta đều liên
quan đến hệ thống nhập cư theo một cách nào đó; 2) Không gian không có phán xét - có
thể tham gia và học hỏi từ các quan điểm / kinh nghiệm khác nhau; 3) Môi trường chào đón
- nơi mọi người có thể cảm thấy thoải mái để chia sẻ và cởi mở và kinh nghiệm được xác
thực; và 4) Chúng ta được coi là những con người có quyền! Chúng tôi cũng nhất trí về các
giá trị chung, bao gồm công lý di cư, chủ nghĩa bãi nô, chống thực dân, chống chủ nghĩa tư
bản, chống chế độ gia trưởng, đồng minh và chủ trương, kết nối giữa bản sắc và quá khứ
(dòng dõi), kết nối giữa công lý di cư và công lý bản địa, xây dựng tình đoàn kết giữa các
phong trào và cộng đồng, tiếp cận và công bằng, đoàn kết và cơ quan.

Độc giả thân yêu nhất, 

Chào mừng bạn đến với Bộ công cụ của chúng tôi: Pháp luật & Giới hạn của nó: Pháp luật trong
Đời thực. Tập thể Đoàn kết và Hỗ trợ Sinh viên Sanctuary (S4) được thành lập vào mùa thu
năm 2018 với tư cách là một tổ chức do thành viên lãnh đạo nhằm giải quyết một số thách thức
được xác định bởi các sinh viên nhập cư và mới đến (Sinh viên Sanctuary). Bộ công cụ này được
phát triển như một phần của một dự án lớn hơn nhằm xây dựng kiến thức về các quyền của
chúng tôi và năng lực của chúng tôi để ban hành các quyền này trong các bối cảnh khác nhau.
Các chủ đề cụ thể được xác định bởi các thành viên trong nhóm và được thông báo bởi các đặc
điểm cụ thể của các tình trạng nhập cư khác nhau (ví dụ: sinh viên, du khách, người xin tị nạn,
lao động tạm thời, không có tư cách, v.v.), vì chúng liên quan với phân biệt chủng tộc, tuổi tác,
tình dục và bản dạng giới. Chúng tôi đã phát triển các nguyên tắc hướng dẫn cho công việc
này, bao gồm:

1.

Bộ công cụ này được thiết kế để tương tác và có thể dễ truy cập được. Chúng tôi đã đưa vào
các câu đố và kịch bản để cho phép người đọc thử những ý tưởng mà các bạn đã học được.
Chúng tôi nhận ra những hạn chế của luật pháp và rằng các quyền của chúng tôi không thể
được thực hiện đầy đủ trong tất cả các môi trường. Chúng tôi cũng xây dựng thành quả xuất
sắc đã được thực hiện bởi các nhóm cộng đồng, tổ chức và phòng khám pháp lý khác. Chúng
tôi cung cấp danh sách các nguồn ở cuối hướng dẫn này để tham khảo thêm. Chúng tôi muốn
hết lòng cảm ơn Tổ chức Luật Ontario đã tài trợ cho dự án này và làm cho quá trình này trở
nên khả thi. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn Swathi Sekhar vì kiến thức pháp luật và sự sáng tạo
đã tạo ra một dự án thú vị. Tài nguyên của chúng tôi cung cấp thông tin pháp lý chung và
không cung cấp lời khuyên pháp lý. Nếu cần, xin vui lòng tham khảo một luật sư hoặc văn
****phòng trợ giúp pháp lý để được tư vấn pháp lý cụ thể cho hoàn cảnh của bạn. 

Trân trọng, 
Tập thể S4
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Cảnh sát chỉ có thể yêu cầu giấy
phép, bảo hiểm hoặc đăng ký nếu
họ có cơ sở hợp lý tin rằng giấy tờ
của bạn không hợp lệ / không
không cập nhật
A.Đúng      B.Sai

 
 
 
 

CHỜ ĐÃ:
NẾU lý do thực sự mà cảnh sát chọn dừng xe của bạn là vì họ

không thích vẻ ngoài của bạn hoặc chỉ tò mò muốn dừng bạn và
xem bạn đang làm gì? Trong trường hợp này, họ sẽ vi phạm
quyền không bị giam giữ hoặc bắt giữ một cách tùy tiện của

bạn theo Mục 9 của Điều lệ.

T Ư Ơ N G  T Á C  V Ớ I
C Ả N H  S Á T

 

Trên đường cao tốc hoặc đường nhỏ, các quyền Điều lệ
của bạn áp dụng cho bạn và bất kỳ ai khác trong xe

của bạn. 
 

Bạn có quyền:
IM LẶNG 

Và chống lại: 
TÌM KIẾM SƠ BỘ

TẠM GIAM
BẮT GIỮ

 

Luật nào bảo vệ bạn?
Quyền hạn dừng phương tiện của cảnh sát viên: “216 (1)
Công an viên khi thi hành nghĩa vụ, trách nhiệm của
mình có quyền yêu cầu người điều khiển phương tiện
giao thông, không phải xe đạp dừng xe và người điều
khiển phương tiện , khi có tín hiệu hoặc yêu cầu dừng lại
bởi một sĩ quan cảnh sát, người có thể nhận dạng dễ
dàng như vậy, phải ngay lập tức dừng lại an toàn. 2016,
c.5, Sched.12, s.9 ”

Bạn có bao giờ tự
hỏi nếu hành khách
phải xuất trình giấy

tờ tùy thân?
 

Vì hành khách của
bạn không lái xe

nên họ không bắt
buộc phải xác minh
danh tính của mình
với cảnh sát - trừ
khi, cảnh sát có
một số nghi ngờ
hợp lý hoặc tin
rằng họ có liên

quan đến một hành
vi phạm tội.

 
 

Xây  dựng  ch iến  l ược  để
bảo  vệ  ch ính  chúng  ta :

Quyền  của  bạn  kh i  l á i  xe

đố vui
CÂU  TRẢ LỜI: Sai 2



Khi cảnh sát dừng lại bạn trong khi lái xe
bạn được yêu cầu 

(Chọn tất cả các áp dụng)
 

A. Cho họ xem thông tin bằng lái xe, đăng
ký và bảo hiểm của bạn. B. Trả lời bất kỳ
câu hỏi nào họ hỏi về nơi bạn đang lái xe. C.
Trả lời bất kỳ câu hỏi nào họ hỏi về việc
bạn đã uống ma túy hay rượu chưa. D.
Cung cấp cho họ tên của hành khách trên
xe.

Hiến chương về Quyền và Tự do của Canada
quy định các quyền và tự do cơ bản của chúng
ta. Phát biểu nào sau đây về Điều lệ là đúng?

 
A. Điều lệ chỉ áp dụng cho công dân hoặc
thường trú nhân Canada. 
B.Điều lệ chỉ áp dụng sau khi bạn đã bị giam giữ
hơn ba giờ. 
C.Điều lệ chỉ áp dụng cho đến thời điểm bạn bị
bắt. 
D.Điều lệ cho phép bạn từ chối trả lời bất kỳ câu
hỏi nào của cảnh sát. 
E. Tất cả những điều trên. 
F. Không có điều nào ở trên.

CÓ LẼ BẠN
ĐANG TỰ HỎI ,
“CHẤP HÀNH
NHIỆM VỤ VÀ
TRÁCH NHIỆM
CỦA ANH ẤY
VÀ CỦA CÔ

ẤY” CÓ NGHĨA
LÀ GÌ?

CẢNH SÁT CÓ DỪNG BẠN LẠI  VÀ
YÊU CẦU XEM GIẤY PHÉP,  BẢO
HIỂM HOẶC ĐĂNG KÝ CỦA BẠN
BẤT CỨ LÚC NÀO, THEO LỆNH
ĐỂ ĐẢM BẢO BẠN ĐƯỢC PHÉP
LÁI  XE HỢP PHÁP VÀ XE ĐANG

HOẠT ĐỘNG TỐT.  QUYỀN NÀY LÀ
TUYỆT ĐỐI VÀ CẢNH SÁT KHÔNG
CẦN CƠ SỞ HỢP LÝ ĐỂ HỎI BẠN

VỀ THÔNG TIN NÀY.
 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO ĐIỀU NÀY
LÀ LÁI  XE KHÔNG PHẢI  LÀ MỘT

QUYỀN,  MÀ LÀ MỘT ĐẶC ÂN.  
 

CẢNH SÁT CŨNG CÓ THỂ DỪNG
BẠN LẠI  ĐỂ ĐIỀU TRA LUẬT GIAO

THÔNG VÀ / HOẶC NẾU HỌ CÓ
CÁC CĂN CỨ HỢP LÝ NẾU HỌ TIN

RẰNG BẠN CÓ HOẶC SẼ PHẠM
TỘI HÌNH SỰ.

 
 
 
 

CÂU TRẢ LỜI
: F
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3.Khi cảnh sát kéo bạn qua khi
đang lái xe và yêu cầu bạn

kiểm tra hơi thở, bạn có thể:
 

A. Từ chối kiểm tra hơi thở và
từ chối xuống xe.

B. Từ chối kiểm tra hơi thở
trước khi nói chuyện với luật sư.

C. Từ chối kiểm tra hơi thở cho
đến khi bạn nói chuyện với cha
mẹ của mình nếu dưới tuổi
trong tổng số 18.

D. Không có điều nào ở trên

CẢNH SÁT CÓ
QUYỀN HẠN NÀO

KHI HỌ DỪNG
BẠN?

 
 
 
 
 
 
 
 

ĐIỀU GÌ  SẼ XẢY
RA NẾU TÔI TỪ
CHỐI CUNG CẤP
ID CỦA MÌNH?

 

TÔI CÓ PHẢI
KIỂM TRA HƠI
THỞ KHÔNG?

 

Cảnh sát có thể yêu cầu bạn kiểm tra hơi thở
bên đường ngay cả khi họ không có lý do gì
để nghi ngờ rằng bạn đã uống rượu. 
Bạn KHÔNG có quyền nói chuyện với luật sư
trước khi thực hiện bài kiểm tra hơi thở bên
đường
Từ chối cung cấp mẫu hơi thở là một hành vi
phạm tội. (Bộ luật Hình sự, Mục 320.15).
Nếu bạn từ chối kiểm tra hơi thở, bạn có thể
bị buộc tội từ chối tuân theo yêu cầu của
cảnh sát.
Tòa án sẽ quyết định xem bạn có lý do hợp lý
để từ chối hay không. Thật khó để đưa ra
một lời bào chữa hợp lý.

CÓ! BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN
TỪ CHỐI KIỂM TRA HƠI THỞ

 

 
 
 

GIẤY PHÉP LÁI XE CỦA
BẠN;
ĐĂNG KÝ XE;
CHỨNG TỪ BẢO HIỂM XE;

 
BẠN CÓ THỂ BỊ THU PHÍ

HÌNH SỰ!
 

LUÔN SẴN
 SÀNG CUNG CẤP:

 

KIỂM TRA GIẤY PHÉP LÁI XE
CỦA BẠN;
KIỂM TRA XE CỦA BẠN - NẾU

KIỂM TRA NẾU XE CỦA BẠN
CÓ ĐƯỢC BẢO HIỂM CHÍNH
HÃNG;
KIỂM TRA ẢNH HƯỞNG CỦA
THỨC UỐNG CÓ CỒN BẰNG
CÁCH YÊU CẦU KIỂM TRA HƠI
THỞ

 
HÃY HIỂU!

 
CẢNH SÁT CÓ THỂ:

 

NÓ ĐANG LÀM VIỆC HAY KHÔNG;

 

1. Cảnh sát KHÔNG được phép
làm gì khi họ dừng xe của bạn?

 
A. Kiểm tra xem bạn có bằng lái
xe không.

B. Kiểm tra xem phương tiện
của bạn có trong tình trạng
hoạt động tốt.

C. Lục soát phương tiện của
bạn.

D. Kiểm tra xem xe của bạn có
được bảo hiểm thích hợp hay
không.

E. yêu cầu kiểm tra hơi thở để
kiểm tra ảnh hưởng của rượu

F. Tất cả những điều trên

2.Khi nào bạn cần cung cấp
 ID của bạn cho cảnh sát? 

 
 A. Nếu bạn bị dừng lại khi đang đi

bộ trên đường. 
 

 B. Nếu bạn là người điều khiển
phương tiện giao thông.  

 
C. Nếu bạn là hành khách trên xe

đã bị cảnh sát dừng xe.
 

D. Nếu bạn có thể
 là một nhân chứng
cho một tội phạm

 
E. Tất cả những điều trên

 
 

  

CÂU TRẢ LỜI: C

đố vui đố vui đố vui
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KIẾN   THỨC
CỦA BẠN

 
 
 
 
 
 
 
 

Hãy thử
 

Mục đích của các tình huống này là sử dụng
thông tin đã học trong các phần khác để can
thiệp vào các tình huống thực tế khác nhau.
Chúng tôi đưa ra các ý tưởng can thiệp khác
nhau để thay đổi quá trình tương tác. Chúng
tôi không khẳng định rằng những biện pháp
can thiệp này sẽ hiệu quả trong mọi tình
huống, cũng như chúng tôi không đưa ra lời
khuyên pháp lý. Chúng tôi đang cùng nhau
khám phá các ý tưởng để hiểu rõ hơn và thực
hiện các quyền của mình.

Những tình huống này có thể xảy ra tùy thuộc
vào kinh nghiệm trong quá khứ với cảnh sát,
cơ quan thực thi nhập cư (CBSA) và chủ nhà.
Chúng tôi sẽ đưa ra một cảnh báo ở đầu mỗi
tình huống liên quan đến nội dung của nó.
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AMARI ĐANG LÁI  XE VỀ NHÀ SAU KHI ĐI  CHƠI Ở NHÀ MỘT NGƯỜI
BẠN CỦA CÔ ẤY.  BÂY GIỜ LÀ KHOẢNG 10 GIỜ TỐI VÀO MỘT ĐÊM
THỨ BẢY.

ĐỘT NHIÊN,  CÓ MỘT ÂM THANH "VÙ VÙ" VÀ ĐÈN NHẤP NHÁY PHÍA
SAU CÔ ẤY.  AMARI NHẬN RA RẰNG CÓ MỘT CHIẾC XE CẢNH SÁT
ĐANG LÁI  PHÍA SAU CÔ VỚI CÒI  BÁO ĐỘNG.

AMARI:   OH SHIT!  TẠI  SAO ANH TA DỪNG XE CỦA TÔI? ĐIỀU NÀY
CÓ THỂ LÀ GÌ  ?? TÔI  KHÔNG CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ HAY BẤT CỨ ĐIỀU
GÌ…

AMARI LO LẮNG TẤP XE VÀO LỀ ĐƯỜNG VÀ NGỒI ĐÓ ĐỢI .  MỘT
NHÂN VIÊN CẢNH SÁT MẶC SẮC PHỤC TIẾP CẬN XE CỦA AMARI Ở
PHÍA HÀNH KHÁCH. ANH TA CHỈ  RA RẰNG CÔ ẤY NÊN MỞ CỬA SỔ
CỦA MÌNH XUỐNG. AMARI MỞ CỬA SỔ XUỐNG.

CẢNH SÁT:   XIN CHÀO BÀ,  TÔI  LÀ SĨ  QUAN HARPER.  XIN LƯU Ý
RẰNG TOÀN BỘ TƯƠNG TÁC NÀY ĐANG ĐƯỢC GHI LẠI .

AMARI:   ỪM XIN CHÀO SĨ  QUAN, CHÀO BUỔI TỐI ,  TÔI  -

CẢNH SÁT:   VUI  LÒNG CUNG CẤP GIẤY PHÉP,  BẢO HIỂM VÀ ĐĂNG
KÝ.

AMARI:   CÓ THỂ CHO TÔI BIẾT ĐIỀU NÀY LÀ VỀ CÁI  GÌ  KHÔNG? TÔI
CÓ ĐANG CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ KHÔNG?

CẢNH SÁT:  TÔI  ĐÃ NÓI RẰNG, GIẤY PHÉP,  BẢO HIỂM VÀ ĐĂNG KÝ.
 
AMARI:   Ồ ĐƯỢC RỒI,  CHẮC CHẮN RỒI,  VUI  LÒNG ĐỢI MỘT GIÂY…

AMARI ĐƯA TAY TỚI NGĂN ĐỂ LẤY TÀI  L IỆU.

CẢNH SÁT:   ÔI  CHAO! BẠN ĐANG LÀM GÌ  ĐẤY???? ĐƯA TAY Ở NƠI
TÔI CÓ THỂ NHÌN THẤY CHÚNG!

AMARI:   TÔI  XIN LỖI ,  TÔI  CHỈ  LẤY TÀI  L IỆU CỦA TÔI,  CHÚNG Ở
NGAY ĐÂY TRONG NGĂN ,  TÔI  THỀ ! !

CẢNH SÁT:   ĐƯỢC RỒI,  NÓ CÓ THỂ LÀ MỘT VŨ KHÍ .  TÔI  THẤY RẤT
NHIỀU NGƯỜI XUNG QUANH ĐÂY MANG THEO SÚNG BẤT HỢP PHÁP
VÀ HÀNG LẬU KHÁC NÊN TÔI CẦN ĐẢM BẢO RẰNG BẠN KHÔNG CÓ
BẤT CỨ THỨ GÌ  NGUY HIỂM

AMARI:   VÂNG, TẤT NHIÊN THƯA NGÀI,  TÔI  HIỂU.  ĐÂY LÀ TÀI  L IỆU
CỦA TÔI .

BỊ DỪNG XE LẠI
Trường Hợp 1

 

TÌNH HUỐNG NÀY LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TƯƠNG TÁC VỚI CẢNH
SÁT 

NÓI VỚI CẢNH SÁT
RẰNG CHÚNG ĐANG

Ở TRONG NGĂN
KÉO CỦA BẠN VÀ

BẠN SẼ ĐƯA TAY RA
LẤY.
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CÔ ĐƯA TÀI  LIỆU CHO CẢNH SÁT QUA CỬA SỔ.

CẢNH SÁT:   ĐƯỢC RỒI,  HÃY CHỜ MỘT PHÚT ĐỂ KIỂM TRA
NHỮNG THỨ NÀY,  VUI  LÒNG Ở TRONG XE CỦA BẠN.

CẢNH SÁT QUAY TRỞ LẠI  XE CỦA MÌNH VÀ BẮT ĐẦU NHẬP
THÔNG TIN VÀO MÁY TÍNH CỦA MÌNH. AMARI ĐANG NGỒI RẤT
LO LẮNG TRONG XE CỦA MÌNH, NHÌN VÀO KÍNH CHIẾU HẬU
LIÊN TỤC ĐỂ XEM ANH CẢNH SÁT ĐANG LÀM GÌ .

AMARI (VỚI CHÍNH MÌNH):   CHÚA ƠI ,  CHUYỆN GÌ  THẾ NÀY ??

SAU MỘT VÀI  PHÚT, CẢNH SÁT QUAY LẠI  CỬA SỔ CỦA AMARI .

CẢNH SÁT:   CÔ CÓ NHẬN RA ĐÈN HẬU MÌNH BỊ  HỎNG KHÔNG?

AMARI:   Ồ! !  NÓ LÀ VỀ CÁI  NÀY? VÂNG, TÔI  ĐÃ BIẾT ĐIỀU ĐÓ VÀ
TÔI CHẮC CHẮN SẼ SỚM SỬA NÓ, CHỈ  LÀ -

CẢNH SÁT:  XIN LỖI ,  THƯA CÔ, NHƯNG CÔ CÓ NHẬN RA RẰNG
LÁI  XE VỚI ĐÈN HẬU BỊ  HỎNG LÀ MỘT VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG
CHO SỰ AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ  KHÔNG? CÓ VẺ NHƯ CÔ ĐANG
KHÔNG COI TRỌNG VẤN ĐỀ NÀY CHO LẮM.
 
AMARI:   Ồ,  KHÔNG KHÔNG, TÔI XIN LỖI  SĨ  QUAN, TÔI  HIỂU SỰ
VIỆC NGHIÊM TRỌNG NHƯ THẾ NÀO.TÔI ĐÃ LÀM HAI  CÔNG VIỆC
ĐỂ CÓ ĐỦ TIỀN SỬA XE VÀ–

CẢNH SÁT:   Ồ,  CÔ LÀM VIỆC Ở ĐÂU VẬY?ĐÓ CÓ PHẢI LÀ NƠI CÔ
TRỞ VỀ TỪ ĐÓ KHÔNG

AMARI:   À KHÔNG, TÔI LÀM VIỆC TẠI  MỘT NHÀ HÀNG NGANG
QUA THÀNH PHỐ TRÊN DANFORTH . . .

CẢNH SÁT:   ĐƯỢC RỒI VÀ TÔI THẤY TỪ GIẤY PHÉP CỦA CÔ
RẰNG CÔ CŨNG KHÔNG SỐNG Ở KHU VỰC NÀY,  CÔ ĐANG LÀM
GÌ TRONG KHU PHỐ NÀY?

AMARI:   ỪM, TÔI  CHỈ  ĐẾN TỪ CHỖ CỦA BẠN TÔI,  CÔ ẤY SỐNG
QUANH ĐÂY.

CẢNH SÁT:   Ồ,  VẬY HẢ? MỘT NGƯỜI BẠN CŨ HẢ? CHÍNH XÁC LÀ
CÔ ẤY SỐNG Ở ĐÂU?

AMARI:   ỪM, CÔ ẤY SỐNG TRÊN ĐƯỜNG AMHERST…

CẢNH SÁT:   Ồ AMHERST,  TÔI  BIẾT RÕ VỀ KHU VỰC ĐÓ. RẤT
NHIỀU TỘI PHẠM VÀ NHỮNG ĐIỀU TỒI TỆ XUNG QUANH ĐÓ. HAI
BẠN ĐÃ LÀM GÌ  VÀO TỐI NAY?

AMARI CÓ
THỂ BẮT

ĐẦU CHỐNG
LẠI NHỮNG

CÂU HỎI
CỦA CẢNH

SÁT
 

GIỌNG ĐIỆU
CỦA CÔ ẤY
CÓ THỂ LÀ

QUYẾT
ĐOÁN, LỊCH

SỰ HOẶC
QUÁ TỐT

BỤNG
 
 
 
 

AMARI CÓ THỂ
CHỈ RA RẰNG SĨ  QUAN

CẢNH SÁT
KHÔNG CẦN

ĐỂ BIẾT THÔNG TIN
ĐÓ, KHÔNG LIÊN

QUAN ĐẾN LÝ DO ANH
TA DỪNG XE CỦA CÔ,

 CÔ ẤY CÓ THỂ
KHẲNG ĐỊNH RẰNG
CÔ ẤY SẼ SỬA ĐÈN
HẬU NGAY LẬP TỨC
VÀ NÓI RẰNG CÔ ẤY

BIẾT RẰNG CÔ ẤY
KHÔNG CẦN PHẢI TRẢ

LỜI
BẤT KỲ CÁC CÂU HỎI

NÀO KHÁC
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AMARI:   CHÚNG TÔI VỪA ĐI  CHƠI VỚI NHAU . . .  XIN LỖI  SĨ  QUAN,
NHƯNG TAI  SAO ĐIỀU NÀY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÈN HẬU CỦA TÔI?
 
 
CẢNH SÁT:   NHƯ TÔI ĐÃ NÓI CÓ RẤT NHIỀU TỘI PHẠM TRONG
LĨNH VỰC NÀY,  ĐẶC BIỆT LÀ TỪ NHỮNG NGƯỜI BÊN NGOÀI VÀO
VÀ GÂY RẮC RỐI,  VÌ  VẬY TÔI CHỈ  ĐANG CỐ GẮNG XÁC MINH CÁC
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIỮ AN TOÀN CHO
MỌI NGƯỜI.  CÔ ĐÃ UỐNG BẤT KỲ ĐỒ UỐNG NÀO HOẶC TIÊU THỤ
BẤT KỲ CHẤT MA TUÝ NÀO HAY CHƯA?

AMARI:   KHÔNG, SĨ  QUAN, TÔI ĐÃ KHÔNG TIÊU THỤ BẤT CỨ THỨ
GÌ NHƯ THẾ HÔM NAY.

CẢNH SÁT:   ĐƯỢC RỒI,  CHÚNG TA GẦN NHƯ ĐÃ HOÀN THÀNH Ở
ĐÂY NHƯNG CÔ CÓ PHIỀN KHÔNG NẾU TÔI CHỈ  CẦN NHÌN SƠ QUA
XE CỦA CÔ ĐỂ ĐẢM BẢO MỌI THỨ ĐỀU ỔN? CÔ KHÔNG CÓ BẤT CỨ
ĐIỀU GÌ  GIẤU TÔI PHẢI  KHÔNG?

CẢNH SÁT BẬT ĐÈN PIN VÀ BẮT ĐẦU NHÌN VÀO CỬA SỔ GHẾ SAU
VÀ GHẾ HÀNH KHÁCH CỦA XE AMARI .

AMARI:   Ý  TÔI  LÀ,  KHÔNG, TÔI KHÔNG GIẤU GÌ  CẢ… NHƯNG ĐƯỢC
RỒI,  TÔI  NGHĨ ÔNG CÓ THỂ XEM QUA.

CẢNH SÁT:   OK TỐT, TÔI  ĐÁNH GIÁ CAO SỰ HỢP TÁC CỦA CÔ.
 
CẢNH SÁT BẮT ĐẦU NHÌN VÀO XE VÀ LỤC TUNG MẤY CÁI  TÚI .  SAU
ĐÓ, ANH TA NHÌN THẤY MỘT ĐIẾU THUỐC NHỎ TỪ MỘT KHỚP
NỐI CÒN SÓT LẠI  TRONG MỘT HỘP THIẾC TRONG TÚI CỦA AMARI
Ở GHẾ HÀNH KHÁCH TRÊN XE.

CẢNH SÁT:  CHÀ,  ĐÂY LÀ CÁI  GÌ  MÀ CHÚNG TA CÓ Ở ĐÂY? CÁI  NÀY
CỦA CÔ À?

AMARI:   ÔI  CHAO, TÔI THỀ,  TÔI  CÒN KHÔNG BIẾT NÓ Ở ĐÓ, NÓ
ĐÃ Ở TRONG TÚI XÁCH CỦA TÔI TỪ VÀI  NGÀY TRƯỚC, TÔI  HỨA LÀ
TÔI KHÔNG HÚT THUỐC TRƯỚC HOẶC KHI LÁI  XE!

CẢNH SÁT:   THẬT KHÔNG MAY CHO CÔ, ĐIỀU ĐÓ KHÔNG QUAN
TRỌNG. VIỆC SỞ HỮU CẦN SA KHÔNG ĐƯỢC NIÊM PHONG, MỞ
TRONG Ô TÔ CỦA CÔ LÀ MỘT TỘI HÌNH SỰ,  CÔ CÓ THỂ
TIẾP CẬN VÀ TIÊU THỤ CHÚNG TRONG KHI LÁI  XE.
TÔI SẼ PHẢI  BUỘC TỘI BẠN VỚI TỘI  LÁI  XE VỚI CẦN SA CÓ SẴN.

AMARI:   ÔI  TRỜI ƠI ,  TÔI  RẤT XIN LỖI !  NẾU TÔI BIẾT TÔI SẼ
KHÔNG BAO GIỜ CHẠM VÀO NÓ, TÔI THẬM CHÍ KHÔNG BIẾT NÓ Ở
ĐÓ.

CẢNH SÁT:   XIN HÃY BƯỚC RA KHỎI XE.

 ---  KẾT THÚC KỊCH BẢN ---
 
 

BẠN SẼ THỬ ĐIỀU GÌ  KHÁC?

  Trong khi
cảnh sát có

thể nhìn
với đèn pin

của họ, Amari
có thể từ chối
cho phép anh
ta khám xét
xe của cô.

 
Amari: 

Tôi xin lỗi sĩ
quan, nhưng

Tôi không
thấy điều đó
có liên quan
gì đến đèn

đuôi của tôi,
vì vậy tôi

không cho
phép ông tìm

kiếm
xe ô tô. 
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Bạn phải cho họ xem giấy phép và đăng ký
của bạn và trả lời các câu hỏi cơ bản liên quan
đến sự an toàn của chiếc xe của bạn.
 Bạn có quyền giữ im lặng về bất cứ điều gì
khác! Quyền này được bảo vệ theo Hiến
chương về Quyền và Tự do của Canada.
 

tôi phải làm gì nếu cảnh sát dừng
xe của tôi?

Tôi có thể nói gì để trả lời nếu cảnh sát hỏi tôi
những câu hỏi không phù hợp?
Bạn hỏi những câu hỏi này với mục đích gì?
- Tôi có bị bắt hay bị giam giữ không?
- Tôi muốn gọi một luật sư
- Tôi có quyền im lặng

 

xem xét:
Nếu bạn bị tai nạn, bạn có
thể được yêu cầu trình báo
với cảnh sát. Đây được gọi là
báo cáo tai nạn.
Ở Ontario, luật pháp yêu cầu bạn
phải nộp báo cáo tai nạn của
cảnh sát nếu thiệt hại vượt quá $
2000, nếu một người nào đó bị
thương trong vụ tai nạn, hoặc
nếu một hành vi phạm tội đã xảy
ra (chẳng hạn như lái xe kém).
Nếu thiệt hại nhỏ và không có ai
bị thương, bạn có thể chọn không
nộp báo cáo tai nạn.

tên pháp lý đầy đủ và địa chỉ đã đăng ký
đăng ký xe (tên, nếu xe cho thuê, v.v.)
vi phạm lái xe trước đây
tiền án tiền sự
lệnh hình sự còn tồn đọng
lệnh nhập cư còn tồn đọng
Quan trọng: nếu không có lệnh bắt bạn,
cảnh sát không thể xem tình trạng nhập cư
của bạn. Điều này có thể ảnh hưởng đến
cách bạn trả lời các câu hỏi liên quan đến
trạng thái của mình.

Cảnh sát có quyền truy cập vào một mạng lưới
dữ liệu và hồ sơ, bao gồm:

Nếu cảnh sát kiểm tra giấy phép của tôi
trong hệ thống của họ, họ có thể thấy
gì?
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Còn tình trạng nhập cư của tôi thì sao?
 

Khi bạn đang ở trong ô tô, cảnh
sát chỉ có thể hỏi bạn về tình
trạng nhập cư của bạn nếu:

 A) bạn là người lái xe
Và

B) câu hỏi được kết nối với một
cuộc điều tra tội phạm đang diễn
ra
.
Điều này là do tình trạng nhập cư
của bạn là riêng tư và nó không
liên quan đến một trạm dừng ven
đường tiêu chuẩn.

CHÚ Ý!
 
 
 
 
 

Hành khách không cần trả lời bất kỳ
câu hỏi nào!

Nếu một người nào đó trong xe của
bạn không phải là tài xế đang bị
cảnh sát giải quyết, bạn có thể nhắc
nhở nhân viên rằng hành khách của
bạn không có nghĩa vụ phải trả lời
bất kỳ câu hỏi nào.

Bảo vệ thông tin cá nhân của
bạn khỏi cảnh sát:

 Nếu cảnh sát hỏi bạn hoặc yêu cầu bạn
"nhận dạng chính mình", bạn chỉ được
yêu cầu nêu tên, ngày sinh và địa chỉ của
mình. Bạn cũng có thể hỏi cảnh sát cần
thông tin cụ thể nào, tại sao và làm thế
nào nó sẽ được sử dụng, và những người
khác sẽ xem thông tin này.
 Bạn không cần phải cung cấp thêm bất
kỳ thông tin nào ngoài những gì cần
thiết và / hoặc kết nối trực tiếp với
những gì cảnh sát đang điều tra.

NHỚ!
 Trừ khi bạn đang kiểm tra mức

độ tỉnh táo hoặc cảnh sát lo
lắng về tình trạng xe của bạn
(với những gì họ có thể nhìn
thấy, chẳng hạn như hư hỏng
vật chất, đèn hậu bị hỏng hoặc
biển số hết hạn) thì bạn KHÔNG
cần phải ra khỏi xe của mình.
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Nói chung, cảnh sát không có quyền khám xét xe ô tô của bạn
BẤT CỨ BẠN CHO PHÉP. Nếu bạn đang bị chặn lại, cảnh sát chỉ
có thể kiểm tra giấy tờ và sự tỉnh táo của bạn. Cảnh sát CÓ THỂ
nhìn vào cửa sổ xe của bạn và có khả năng tìm thấy những thứ
có thể kích hoạt một cuộc điều tra (ví dụ: chai rượu đã mở,
hành khách không thắt dây an toàn, v.v.), vì vậy hãy đảm bảo
rằng bạn đang tuân thủ luật giao thông một cách chính xác.
 Cảnh sát cũng có thể khám xét xe ô tô của bạn nếu họ có
những CĂN CỨ HỢP LÝ mà bạn sẽ tiêu hủy bằng chứng tìm
thấy trong xe ô tô của bạn nếu họ chờ lệnh khám xét được đưa
ra, hoặc nếu họ nghi ngờ rằng một tội ác đang xảy ra hoặc sắp
xảy ra.

Khi cảnh sát yêu cầu khám xét
xe của tôi…

 

Chờ đã… một lần nữa, căn cứ hợp lý là gì?
 

"Căn cứ hợp lý" đề cập đến thông tin đáng tin cậy mà cảnh sát
đang dựa trên kiến   thức của họ. Không phải “linh cảm” hay
“nghi ngờ” rằng bạn có liên quan hoặc đang ở xung quanh
khu vực đã xảy ra tội phạm. Tuy nhiên, cảnh sát không bắt
buộc phải chứng minh rằng bạn đã phạm tội để bắt bạn theo
điều được gọi là “cân bằng xác suất” (hành động có nhiều khả
năng xảy ra hơn là không được thực hiện)

Cảnh sát PHẢI có căn cứ hợp lý để:
 

- Tiến hành khám xét ô tô hoặc thi thể của bạn
- Bắt hoặc giam giữ bạn

- Kết tội bạn với tội hình sự
- Yêu cầu hành khách của bạn cho ID
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Đã phạm tội hình sự
Có bằng chứng / vũ khí liên quan đến tội hình sự

Nếu không có lệnh khám xét, để khám xét xe của bạn, cảnh sát
phải có “cơ sở hợp lý” rằng bạn / (các) hành khách:

 
1.
2.

Xe chứa các vật dụng bất hợp pháp (chất cấm, vũ khí, v.v.)
Họ đang chờ lệnh và bạn có thể tiêu hủy bằng chứng trong thời gian

chờ đợi
Một hành vi phạm tội đã, đang hoặc sắp được thực hiện và việc khám
xét ô tô của bạn sẽ dẫn đến nhiều bằng chứng liên quan đến hành vi

phạm tội (ví dụ: bạn có vũ khí bên trong ô tô)

Cảnh sát có thể thực hiện "khám xét không cần bảo đảm" NẾU họ có cơ
sở hợp lý để tin rằng:

xem xét:

Đôi khi, cảnh sát sẽ LỆNH rằng bạn để họ khám xét xe
của bạn, ngay cả khi họ không có cơ sở pháp lý để làm
như vậy. Nếu điều này xảy ra - bạn không cần phải
đồng ý tìm kiếm.
Hãy chắc chắn rằng bạn không đồng ý khám xét hoặc
bạn muốn nói chuyện với luật sư trước khi quyết định
để họ khám xét xe của bạn.

Các tìm kiếm không tuân theo Luật Giao thông Đường
cao tốc vi phạm quyền của bạn không được tìm kiếm
một cách bất hợp lý, được bảo vệ bởi mục 8 của Điều
lệ. CẢNH SÁT PHẢI XÁC NHẬN RẰNG HỌ ĐÃ CÓ
CÁC NHÓM HỢP LÝ HOẶC CHO PHÉP TÌM KIẾM
BẠN

EG: Cảnh sát không cần phải khám xét cốp xe của bạn
để kiểm tra xem bạn có bằng lái xe hợp lệ hay không,
Đây sẽ là một cuộc khám xét bất hợp pháp, trừ khi
bạn cho phép. 12



Được ủy quyền rõ ràng bởi một quy chế cụ thể hoặc
thông luật;
 Tuân thủ Điều lệ;
 Được kết nối hợp lý với mục đích của cuộc điều tra
(ví dụ: phải có lý do rõ ràng cho lý do tại sao họ tìm
kiếm bạn);
 Không vượt quá phạm vi khu vực hoặc mục mà họ
đang tìm kiếm (EG: nếu họ đang tìm kiếm ô tô của
bạn, họ không thể tự động tìm kiếm vị trí công việc
hoặc nhà riêng của bạn mà không có lệnh rõ ràng
cho những địa điểm cụ thể đó)

1.

2.
3.

4.

 

QUAN TRỌNG
 

 

 

 

 

 

TRONG LỆNH ĐỂ TÌM KIẾM
ĐƯỢC "HỢP LÝ" THEO

LUẬT, NÓ PHẢI:
 

Chúc mừng bạn đã vượt qua phần này!
Bạn nên trở thành một chuyên gia ngay bây giờ!

Bây giờ, hãy sẵn sàng cho ...
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đố vui

Q7: Bạn chỉ được yêu cầu HỢP
PHÁP xuất trình bằng chứng về
tình trạng nhập cư của bạn cho

cảnh sát khi ..
 

Bạn bị chặn lại và bị thẩm vấn liên
quan đến việc điều tra một tội phạm
có thể xảy ra
Bạn bị dừng lại khi đang lái xe
Bạn có một hành khách với bạn
Bạn đang dừng lái xe đạp
Tất cả những điều trên

1.

2.
3.
4.
5.

Q8: Sau khi bạn bị kéo qua, cảnh sát có thể bắt
bạn NẾU (chọn tất cả các câu trả lời đúng)

Họ phát hiện ra rằng bạn không có tình trạng
nhập cư
Có một lệnh nhập cư đang hoạt động cho việc
bắt giữ bạn
Có một lệnh bắt giữ của bạn có liên quan đến
tội phạm ở Alberta (hoặc bất kỳ tỉnh nào khác)
còn tồn đọng 
Bạn đang lái xe mà không có giấy phép
Bạn phù hợp với mô tả của người mà họ đang
tìm kiếm có liên quan đến tội hình sự

1.

2.

3.

4.
5.

GỢI Ý: Hãy nhớ
rằng cảnh sát và
nhân viên CBSA

trao đổi thông tin
hàng ngày.
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CÂU TRẢ LỜI: 1

CÂU TRẢ LỜI: 1,2,3 & 4



Q9: Cảnh sát được phép khám xét xe
của bạn nếu:

Bạn bị hỏng đèn đuôi
Bạn không có giấy phép và thông tin bảo
hiểm bên mình
Người trên xe không thắt dây an toàn
Bạn bị nghi ngờ đang bị ảnh hưởng bởi ma
túy và rượu
Bạn khớp với mô tả của một người nào đó
có liên quan đến một hành vi phạm tội
nghiêm trọng
Bạn có một chai rượu đã mở trong xe (và
họ có thể nhìn thấy nó qua cửa sổ)

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Q10: Nếu cảnh sát yêu cầu khám xét xe của
bạn, bạn có thể:

Yêu cầu nói chuyện với luật sư trước
khi bạn cho phép họ khám xét
Yêu cầu nói chuyện với cha mẹ của
bạn trước khi quyết định để họ khám
xét xe của bạn (nếu bạn là trẻ vị thành
niên)
Từ chối để cảnh sát khám xét ô tô của
bạn
Tất cả những điều trên

1.

2.

3.

4.
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CÂU TRẢ LỜI: 6

CÂU TRẢ LỜI: 4



KỊCH BẢN BẮT ĐẦU THEO CÙNG MỘT CÁCH, NHƯNG LẦN NÀY CÓ MỘT NGƯỜI BẠN TRÊN XE
(AMARI VÀ KARA).

CÓ ÂM THANH "VÙ VÙ" VÀ ĐÈN NHẤP NHÁY PHÍA SAU XE.  AMARI VÀ KARA NHẬN RA RẰNG
CÓ MỘT CHIẾC XE CẢNH SÁT ĐANG LÁI  PHÍA SAU HỌ VỚI CÒI BÁO ĐỘNG.

AMARI:   GÌ?? TẠI  SAO ANH TA LẠI  KÉO TÔI QUA? ĐIỀU NÀY CÓ THỂ LÀ GÌ  ?? TÔI KHÔNG
TĂNG TỐC HOẶC BẤT CỨ ĐIỀU GÌ…

KARA:  CHẾT TIỆT!  CHÚNG TA KHÔNG THỂ VƯỢT QUA ĐƯỢC! GIẤY PHÉP DU HỌC CỦA TÔI
ĐÃ HẾT HẠN NHỚ KHÔNG ??? ÔI  KHÔNG! CHÚNG TA SẼ LÀM GÌ??

AMARI:   ĐƯỢC RỒI,  KHÔNG SAO ĐÂU, ĐỪNG LO LẮNG, TÔI CHẮC CHẮN RẰNG KHÔNG CÓ
GÌ…

AMARI LO LẮNG TẤP XE VÀO LỀ ĐƯỜNG VÀ NGỒI ĐÓ ĐỢI .  MỘT CẢNH SÁT MẶC SẮC PHỤC
TIẾP CẬN CHIẾC XE BÊN PHÍA TÀI  XẾ.  ANH TA CHỈ  RA RẰNG CÔ ẤY NÊN CUỘN CỬA SỔ CỦA
MÌNH XUỐNG. AMARI LĂN XUỐNG CỬA SỔ.

CẢNH SÁT:  XIN CHÀO CÁC BẠN, TÊN TÔI LÀ SĨ  QUAN HARPER.  LƯU Ý RẰNG TOÀN BỘ
TƯƠNG TÁC NÀY ĐANG ĐƯỢC GHI LẠI .
 
AMARI:   ỪM XIN CHÀO SĨ  QUAN, CHÀO BUỔI TỐI ,  TÔI  -

CẢNH SÁT:   XIN GIẤY PHÉP,  BẢO HIỂM VÀ ĐĂNG KÝ.

AMARI:   Ồ ĐƯỢC RỒI,  VÂNG, CHẮC CHẮN RỒI .  TÔI  SẼ LẤY CHÚNG RA KHỎI NGĂN ĐỰNG
GĂNG TAY CỦA TÔI .

AMARI ĐƯA TÀI  LIỆU CHO CẢNH SÁT QUA CỬA SỔ.  KARA ĐANG NGỒI TẠI  CHỖ CẢM THẤY VÔ
CÙNG LO LẮNG.

CẢNH SÁT:   ĐƯỢC RỒI,  HÃY CHO TÔI MỘT PHÚT ĐỂ CHẠY NHỮNG THỨ NÀY,  CHỈ  CẦN Ở
TRONG XE CỦA BẠN.

CẢNH SÁT QUAY TRỞ LẠI  XE CỦA MÌNH VÀ BẮT ĐẦU NHẬP THÔNG TIN VÀO MÁY TÍNH CỦA
MÌNH. AMARI VÀ KARA ĐANG NGỒI RẤT LO LẮNG TRONG XE CỦA CÔ ẤY,  LIÊN TỤC NHÌN RA
PHÍA SAU ĐỂ XEM ANH CẢNH SÁT ĐANG LÀM GÌ .  SAU MỘT VÀI  PHÚT, CẢNH SÁT QUAY LẠI
CỬA SỔ CỦA AMARI VÀ TRẢ LẠI  TÀI  L IỆU CHO CÔ ẤY.

CẢNH SÁT:   CÔ CÓ NHẬN RA MÌNH BỊ  HỎNG ĐÈN ĐUÔI KHÔNG?

AMARI:   Ồ! !  ĐÓ CÓ PHẢI LÀ VỀ CÁI  NÀY? VÂNG, TÔI ĐÃ BIẾT ĐIỀU ĐÓ VÀ TÔI CHẮC CHẮN
SẼ SỚM SỬA CHỮA NÓ, CHỈ  LÀ -

CẢNH SÁT:   XIN LỖI ,  THƯA BÀ,  BÀ CÓ NHẬN RA RẰNG LÁI  XE VỚI ĐÈN HẬU BỊ  HỎNG LÀ
MỘT VẤN ĐỀ AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ LỚN KHÔNG? CÓ VẺ NHƯ BẠN ĐANG KHÔNG COI TRỌNG
VẤN ĐỀ NÀY CHO LẮM.

AMARI:   Ồ,  KHÔNG, TÔI XIN LỖI  SĨ  QUAN, TÔI HIỂU NÓ NGHIÊM TRỌNG NHƯ THẾ NÀO

CẢNH SÁT:   TÔI  SẼ PHẢI  VIẾT CHO BẠN MỘT VÉ CHO VIỆC NÀY…

BỊ DỪNG XE LẠI VỚI MỘT HÀNH KHÁCH

Trường Hợp 1

 KỊCH BẢN NÀY BAO GỒM CÁC TƯƠNG TÁC VỚI CẢNH SÁT VÀ THẢO
LUẬN VỀ VIỆC THỰC THI NHẬP CƯ.
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KHI ANH TA ĐANG NÓI CHUYỆN, CẢNH SÁT ĐANG NHÌN VÀO GHẾ TRƯỚC CỦA CHIẾC XE VỚI ĐÈN
PIN CỦA ANH TA VÀ THẤY KARA Ở GHẾ PHỤ, BỒN CHỒN.

CẢNH SÁT (TO KARA):   CÓ GÌ  SAI  KHÔNG CÔ? CÔ CÓ VẺ HƠI LO LẮNG VỀ ĐIỀU GÌ  ĐÓ

KARA:  AI?  TÔI? KHÔNG, TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG! KHÔNG CÓ GÌ  LÀ SAI ,  TẤT CẢ TỐT Ở ĐÂY!

CẢNH SÁT (TO KARA):   HMM OK VÀ CHÍNH XÁC THÌ  TỐI  NAY HAI  NGƯỜI SẼ ĐI  ĐÂU?

AMARI:   CHÀ,  CHÚNG TÔI ĐANG ĐẾN TỪ MỘT BỮA TIỆC TỐI…

CẢNH SÁT NÓI CHUYỆN VỚI AMARI:   XIN LỖI  NHƯNG TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI HÀNH KHÁCH,
TÔI SẼ CHO CÔ BIẾT KHI  TÔI  NÓI CHUYỆN VỚI CÔ.  VẬY THƯA CÔ, CÔ CÓ THỂ CHO TÔI BIẾT TỐI
NAY CÔ ĐI  ĐÂU KHÔNG?

                         

KARA:   ỪM, CŨNG GIỐNG NHƯ CÔ ẤY NÓI CHÚNG TA SẼ VỀ NHÀ SAU BỮA TIỆC TỐI…

CẢNH SÁT:  Ồ,  VẬY HẢ? À,  MỘT TRONG HAI  NGƯỜI CÓ GÌ  ĐỂ UỐNG
TỐI NAY KHÔNG 
AMARI:   KHÔNG, THƯA ÔNG, TÔI  KHÔNG CÓ GÌ  ĐỂ UỐNG CẢ.
    
CẢNH SÁT (TO KARA):   CÒN CÔ?

KARA: VÂNG, TÔI  ĐÃ UỐNG MỘT VÀI  LY…

CẢNH SÁT:   VÀ BẠN SỐNG Ở ĐÂU?

AMARI:   CHÚNG TÔI ĐANG SỐNG TRÊN ĐƯỜNG LÁI  XE AMHERST…
NHƯNG UM ĐIỀU ĐÓ CÓ LIÊN QUAN GÌ  ĐẾN ĐÈN HẬU BỊ  HỎNG CỦA TÔI?

CẢNH SÁT:   THƯA BÀ,  TÔI  CHỈ  ĐANG CỐ GẮNG XÁC MINH MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN ĐỂ TÔI CÓ
THỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO KHU VỰC LÂN CẬN NÀY,  BẠN HIỂU ĐIỀU ĐÓ ĐÚNG KHÔNG?

AMARI:   Ý  TÔI  LÀ,  VÂNG, TÔI  ĐOÁN VẬY…

CẢNH SÁT (TO KARA):  TÔI  SẼ CẦN PHẢI XEM ID CỦA BẠN

KARA:  CỦA TÔI? ỪM . . .  ĐƯỢC . . .

    

KARA ĐƯA CHO CẢNH SÁT GIẤY PHÉP LÁI  XE CỦA CÔ ẤY.  ANH NHANH CHÓNG NHÌN VÀO NÓ VÀ
ĐƯA NÓ LẠI  CHO CÔ.  SAU ĐÓ, CẢNH SÁT BẬT ĐÈN PIN VÀ BẮT ĐẦU NHÌN VÀO BĂNG GHẾ SAU XE
HƠI CỦA AMARI .

CẢNH SÁT:   TÔI  SẼ CẦN KHÁM XÉT XE CỦA BẠN. BẠN CÓ PHIỀN KHÔNG NẾU TÔI LÀM VẬY? 

AMARI:  CHÀ,  KHÔNG, TÔI KHÔNG CÓ GÌ  ĐỂ CHE GIẤU,  VÌ  VẬY TÔI ĐOÁN BẠN CÓ THỂ XEM QUA . . .

CẢNH SÁT:  OK TỐT, TÔI  ĐÁNH GIÁ CAO SỰ HỢP TÁC 
CỦA BẠN.
 
CẢNH SÁT BẮT ĐẦU NHÌN VÀO TRONG XE VÀ THẤY MỘT
GIẤY PHÉP DU HỌC HẾT HẠN TRONG TÚI KARA’S.

CẢNH SÁT:  HMM, ĐÂY CÓ PHẢI LÀ CÔ CỦA BẠN KHÔNG? 
Ở ĐÂY CÓ VẺ NHƯ GIẤY PHÉP DU HỌC NÀY ĐÃ HẾT HẠN. BẠN CÓ BẤT KỲ BẰNG CHỨNG HIỆN TẠI
NÀO VỀ TÌNH TRẠNG CỦA BẠN Ở QUỐC GIA NÀY KHÔNG?

END OF SCENARIO

AMARI CÓ THỂ CAN THIỆP VÀ KHẲNG ĐỊNH RẰNG KARA KHÔNG CẦN
TRẢ LỜI BẤT KỲ CÂU HỎI .  KARA CŨNG CÓ THỂ LÀ NGƯỜI TỪ CHỐI .

 
AMARI:  CÔ ẤY KHÔNG PHẢI TRẢ LỜI CÂU HỎI .  NẾU BẠN CÓ THÊM CÂU HỎI VỀ

ĐÈN ĐUÔI BỊ  CHÁY CỦA TÔI,  XIN VUI  LÒNG LIÊN HỆ VỚI TÔI .
 

AMARI CÓ THỂ TIẾP
TỤC KHẲNG ĐỊNH

MẠNH MẼ RẰNG CÔ
ẤY KHÔNG PHẢI TRẢ
LỜI BẤT KỲ CÂU HỎI

NÀO NỮA
 

MỘT HÀNH KHÁCH KHÔNG
CẦN XUẤT TRÌNH GIẤY TỜ

TÙY THÂN CHO CẢNH SÁT,  VÌ
VẬY KARA CÓ THỂ TỪ CHỐI
XUẤT TRÌNH GIẤY TỜ TÙY

THÂN CỦA MÌNH HOẶC AMARI
CÓ THỂ CAN THIỆP.

AMARI:  VÌ  CÔ ẤY KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÁI  XE VÀ CHIẾC XE KHÔNG PHẢI CỦA
CÔ ẤY,HÀNH KHÁCH CỦA TÔI KHÔNG CẦN PHẢI CHO BẠN XEM ID CỦA CÔ ẤY.

 
KARA: TÔI  XIN LỖI  SĨ  QUAN, NHƯNG TÔI CÓ QUYỀN KHÔNG CHO BẠN XEM

ID CỦA TÔI HOẶC TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÌ  TÔI  KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI
LÁI  XE VÀ ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ XE CỦA TÔI .

 

 
VÌ SĨ  QUAN ĐÃ XIN PHÉP,  AMARI CÓ THỂ (NÊN)
TỪ CHỐI CHO PHÉP.  NẾU KHÔNG CÓ "CĂN CỨ

HỢP LÝ",  CẢNH SÁT KHÔNG THỂ KHÁM XÉT TÀI
SẢN TƯ NHÂN, NHƯNG NẾU BẠN CHO PHÉP THÌ

HỌ CÓ THỂ SỬ DỤNG BẤT CỨ THỨ GÌ  HỌ TÌM
THẤY ĐỂ CHỐNG LẠI  BẠN

 
 

.  
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Đạo luật về tiền thuê nhà ở

Nơi trú ẩn khẩn cấp
Bệnh viện hoặc viện dưỡng lão do chính phủ tài trợ

(cơ sở chăm sóc dài hạn của AKA)
Nhà tù

Nhà ở hoặc ký túc xá của sinh viên
Đơn vị sử dụng tạm thời hoặc theo mùa

Các căn hộ dùng chung nhà bếp hoặc phòng tắm
với chủ nhà hoặc thành viên trong gia đình trực hệ

của họ

Áp dụng cho những người thuê nhà ở Ontario ngoại
trừ:

ĐẶT RA LUẬT CHO CÁC BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ Ở ONTARIO
NHẰM BẢO VỆ TENAN DÂN CƯ CHỐNG TĂNG TIỀN THUÊ BẤT

NGỜ VÀ NHỮNG DỰ ÁN RẤT HẤP DẪN.

BAN CHỦ NHÀ
 VÀ NGƯỜI THUÊ NHÀ

HỘI ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ VÀ CHỦ NHÀ (LTB) GIẢI  QUYẾT
CÁC TRANH CHẤP GIỮA CHỦ NHÀ VÀ NGƯỜI THUÊ NHÀ.

LTB PHẢI  XEM XÉT BỘ LUẬT NHÂN QUYỀN TRONG TẤT CẢ
CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH.

 

Duy trì sự sạch sẽ của đơn vị
Không can thiệp vào người khác

Nói với chủ nhà bằng văn bản khi bạn muốn dọn đi
Cho phép chủ nhà vào căn hộ khi cần thiết với thông

báo thích hợp.

 
NGHĨA VỤ CỦA BẠN LÀ GÌ?

Trả tiền thuê nhà đầy đủ và đúng hạn
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L uậ t  á p  dụn g  c h o  n h à  ở

Q U Y Ề N
N H À  Ở

Chỗ ở
Hợp đồng
Thuê người làm
Hàng hóa, dịch vụ và cơ
sở vật chất
Tư cách thành viên trong
các đoàn thể. Thương
mại, hoặc hiệp hội nghề
nghiệp

Các khu đất được bảo vệ bao
gồm:
- Tuổi, giới tính
- Tổ tiên, màu da, chủng tộc,
dân tộc, tín ngưỡng
- Quốc tịch, nguyên quán
- Khuyết tật
- Tình trạng gia đình, tình
trạng hôn nhân (bao gồm cả
tình trạng độc thân),
- Bản dạng giới, biểu hiện
giới, xu hướng tình dục
- Nhận hỗ trợ công cộng (chỉ
dành cho nhà ở)

Các khu vực xã hội được bảo
vệ:

áp dụng cho chủ nhà,
những người làm việc
cho chủ nhà, hoặc
những người thuê nhà
khác ở nơi bạn đang
sống hoặc muốn ở.

Nếu bạn phải đối mặt
với sự phân biệt đối
xử, bạn có một năm
để nộp đơn lên Tòa
án Nhân quyền kể từ
ngày sự phân biệt đối
xử xảy ra. Nếu có một
loạt sự cố, bạn phải
nộp đơn trong vòng 1
năm kể từ sự cố cuối
cùng.

Quyền được đối xử bình
đẳng / không phân biệt
đối xử:

Bộ luật Nhân
quyền Ontario

Áp dụng cho
MỌI người ở

Ontario
 

 

Nó là gì?
Bộ luật Nhân quyền

Ontario là bộ luật đầu tiên
ở Canada và được ban

hành vào năm 1962. Bộ luật
nghiêm cấm các hành động

phân biệt đối xử với mọi
người dựa trên nền tảng

được bảo vệ, trong một khu
vực xã hội được bảo vệ.

 

MẸO: NẾU BẠN CẢM THẤY
MÀ BẠN CÓ

BỊ  PHÂN BIỆT ĐỐ I  XỬ ,
BẠN CÓ THỂ  NỘP ĐƠN

LÊN TÒA ÁN NHÂN
QUYỀN, NGAY CẢ  KHI

BẠN KHÔNG SỐNG HOẶC
CÓ Ý ĐỊNH SỐNG TRONG

CĂN HỘ  CHO THUÊ.
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Một  kh i  bạn  chuyển  đến  nhà  của  bạn ,  bạn  có  các  quyền  quan
trọng .  Một  số  quyền  này  bao  gồm:

Dịch vụ quan trọng: Bạn phải có
quyền sử dụng nhiệt, nước nóng và
lạnh, điện và nhiên liệu (chẳng hạn
như khí đốt tự nhiên). Bạn có quyền
đối với các dịch vụ này, ngay cả khi
bạn chưa trả tiền thuê - LANDLORD
CỦA BẠN KHÔNG THỂ TẮT CÁC DỊCH
VỤ NÀY

Nhà của bạn phải an toàn và đang sửa
chữa tốt. Điều này đúng ngay cả khi bạn
đã biết về các vấn đề trước khi đồng ý
thuê đơn vị

NHƯNG: Chủ nhà của bạn có thể ngừng
dịch vụ trong một thời gian ngắn để họ
có thể sửa chữa. Chủ nhà của bạn có
thể trả tiền cho các dịch vụ quan trọng;
hoặc bạn có thể trả tiền cho chúng.

Điều hòa trung tâm: Nếu căn hộ
cho thuê của bạn có điều hòa
không khí trung tâm, thì thành phố
của bạn có thể yêu cầu chủ nhà
duy trì nhiệt độ tối đa không quá 26
° C trong khoảng thời gian từ tháng
6 đến tháng 9. 

Chủ nhà PHẢI sưởi ấm ngôi nhà của
bạn từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15
tháng 6. Nhiệt độ phải từ 20 ° C trở lên.
Một số thành phố có tiêu chuẩn nhiệt
cao hơn, vì vậy hãy kiểm tra với đô thị
của bạn để tìm hiểu thêm về tiêu
chuẩn nhiệt tối thiểu trong cộng đồng
của bạn.

NẾU bạn đang nghĩ về việc di
chuyển

 
 
 
 
 
 
 
 

Tài liệu tham khảo cho chủ nhà
Chứng minh thu nhập (không phải nguồn)

Kiểm tra tín dụng (số ngân hàng,
ngày sinh)

Tiền thuê tháng đầu tiên và tháng trước

 
Chủ nhà được phép yêu cầu

sau đây:  

 

 

THỈNH THOẢNG,
LANDLORDS SẼ HỎI

NHỮNG NGƯỜI CHO THUÊ TIỀM
NĂNG VÌ  THÔNG TIN MÀ HỌ

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP YÊU CẦU,
VÀ CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO

VIỆC NÀO PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ
NGƯỜI CHO THUÊ TIỀM NĂNG.

 

CÁC TÀI  L IỆU SAU ĐÂY KHÔNG
BẮT BUỘC:

-       THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
- SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI
-  GIẤY TỜ NHẬN DIỆN

- CHỨNG MINH TÌNH TRẠNG
 
 
 
 
 
 
 
 

GHI CHÚ
 

VẬY, bạn đã chuyển đến nhà của mình, bây giờ thì sao?
 
 
 
 
 
 
 
 

NHÀ AN TOÀN
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Chủ nhà có trách nhiệm trông coi và dọn dẹp tất cả các khu vực chung
của người thuê. Các khu vực chung bao gồm sảnh, sảnh, thang máy,
thang bộ, phòng giặt, và phòng rác.
Chủ nhà cũng chịu trách nhiệm cắt cỏ và xúc tuyết.

Hợp đồng thuê nhà của bạn phải nêu rõ nếu bạn hoặc chủ nhà của bạn
sẽ thực hiện những nhiệm vụ này.

Trong một trung cư
 

nếu bạn THUÊ NHÀ:

NHƯNG: bạn chịu trách nhiệm dọn dẹp bên trong căn hộ hoặc ngôi nhà
của mình

MẸO: NẾU BẠN CẦN MỘT CÁI  GÌ  ĐÓ

CỐ ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ  CỦA

MÌNH, HÃY HỎI NGAY LỜI ĐẤT CỦA

BẠN TRƯỚC.

ĐƠN VỊ  TIÊU CHUẨN VÀ BẢO TRÌ

ONTARIO TRÔNG COI CÁC THÀNH

PHỐ VÀ THỊ  TRẤN KHÔNG CÓ

THANH TRA.  BẠN CÓ THỂ GỌI CHO

ĐƠN VỊ  THEO SỐ

 1-888-772-9277.

 

SỬA CHỮA

Chủ nhà chịu trách nhiệm sửa chữa tất cả các loại nhà cho
thuê. Những sửa chữa này bao gồm sửa chữa: 

 
- sưởi 
- hệ thống ống nước 
- điện lực 
- các thiết bị đi kèm với căn hộ, ví dụ: bếp, tủ lạnh

NHƯNG: Nếu bạn hoặc khách của bạn gây ra thiệt hại cho thiết
bị hoặc tòa nhà, bạn có trách nhiệm phải sửa chữa nó.
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TRẺ EM
TRONG NHÀ

Bạn có quyền có trẻ em sống trong
nhà của bạn. Con cái và gia đình của
bạn có quyền tạo ra một lượng
tiếng ồn "hợp lý".



NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

NHƯNG!
Bạn KHÔNG THỂ từ chối trả

tiền thuê nhà vì chưa sửa
chữa được. Những gì bạn có
thể làm là liên hệ với phòng
khám pháp lý hoặc trung

tâm trợ giúp nhà ở để được
hỗ trợ và biết thêm thông

tin
 
 
 

 

TIẾN HÀNH SỬA CHỮA.
TRẢ LẠI  TIỀN CHO BẠN VÌ  ĐÃ TỰ SỬA CHỮA.
GIVE YOU BACK SOME OF YOUR RENT FOR

THE TIME THE REPAIR WAS NOT DONE.
TRẢ LẠI  CHO BẠN MỘT SỐ TIỀN THUÊ NHÀ
TRONG THỜI GIAN CHƯA SỬA CHỮA XONG.

CHO PHÉP BẠN CHUYỂN RA NGOÀI MÀ KHÔNG
ĐƯA RA THÔNG BÁO THÍCH HỢP

NẾU CHỦ NHÀ CỦA BẠN KHÔNG THỰC HIỆN SỬA
CHỮA,  BẠN CŨNG CÓ THỂ BÁO CÁO CÁC VẤN ĐỀ

VỚI CHỦ NHÀ CHO HỘI ĐỒNG CHỦ NHÀ VÀ
NGƯỜI THUÊ NHÀ ĐỂ CÓ THỂ YÊU CẦU CHỦ NHÀ

CỦA BẠN:

NHƯNG 

SỰ  RIÊNG TƯ

cung cấp cho bạn thông báo bằng văn bản về lý do tại 

cho bạn biết 24 giờ trước khi họ vào nhà của bạn
chỉ có vào nhà của bạn giữa 8 giờ sáng và 8 giờ

Chủ nhà của bạn chỉ có thể vào nhà của bạn vì những lý do nhất định. Ví dụ,
chủ nhà có thể vào nhà để sửa chữa hoặc chỉ nhà cho những người thuê
nhà có thể có hoặc trong trường hợp khẩn cấp.

Thông thường chủ nhà của bạn phải:

sao họ muốn vào nhà của bạn
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NHƯNG, nếu có
trường hợp khẩn cấp,

chủ nhà có thể vào
nhà bạn mà không

cho Bạn biết!
 

TĂNG GIÁ
THUÊ ĐƯỢC
KIỂM SOÁT

 

Chủ nhà của bạn có thể tăng tiền thuê nhà của bạn
một lần trong mỗi khoảng thời gian 12 tháng. Số tiền
tăng phải nằm trong giới hạn pháp lý và số tiền đó
sẽ thay đổi, vì vậy hãy kiểm tra tỷ giá trực tuyến để
đảm bảo nó là chính xác.
Chủ nhà phải thông báo bằng văn bản cho bạn về
việc tăng tiền thuê nhà ít nhất 90 ngày trước khi nó
có hiệu lực.
Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt mà chủ nhà
có thể nộp đơn lên Hội đồng cho thuê nhà và chủ
nhà để tăng số tiền này nhiều hơn giới hạn trong
một năm nhất định.

 

CÁC TÀI  LIỆU

Bạn có quyền có một
bản sao hợp đồng thuê
nhà cũng như thông
báo bằng văn bản về
tên và địa chỉ hợp pháp
của chủ nhà cũng như
biên lai tiền thuê nhà.



Thường xuyên trả tiền thuê nhà trễ hoặc
thiếu hoàn toàn các khoản thanh toán

Bạn hoặc (những) khách của bạn làm
điều gì đó bất hợp pháp trong đơn vị
hoặc tòa nhà của bạn.

Gây thiệt hại quá mức cho tài sản hoặc
tòa nhà cho thuê.

Làm phiền chủ nhà hoặc những người
thuê khác trong tòa nhà một cách bất
hợp lý (điều này áp dụng cho bạn và
khách của bạn).

Quá tải / có quá nhiều người sống trong
một căn hộ.

Nói dối về thu nhập của bạn khi bạn
đăng ký thuê đơn vị.

Chủ sở hữu cần căn hộ để sử dụng cho
riêng họ - cho chính họ, hoặc một thành
viên trong gia đình trực tiếp của chủ sở
hữu (vợ / chồng, con, cha mẹ, con của
vợ / chồng, cha mẹ của vợ / chồng)

Chủ sở hữu sẽ phá hủy tòa nhà, sửa chữa
rộng rãi yêu cầu căn hộ trống hoặc
chuyển đổi nó (thay đổi căn hộ để nó
không còn được sử dụng làm nhà ở)

 

 

LANDLORD CỦA BẠN PHẢI  LUÔN CÓ
LÝ DO PHÁP LÝ HỢP LỆ ĐỂ BIỆN

CHỨNG BẠN.
 

NẾU CHỦ NHÀ CỐ GẮNG TRỤC XUẤT
BẠN, HỌ PHẢI  CUNG CẤP CHO BẠN
BIỂU MẪU THÍCH HỢP VÀ BẠN CÓ
QUYỀN ĐIỀU TRẦN VỚI HỘI ĐỒNG

CHỦ NHÀ VÀ NGƯỜI THUÊ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chủ nhà không thể đưa bạn ra khỏi nhà. Đầu tiên họ
phải nộp đơn cho Ban Chủ nhà và Người thuê nhà và

tuân theo quy trình trục xuất thích hợp. Trong hầu
hết các trường hợp, Hội đồng Chủ nhà và Người thuê
sẽ tổ chức một buổi điều trần. Sau đó, nếu hội đồng
quyết định rằng bạn có thể bị trục xuất, chỉ Cảnh sát

trưởng mới có quyền đuổi bạn về mặt vật lý.
 

MỘT SỐ  LÝ DO
HÀNG ĐẦU TẠ I  SAO

BẠN
CÓ THỂ  ĐƯỢC ĐÁNH

GIÁ
 

BẢO VỆ KHỎI NHỮNG SỰ KIỆN
KHÔNG RÕ RÀNG

 

Trục Xuất

NHƯNG
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Q3. Một trong những lý do khiến bạn có thể bị
đuổi ra khỏi nhà là nếu bạn hoặc khách của bạn

đã gây ra thiệt hại hoặc các vấn đề nghiêm
trọng cho chủ nhà hoặc những người thuê nhà

khác của bạn.
A. ĐÚNG                                 B.SAI

 
 

Q4. Chủ nhà có thể từ
chối cho bạn thuê căn hộ
vì tình trạng nhập cư của

bạn
 

A. ĐÚNG                  B. SAI 
 

KIỂM TRA KIẾN THỨC CỦA BẠN

Q5. Nếu bạn tin rằng chủ
nhà của bạn đang làm điều

gì đó bất hợp pháp, bạn
luôn có thể nói chuyện với
hàng xóm của mình và cố

gắng tổ chức tập thể.
A. ĐÚNG                       B. SAI 

 

Quyền được bảo vệ sức
khỏe
Quyền được đối xử bình
đẳng
Quyền riêng tư
Quyền được trú ẩn
Tất cả những điều trên

Q1. Quyền có nhà ở bao gồm
những gì?

1.

2.

3.
4.
5.

Bạn bị từ chối một căn hộ dựa
trên tên, chủng tộc hoặc tình

trạng công dân của bạn
Bạn bị từ chối một căn hộ vì

bạn có con
Bạn bị từ chối một căn hộ vì

bạn đang nhận trợ cấp xã hội.
Tất cả những điều trên

Quý 2. Điều gì được coi là phân
biệt đối xử khi tìm kiếm nhà ở?

 
1.

2.

3.

4.
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AMARI VÀ KARA ĐANG ĐI  CHƠI CÙNG NHAU TẠI  CĂN HỘ CỦA AMARI,  NƠI AMARI ĐÃ SỐNG
TRONG NĂM QUA.  KARA VÀ AMARI ĐÃ HẸN HÒ ĐƯỢC KHOẢNG 6 THÁNG VÀ KARA THƯỜNG
DÀNH THỜI GIAN Ở CHỖ CỦA AMARI .  TỐI  NAY,  HỌ DỰ ĐỊNH LÀM BỮA TỐI CÙNG NHAU.

KARA:  BẠN CẢM THẤY MUỐN ĂN GÌ  ???

AMARI:   MMMM, TÔI KHÔNG BIẾT NỮA… TÔI CẢM THẤY THÍCH MÓN MÌ HAY MÓN SÚP NÀO ĐÓ
VÀ ẤM ÁP CHO NHỮNG ĐÊM LẠNH GIÁ NÀY!

KARA:  Ồ,  NGHE HAY ĐẤY,  TÔI  LÀM MỘT MÓN SÚP RAMEN DỪA KHÁ TUYỆT…
CHÚNG TA SẼ THỬ ĐIỀU ĐÓ CHỨ? HÃY XEM BẠN CÓ GÌ  TRONG TỦ LẠNH!

KARA ĐANG ĐỊNH ĐỨNG DẬY ĐI  LẤY TỦ LẠNH THÌ ĐỘT NHIÊN CÓ TIẾNG GÕ CỬA.  GÕ GÕ GÕ!!

AMARI:   THẬT KỲ LẠ,  TÔI  KHÔNG MONG ĐỢI BẤT CỨ AI  . . .  BẠN PHẢI KHÔNG?

KARA LẮC ĐẦU KHÔNG. AMARI NHÌN QUA LỖ NHÌN TRỘM TRÊN CỬA NHÀ CÔ.

AMARI:   UGH, BẮN ĐI ,  ĐÓ LÀ CHỦ NHÀ CỦA TÔI .  TÔI  HƠI TRỄ TIỀN THUÊ THÁNG NÀY…

CHỦ NHÀ LẠI  GÕ CỬA -  KNOCK KNOCK

KARA:  TÔI  ĐOÁN BẠN NÊN MỞ NÓ RA.

AMARI MỞ CỬA VÀ CHỦ NHÀ CỦA CÔ ĐANG ĐỨNG ĐÓ.

AMARI:   ỪM, CHÀO ÔNG HIGGINS,  THẾ NÀO LÀ -

CHỦ NHÀ:  CÔ ƠI ,  CÔ NHẬN RA RẰNG THÁNG NÀY MÌNH CHƯA TRẢ TIỀN THUÊ NHÀ À?
BẠN BIẾT ĐẤY,  CHÚNG TA CÒN NĂM NGÀY NỮA LÀ THÁNG 12 .  KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!

AMARI:   TÔI  BIẾT,  TÔI  XIN LỖI ,  TÔI  ĐÃ GỬI EMAIL CHO BẠN, BẠN ĐÃ HIỂU CHƯA? VÌ  BẠN ĐÃ
TĂNG TIỀN THUÊ THÁNG TRƯỚC THÊM 200 ĐÔ LA,  NÊN NGÂN SÁCH CỦA TÔI ĐÃ
THỰC SỰ CHẶT CHẼ.  NHƯNG TÔI SẼ ĐƯỢC THANH TOÁN VÀO THỨ SÁU TỚI VÀ CÓ THỂ THANH
TOÁN CHO BẠN VÀO LÚC ĐÓ…

 
Nếu việc tăng tiền thuê nhà nhiều hơn mức pháp luật cho

phép, Amari có thể thách thức chủ nhà của mình rằng cô ấy
biết mức tăng là quá cao và sẽ không trả. Cô ấy có thể đưa

nó đến Ban chủ nhà và người thuê. Hoặc cô ấy có thể nói
chuyện với những người thuê nhà khác để tổ chức tập thể

chống lại sự gia tăng.

ĐE DỌA TRỤC XUẤT
Trường Hợp 3

TW: KỊCH BẢN NÀY LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TƯƠNG TÁC VỚI MỘT CHỦ
NHÀ LẠM DỤNG VÀ KỲ THỊ ĐỒNG TÍNH
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LANDLORD:  NGHE ĐÂY,  CÔ ẤY CHỈ  ĐƠN GIẢN LÀ KHÔNG ĐỦ TỐT.  TẤT
CẢ CHÚNG TA ĐỀU CÓ VẤN ĐỀ.  BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM THANH TOÁN
TIỀN THUÊ NHÀ CỦA MÌNH VÀO NGÀY 1  HÀNG THÁNG, KHÔNG ĐƯỢC SAI
SÓT.  KHÔNG AI  KHÁC TRONG TÒA NHÀ PHÀN NÀN VỀ
TĂNG TIỀN THUÊ NHÀ.

AMARI:   CÓ,  TÔI  BIẾT TÔI CẦN PHẢI TRẢ TIỀN VÀ TÔI CHẮC CHẮN SẼ
CHỈ . . .
CHỦ NHÀ ĐI  VÀO CĂN HỘ VÀ NHÌN THẤY KARA.

CHỦ NHÀ:  XIN LỖI-  BẠN CŨNG SỐNG Ở ĐÂY À?

KARA:  TÔI  LÀ AI? ỪM, KHÔNG, Ý TÔI LÀ,  AMARI LÀ BẠN GÁI  CỦA TÔI,
NHƯNG CÓ VỊ  TRÍ  CỦA RIÊNG TÔI .

CHỦ NHÀ:  TÔI  ĐÃ THẤY BẠN Ở ĐÂY RẤT NHIỀU VÀO BUỔI SÁNG, VÌ
VẬY CÓ VẺ NHƯ BẠN ĐANG SỐNG Ở ĐÂY KHÁ NHIỀU!  AMARI,  VỚI  TƯ
CÁCH LÀ NGƯỜI THUÊ NHÀ Ở ĐÂY,  BẠN BIẾT RẰNG NÓ LÀ MỘT
VI PHẠM HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ CỦA BẠN ĐỂ CÓ NHIỀU HƠN MỘT NGƯỜI
CƯ TRÚ TẠI  CĂN HỘ CỦA BẠN.

AMARI:   NHƯNG CÔ ẤY KHÔNG SỐNG Ở ĐÂY… ĐÔI KHI  CÔ ẤY CHỈ  DÀNH
CẢ ĐÊM…

CHỦ NHÀ:  NGHE NÀY,  TÔI  ĐÃ THẤY VÀ NGHE ĐỦ.  ĐIỀU ĐÓ THẬT TỒI
TỆ ĐỦ ĐỂ BẠN KHÔNG TRẢ TIỀN THUÊ NHÀ MỘT CÁCH BẤT HỢP PHÁP,
NHƯNG BÂY GIỜ TÔI THẤY RẰNG BẠN ĐANG CÓ MỘT MỐI QUAN HỆ
KHÔNG PHÙ HỢP VÀ BẠN ĐANG CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ NÀY BÍ  MẬT SỐNG
TRONG CĂN HỘ CỦA BẠN. TÔI  SẼ PHẢI  ĐUỔI ANH RA KHỎI NHÀ.

CHỦ NHÀ ĐƯA MỘT MẢNH GIẤY CHO AMARI .

AMARI:   Ồ KHÔNG, TÔI CÓ THỂ VUI LÒNG CHỈ ĐẾN THỨ SÁU ĐỂ THANH
TOÁN ĐƯỢC KHÔNG ??

CHỦ NHÀ:  ĐÃ QUÁ MUỘN. BẠN CÓ 48 GIỜ ĐỂ RỜI KHỎI CĂN HỘ, NẾU
KHÔNG TÔI SẼ GỌI CẢNH SÁT!

CHỦ NHÀ RỜI KHỎI CĂN HỘ.

---  KẾT THÚC KỊCH BẢN ---

ĐỂ
BẮT ĐẦU TRỤC

XUẤT
QUY TRÌNH, CHỦ
NHÀ PHẢI ĐIỀN

VÀO
HÌNH THỨC TỪ BAN
CHO THUÊ VÀ CHỦ

NHÀ.
 AMARI NÊN XÁC
NHẬN RẰNG ANH
ẤY ĐÃ LÀM NHƯ
VẬY BẰNG CÁCH

XEM TRÊN TRANG
WEB CỦA LTB:

 
HTTPS://TRIBUNAL
SONTARIO.CA/LTB

/FORMS/
 
 
 
 
 

AMARI
KHÔNG THỂ BỊ
ĐUỔI RA KHỎI

NHÀ VÌ  CÓ KHÁCH,
TRỪ KHI HỌ

ĐANG LÀM ĐIỀU GÌ
ĐÓ BẤT HỢP

PHÁP,
GÂY THIỆT HẠI
QUÁ MỨC HOẶC

LÀM PHIỀN NGƯỜI
KHÁC MỘT CÁCH

VÔ LÝ.
 

AMARI:  TÔI  NHẬN THỨC ĐƯỢC QUYỀN LỢI
CỦA MÌNH VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI THUÊ NHÀ
VÀ TÔI BIẾT RẰNG BẠN KHÔNG THỂ ĐUỔI TÔI
VÌ  TRẢ TIỀN THUÊ NHÀ MUỘN MỘT LẦN HOẶC
VÌ CÓ KHÁCH ĐẾN CHƠI.  TỜ GIẤY NÀY KHÔNG

PHẢI LÀ MẪU CỦA BAN CHỦ NHÀ VÀ NGƯỜI
THUÊ
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Những điều lý thú
       MỘT NHÂN VIÊN CHỈ CÓ THỂ VÀO NHÀ MÀ KHÔNG

CÓ BẢO HÀNH NẾU MỤC ĐÍCH LÀ:

Điều gì sẽ xảy ra nếu CBSA hoặc cảnh
sát gõ cửa

 

Cung cấp viện trợ khẩn cấp cho ai đó bên trong
Để bảo vệ một cá nhân có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng -
cũng bao gồm quyền lợi của trẻ em.
Họ đang trong "Cuộc theo đuổi nóng bỏng" đuổi theo một
người mà họ có thẩm quyền bắt giữ
Để đảm bảo bằng chứng mà họ có thể tin rằng có nguy cơ bị
mất hoặc bị phá hủy
Có nghi ngờ về hoạt động ma túy hoặc phòng thí nghiệm ma
túy tại nhà
 Có những tiếng động đáng lo ngại của sự đau khổ hoặc tiếng
súng nổ bên trong ngôi nhà
 Để điều tra một tin nhắn cuộc gọi khẩn cấp 911
Hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình dọn đồ đạc của họ
 Giúp động vật gặp nạn ngay lập tức vì bị thương, bệnh tật, bị
ngược đãi hoặc bị bỏ rơi
  Để ngăn chặn tội phạm tiềm ẩn xảy ra để đảm bảo an toàn
công cộng

 

Mẹo an toàn
Luôn yêu cầu xem trát qua
cửa sổ, lỗ nhìn trộm / yêu
cầu luồn dưới cửa. Đừng mở
cửa!

BẠN
KHÔNG

PHẢI MỞ
CỬA!

 

Quyền riêng tư - ·
CBSA không có quyền vào nhà của

bạn trừ khi a) họ được mời vào trong
nhà hoặc b) họ có HAI lệnh - một lệnh
vào nhà bạn, lệnh kia để bắt giữ bạn.
Bạn có thể hỏi họ muốn gì qua cửa.

Nếu họ yêu cầu nhập cảnh, hãy đảm
bảo rằng họ cho bạn xem hai lệnh
(lệnh bắt giữ người nhập cư & lệnh

nhập cảnh đặc biệt gọi là lệnh Feeny
hoặc lệnh cưỡng chế nhập cảnh). Nếu
họ có trát, hãy yêu cầu họ trượt trát

dưới cửa hoặc qua khe gửi thư.
 
 

 LẠI, BẠN KHÔNG CẦN PHẢI MỞ CỬA
CHO NÀY.

Khi nào cảnh sát có thể khám xét nhà
của bạn?

 

×    Nếu bạn cấp quyền cho họ
vào

× Để tìm kiếm các mặt hàng có trong
giấy bảo hành và chỉ tìm kiếm ở những

nơi mà các mặt hàng đó có thể
được tìm thấy

×    Nếu họ có cơ sở hợp lý để tin rằng
có ma túy, vũ khí hoặc bằng chứng

phạm tội trong nhà bạn
 

LƯU Ý: Nếu họ đang tìm kiếm thứ gì đó
có trong trát và tìm thấy bằng chứng

phạm tội khác, họ
có thể lấy nó.

 
 

27



 

4) NẾU CBSA GÕ CỬA,
BẠN LUÔN PHẢI MỞ CỬA?

 
 A .  ĐÚNG      B .   SAI

1 )  NẾU BẠN CHO PHÉP
CẢNH SÁT VÀO NHÀ BẠN,

HỌ CŨNG CÓ QUYỀN KHÁM
XÉT NHÀ BẠN?

 
A.  ĐÚNG           B .  SAI

 

3)  BẠN CHỈ PHẢI  CHO
CBSA VÀO NHÀ NẾU HỌ

CÓ HAI  TRÁT?
 

A.  ĐÚNG     B .  SAI
 

2)  NẾU CẢNH SÁT ĐẾN
GÕ CỬA NHÀ BẠN, BẠN
PHẢI MỞ CỬA VÀ CHO

HỌ VÀO TRONG?
 

 A .  ĐÚNG       B .  SAI
 

Dố vuiDố vuiDố vui

Kiểm tra các trát để đảm bảo rằng chúng được ghi
ngày và ký, và người có tên trên trát đang ở trong

khoảng trống.
 Nếu các trát đến từ CBSA, hãy đảm bảo rằng họ có

hai trát;
Nếu có sai sót trên trát hoặc người có tên trên trát
không sống ở đó, bạn có quyền từ chối cho họ vào.
Nếu lệnh chính xác, người được nêu tên có thể chọn

bước ra khỏi nhà.
Ngoài ra, bạn có thể tiếp tục thực hiện quyền riêng tư

của mình và từ chối mở cửa.

Thông tin về
Chứng quyền

 

 Nếu bạn được cung cấp (các) trát để vào
hoặc tìm kiếm nhà của bạn:

 

 

TUY NHIÊN, CBSA có thể buộc họ phải vào trong hoặc đợi
bên ngoài để người đó rời đi

 

 

Những lời khuyên về an toàn
 

×× Nếu CBSA không thể tìm thấy bạn ở nhà
họ có thể trở lại bất kỳ lúc nào

× Tìm kiếm sự hỗ trợ từ các thành viên cộng
đồng hoặc chương trình đáng tin cậy

× Chính phủ có biết về những nơi bạn thường
đến như:

1. Trường học
2. Cơ sở tôn giáo

3. Địa điểm làm việc
× Cân nhắc các phương án di chuyển hoặc

tạm trú tại một địa điểm an toàn.
   
 

ĐẢM BẢO ĐỊA CHỈ  CHÍNH XÁC

ĐẢM BẢO NGÀY VÀ GIỜ KHI NÓ CÓ THỂ
ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀ CHÍNH XÁC.

LỆNH PHẢI CÓ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA THẨM
PHÁN HOẶC CÔNG LÝ CỦA HÒA BÌNH, NGƯỜI
ĐÃ RA LỆNH.

LỆNH PHẢI CHO BIẾT AI  ĐÃ KÝ,  ĐỊA ĐIỂM,
NGÀY VÀ GIỜ KÝ

CÁCH KIỂM TRA MỘT LỆNH:
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Bạn có biết rằng lập kế
hoạch An toàn là chìa

khóa quan trọng nếu bạn
từng bị nhân viên CBSA

giam giữ?

CÂU TRẢ LỜI: Q1: SAI, Q2: SAI, Q3: ĐÚNG, Q4: SAI



KARA:  ĐƯỢC RỒI!  CÁC MÓN ĂN ĐÃ HOÀN THÀNH. SẮP MUỘN RỒI,  CHÚNG TA CÓ NÊN ĐI
NGỦ VÀ TÌM HIỂU MỌI THỨ VÀO BUỔI SÁNG KHÔNG

AMARI:   Ừ,  NGHE HAY ĐẤY.

BẤT NGỜ, CÓ RẤT NHIỀU KIẾN THỨC Ở CỬA.  CỐC CỐC.

AMARI:   OMG ĐÓ LÀ GÌ  ??? AI  CÓ THỂ CÓ MẶT Ở CỬA VÀO GIỜ NÀY ???

KARA:  HÃY BỎ QUA NÓ.

CỐC CỐC! AMARI ĐI  VÀO CỬA VÀ NHÌN TRONG LỖI .

AMARI:   CHẾT TIỆT!  ĐÓ LÀ CẢNH SÁT!  BẠN CÓ NGHĨ RẰNG CHỦ NHÀ ĐÃ GỌI HỌ KHÔNG ???

KARA:  TÔI  THỰC SỰ KHÔNG BIẾT!  TÔI  PHẢI  LÀM SAO ĐÂY,  TÔI  CÓ NÊN TRÓN KHÔNG?

Amari:  Tôi không muốn gặp thêm rắc rối, tốt hơn hết là tôi nên mở cửa và
            giải thích chuyện gì đã xảy ra.

AMARI MỞ CỬA VÀ CẢNH SÁT
SĨ  QUAN ĐANG ĐỨNG ĐÓ.

COPS:   CHÀO BUỔI TỐI ,  THƯA CÔ, BUỔI TỐI HÔM NAY 
CÔ THẾ NÀO?

AMARI:    ỪM, TÔI ỔN…

CẢNH SÁT:   TỐT TỐT.  CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ BÁO CÁO VỀ MỘT SỐ TIẾNG ỒN TRONG TÒA NHÀ
NÀY,VÌ  VẬY TÔI CHỈ  ĐANG THỰC HIỆN MỘT SỐ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI MỌI NGƯỜI ĐỂ
ĐẢM BẢO MỌI THỨ KHÔNG SAO CẢ,  VÀ KHÔNG AI  GÂY KHÓ KHĂN CHO NGƯỜI KHÁC.
 
AMARI:   Ồ!  ĐƯỢC RỒI,  KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ  Ở ĐÂY CẢ,  CHÚNG TA CHỈ  ĐI  NGỦ THÔI.

CẢNH SÁT:   ĐÂY CÓ PHẢI LÀ CĂN HỘ CỦA BẠN KHÔNG?
 
AMARI:   VÂNG, VÂNG…

CẢNH SÁT:  VÀ TÔI THẤY BẠN ĐÃ CÓ NGƯỜI KHÁC Ở ĐÂY,  
CẢ HAI  BẠN CÓ Ở ĐÂY CÙNG NHAU KHÔNG?

AMARI:   ỪM, KHÔNG, CÔ ẤY CHỈ  Ở ĐÂY TỐI NAY…

CẢNH SÁT:THƯA BÀ,  TÊN BÀ LÀ GÌ?

AMARI KHÔNG BẮT BUỘC
MỞ  CỬA.

CẢNH SÁT Ở CỬA
Kịch bản 3 tiếp tục

TÌNH HUỐNG NÀY LIÊN QUAN ĐẾN TƯƠNG TÁC VỚI CẢNH SÁT
 

AMARI CÓ THỂ KHẲNG
ĐỊNH QUYỀN RIÊNG TƯ
CỦA MÌNH VÀ TỪ CHỐI
TRẢ LỜI BẤT KỲ CÂU
HỎI NÀO CỦA CẢNH

SÁT.
 

AMARI:   CẢNH SÁT,  TIẾNG ỒN RÕ RÀNG LÀ KHÔNG
ĐẾN TỪ CĂN HỘ CỦA CHÚNG TÔI,  CHÚNG TÔI ĐÃ

KHÔNG ĐÃ LÀM GÌ  SAI  NÊN TÔI SẼ KHÔNG TRẢ LỜI
BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO TẠI  THỜI ĐIỂM NÀY.
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AMARI:  TÊN TÔI LÀ AMARI SMITH.
.

CẢNH SÁT:   BẠN CÓ CHẮC CHẮN VỀ ĐIỀU ĐÓ KHÔNG? BẠN DƯỜNG
NHƯ DO DỰ 

AMARI:   ỪM, KHÔNG KHÔNG, TÔI CHẮC CHẮN, ĐÓ LÀ TÊN CỦA TÔI,
TÔI  CHỈ  HƠI LO LẮNG.

CẢNH SÁT:   Ồ,  KHÔNG CÓ GÌ  PHẢI  LO LẮNG Ở ĐÂY!  TRỪ KHI
TẤT NHIÊN BẠN ĐANG GIẤU TÔI ĐIỀU GÌ  ĐÓ.

AMARI:   DĨ  NHIÊN LÀ KHÔNG!

CẢNH SÁT:   BÀ ĐÃ SỐNG Ở ĐÂY BAO LÂU RỒI,  THƯA BÀ?

AMARI:   UH,  KHOẢNG MỘT NĂM…

CẢNH SÁT:   MỘT NĂM HẢ,  OK.  CẢM ƠN BẠN RẤT NHIỀU VÌ  ĐÃ HỢP
TÁC VỚI TÔI ,  TÔI  VỪA XONG VIỆC Ở ĐÂY… NHƯNG
BẠN CÓ PHIỀN KHÔNG NẾU TÔI BƯỚC VÀO VÀ NHÌN NHANH XUNG
QUANH TRƯỚC KHI TÔI  ĐI?

AMARI:   TỐT,  TÔI  ĐOÁN ĐIỀU ĐÓ ỔN.

CẢNH SÁT VÀO CĂN HỘ
VÀ BẮT ĐẦU QUÉT PHÒNG. SAU ĐÓ, ANH ẤY QUAY 
SANG KARA VÀ NHÌN CHẰM CHẰM VÀO CÔ ẤY.

CẢNH SÁT:   HAI  BẠN ĐANG CHƠI NHẠC HAY BẠN ĐÃ
NHIỀU NGƯỜI HƠN? CHÚNG TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC MỘT KHIẾU NẠI  VỀ
TIẾNG ỒN.

KARA:  KHÔNG, KHÔNG, CHÚNG TA VỪA ĂN TỐI XONG VÀ CHUẨN BỊ
ĐI  NGỦ.

CẢNH SÁT:   Ồ,  TÔI  NHẬN THẤY BẠN CÓ GIỌNG, BẠN ĐẾN TỪ ĐÂU?

KARA: ỪM, TÔI  ĐẾN TỪ COLOMBIA.

CẢNH SÁT:   BẠN ĐÃ Ở ĐÂY BAO LÂU? BẠN ĐÃ NÓI RẰNG BẠN ĐANG
SỐNG Ở ĐÂY?

AMARI:   KHÔNG KHÔNG, CÔ ẤY CHỈ  Ở QUA ĐÊM.

CẢNH SÁT:   OK,  VẬY BẠN SỐNG Ở ĐÂU?

AMARI:   ỪM, XIN LỖI ,  THƯA ÔNG, TẠI  SAO ĐIỀU ĐÓ LẠI  CÓ LIÊN
QUAN?

CẢNH SÁT:  CHỈ  CỐ GẮNG CÓ ĐƯỢC HÌNH ẢNH ĐẦY ĐỦ, BẠN KHÔNG
CÓ GÌ  CẢ ĐỂ ẨN, PHẢI  KHÔNG?

 ---  KẾT THÚC KỊCH BẢN ---

NẾU KHÔNG
CÓ LỆNH

KHÁM XÉT
HOẶC CĂN CỨ

HỢP LÝ,
CẢNH SÁT

KHÔNG THỂ
KHÁM XÉT

NHÀ CỦA AI
ĐÓ TRỪ KHI

HỌ ĐƯỢC
PHÉP.

 

AMARI:
TÔI  XIN LỖI

SĨ  QUAN,
NHƯNG NẾU
KHÔNG CÓ
TRÁT, TÔI

KHÔNG THỂ
ĐỂ ANH VÀO

NHÀ TÔI .
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× Tất cả các nơi tạm trú ở Toronto là một phần
của Chính sách Tiếp cận Không Sợ hãi của

Toronto: điều này có nghĩa là bạn không phải
chia sẻ tình trạng của mình với bất kỳ ai.

 
× Nhân viên tạm trú vẫn có thể hỏi tình trạng

của bạn
 

× CBSA đã đồng ý không vào các trại tạm trú
dành cho bạo lực gia đình, tuy nhiên họ vẫn cố
gắng vào và / hoặc bắt người tại các trại tạm

trú
 

×       Các đặc vụ CBSA sẽ vẫn cần hai trát để
thực hiện một vụ bắt giữ tại một nơi trú ẩn
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 Đảm bảo rằng bạn có sẵn thông tin luật sư (tên và số điện thoại).
 Lưu trữ trực tuyến giấy tờ tùy thân và các tài liệu quan trọng để dễ dàng truy xuất.
 Thông báo cho một người bạn đáng tin cậy nơi lấy chìa khóa, tài liệu hoặc đồ đạc cá nhân về nhà
của bạn.
 Đảm bảo rằng tất cả đồ đạc và thiết bị được bảo vệ bằng mật khẩu (chỉ chia sẻ mật khẩu với
người an toàn). Hãy sắp xếp trước để nhờ một người bạn đáng tin cậy đón con bạn từ trường
trong trường hợp bạn bị giam giữ.

Lời khuyên khẩn cấp:
 

1.
2.
3.

4.

Những điều lý
 th

ú
Giới thiệu về nơi trú ẩn

 



  C â u  t r ả  l ờ i  c â u  đ ốC â u  t r ả  l ờ i  c â u  đ ố
G i ả i  t h í c h !G i ả i  t h í c h !

  P.2 - Q1 - Cảnh sát chỉ yêu
cầu giấy phép, bảo hiểm
hoặc đăng ký của bạn

nếu họ có cơ sở hợp lý để
tin rằng tài liệu của bạn

không hợp lệ / không cập
nhật.

 
Câu trả lời này là SAI. Khi

bạn lái xe, cảnh sát có
quyền tuyệt đối và tự

động yêu cầu bạn cung
cấp bằng chứng rằng bạn

được phép lái xe hợp
pháp và phương tiện đó

đang hoạt động tốt. Điều
này bao gồm việc cung
cấp giấy phép, đăng ký

và bảo hiểm của bạn nếu
được yêu cầu.

P. 3 - Hiến chương về Quyền và
Tự do của Canada quy định các

quyền và tự do cơ bản của
chúng ta. Phát biểu nào sau

đây về Điều lệ là đúng?
TRẢ LỜI: F - Không có điều nào

ở trên.
 

Hiến chương về Quyền và Tự do
của Canada đặt ra các quyền
và tự do cơ bản của chúng tôi
và nó áp dụng cho tất cả mọi
người ở Canada, kể cả những
người không có địa vị. Điều lệ

áp dụng mọi lúc, cho dù bạn bị
giam trong một phút hay một
năm, và nó cũng áp dụng cho

bạn sau khi bị bắt. Điều lệ
không cho bạn quyền từ chối
trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà
cảnh sát hỏi bạn - ví dụ, nếu

bạn đang lái xe, bạn phải trả lời
bất kỳ câu hỏi nào về tình
trạng tỉnh táo của mình.

 

P. 3 - Khi cảnh sát kéo bạn qua trong khi
lái xe bạn được yêu cầu:

A. Cho họ xem bằng lái xe của bạn,
thông tin đăng ký và bảo hiểm VÀ C. Trả lời

bất kỳ câu hỏi nào họ yêu cầu
 

Nếu bạn bị cảnh sát kéo qua, bạn phải cung
cấp bằng chứng rằng bạn được phép lái xe
hợp pháp, rằng bạn tỉnh táo và phương tiện
đang hoạt động tốt. Tuy nhiên, bạn KHÔNG

phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác về nơi bạn
sẽ đi hoặc đến từ đâu, hoặc bất cứ điều gì

không liên quan đến hoạt động an toàn của
xe. Bạn cũng không cần phải cung cấp cho họ

BẤT KỲ thông tin nào về những hành khách
khác trên xe.

 

Nếu cảnh sát hỏi bạn những câu hỏi không liên
quan đến lý do họ kéo bạn đến, bạn có thể hỏi
cảnh sát tại sao họ cần thông tin này, sau đó

thực hiện quyền im lặng và từ chối trả lời
những câu hỏi đó.

P. 4 - Cảnh sát KHÔNG
được phép làm gì khi họ

kéo bạn qua?
TRẢ LỜI: C: Cảnh sát không
được phép tự động khám

xét xe của bạn.
 

Nếu bạn bị cảnh sát kéo
qua, họ có quyền yêu cầu
bạn cung cấp bằng chứng
rằng bạn được phép lái xe
hợp pháp, rằng bạn tỉnh

táo và xe đang hoạt động
tốt. Tuy nhiên, họ KHÔNG
có quyền khám xét xe của
bạn trừ khi họ thấy thứ gì
đó bất hợp pháp (như chai
rượu hoặc vũ khí đã mở)

giúp họ có cơ sở để khám
xét hoặc nếu bạn đồng ý /
cho phép họ khám xét xe

của bạn. 

P. 4 Q2 - Khi nào bạn cần xuất trình
giấy tờ tùy thân của mình cho cảnh sát?

TRẢ LỜI: B- Nếu bạn là tài xế
của một chiếc xe.

 

Theo luật, bạn chỉ được yêu cầu nhận
dạng chính mình khi bạn đang điều
khiển phương tiện giao thông bằng

cách cung cấp giấy phép lái xe hợp lệ
và đăng ký xe cho cảnh sát.

 

Nếu bạn chỉ đơn giản là đang đi bộ trên
phố và bị cảnh sát chặn lại, bạn KHÔNG
bắt buộc phải cung cấp cho họ bất kỳ
giấy tờ tùy thân nào, ngay cả khi họ

yêu cầu. Tương tự, hành khách trên xe
phải xuất trình giấy tờ tùy thân cho
cảnh sát và họ có thể từ chối. Cuối

cùng, ngay cả khi bạn là nhân chứng
tiềm năng cho tội phạm, bạn không có

nghĩa vụ phải cung cấp giấy tờ tùy thân
của mình cho cảnh sát, trừ khi họ có

được một tài liệu cụ thể (chẳng hạn như
trát đòi hầu tòa) để buộc nhân chứng

của bạn lấy lời khai.

P. 4. Q3 - Khi cảnh sát kéo bạn qua
trong khi lái xe và yêu cầu bạn làm một

kiểm tra hơi thở bạn có thể:
TRẢ LỜI: D - Không có câu nào ở trên

 

Nếu bạn là người điều khiển phương tiện giao
thông và cảnh sát yêu cầu bạn trải qua một
bài kiểm tra độ thở để đảm bảo sự tỉnh táo

của bạn, bạn phải tuân thủ bằng cách rời khỏi
xe của mình. Không giống như trường hợp

khám xét xe, bạn không có quyền nói chuyện
với luật sư trước khi làm bài kiểm tra, và nếu

bạn dưới 18 tuổi, bạn không có quyền nói
chuyện với cha mẹ mình trước.

Hãy nhớ rằng - nếu bạn từ chối làm bài kiểm
tra độ thở, bạn có thể bị buộc tội hình sự theo

Mục 320.15 của Bộ luật Hình sự Canada
 



P. 14 Q7 - HỢP PHÁP, bạn chỉ được yêu cầu xuất trình
bằng chứng về tình trạng nhập cư của mình cho

cảnh sát khi: TRẢ LỜI 1
 

Bạn chỉ được yêu cầu HỢP PHÁP xuất trình bằng
chứng về tình trạng nhập cư của bạn cho cảnh sát

khi bạn bị chặn lại và bị thẩm vấn liên quan đến việc
điều tra một tội phạm có thể xảy ra.

 

Nếu bạn bị dừng xe khi đang lái xe hoặc đang đi xe
đạp, bạn phải xuất trình bằng chứng nhận dạng,

ngoài ra không có gì khác.
 

Việc bạn có hành khách đi cùng hay không là không
liên quan - bạn không cần phải cung cấp bằng

chứng về tình trạng nhập cư cho cảnh sát trừ khi nó
liên quan trực tiếp đến một cuộc điều tra hình sự

đang diễn ra.
Nếu cảnh sát hỏi về tình trạng nhập cư của bạn, bạn

có thể hỏi họ tại sao hoặc vì mục đích gì họ cần
thông tin này và tại sao nó có liên quan đến tương
tác hiện tại. Sau đó, bạn có thể thực hiện quyền im

lặng của mình theo Điều lệ và từ chối trả lời các câu
hỏi về tình trạng của bạn.

Hãy nhớ rằng nếu bạn từ chối trả lời các câu hỏi về
tình trạng nhập cư của mình, cảnh sát có thể chọn
liên hệ với CBSA và xác minh xem bạn có tình trạng

nhập cư hợp lệ ở Canada hay không.

P. 14 Q8: Sau khi bạn bị kéo qua, cảnh sát có thể bắt bạn NẾU
ĐÁP ÁN: 1, 2, 3 & 4

 

1. Họ phát hiện ra rằng bạn không có tình trạng nhập cư
2. Có một lệnh nhập cư đang hoạt động để bắt giữ bạn

3. Có một lệnh bắt giữ của bạn có liên quan đến tội phạm ở
Alberta (hoặc bất kỳ tỉnh nào khác)

4. Bạn đang lặn mà không có giấy phép hợp lệ;
 

Các hành vi phạm tội trên đều là cơ sở pháp lý để công an bắt
hoặc tạm giam bạn. Tuy nhiên, chỉ phù hợp với mô tả của một
người mà cảnh sát đang tìm kiếm có liên quan đến một hành
vi phạm tội là KHÔNG đủ (nó không phải là "cơ sở hợp lý") để
bắt hoặc giam giữ bạn. Đây có thể được coi là hành vi phân

biệt chủng tộc của cảnh sát. Nếu bạn bị cảnh sát chặn lại vì lý
do này, bạn nên hỏi nhân viên để biết thêm thông tin liên quan

đến hành vi phạm tội của bạn, hoặc bạn có thể hỏi rõ ràng,
"Tôi có đang bị bắt hoặc bị giam giữ không?" Nếu không có
căn cứ hợp lý để bắt hoặc giam giữ bạn, các Viên chức buộc

phải thả bạn đi.
 

Tất nhiên, mỗi tình huống đi kèm với rủi ro riêng và bạn phải
quyết định điều gì phù hợp nhất với mình trong thời điểm này.

Đôi khi, các viên chức trở nên khó chịu hoặc hung hăng khi một
cá nhân cố gắng khẳng định quyền của họ, trong khi những

lần khác, điều này sẽ đủ khiến một viên chức lùi bước. Dù bạn
quyết định làm gì, điều quan trọng là bạn phải biết quyền của
mình trong tất cả những trường hợp này, để bạn có thể đứng

lên và lên tiếng khi những quyền đó đang bị xâm phạm.

P. 15 Q9: - Cảnh sát được phép khám xét xe của bạn nếu
TRẢ LỜI: 6 - bạn có một chai rượu đã mở trong xe.

 
 

HViệc để một chai rượu đã mở trong xe là bất hợp pháp
theo Đạo luật Giao thông Đường cao tốc của Ontario và
Đạo luật Giấy phép Rượu và điều này có thể khiến cảnh
sát có đủ “cơ sở hợp lý” để khám xét xe của bạn, trên cơ

sở rằng bạn có thể có đồ uống có cồn khác. hoặc các chất
bị cấm được kiểm soát trong xe của bạn.

 

Cảnh sát không thể đơn giản khám xét xe của bạn nếu:
1. Bạn bị hỏng đuôi đèn

2. Bạn không mang theo giấy phép và thông tin bảo hiểm
3. Người trên xe không thắt dây an toàn

4. Bạn bị nghi ngờ là do ảnh hưởng của ma túy và rượu
5. Bạn phù hợp với mô tả của một người nào đó có liên

quan đến một hành vi phạm tội nghiêm trọng
 

Khám xét xe của bạn là một hành vi xâm phạm quyền
riêng tư nghiêm trọng. Vì vậy, hãy nhớ rằng, để một cuộc
tìm kiếm hợp pháp, nó phải được kết nối một cách hợp lý

hoặc cần thiết cho cuộc điều tra của sĩ quan cảnh sát. Như
câu hỏi của chính bạn - Liệu viên chức có CẦN khám xét xe
của tôi để giải quyết vấn đề này không? Tìm kiếm có được

kết nối với câu hỏi họ đang hỏi tôi không?
 

Những lý do được lưu ý ở trên không đủ “cơ sở hợp lý” để
khám xét xe của bạn, vì việc khám xét là không cần thiết

và không liên quan đến cuộc điều tra của sĩ quan.

P. 15 Q10 - Nếu cảnh sát yêu cầu khám xét xe của bạn, trước
tiên bạn phải xác định xem họ có căn cứ hợp lý để làm như vậy
hay không. Nếu bạn tin rằng họ có căn cứ hợp lý, thì bạn vẫn

nên yêu cầu nói chuyện với luật sư (hoặc cha mẹ của bạn, nếu
bạn là trẻ vị thành niên) trước khi đồng ý khám xét.

 

Nếu bạn không tin rằng họ có cơ sở hợp lý để khám xét xe của
bạn, bạn hoàn toàn có thể từ chối cho phép khám xét.

 
Nếu cảnh sát nhất quyết khám xét xe của bạn và bạn tin rằng
đó là một cuộc khám xét bất hợp pháp, hãy đảm bảo rằng bạn

tuyên bố rõ ràng và lặp đi lặp lại, "Tôi không đồng ý với việc
khám xét này, tôi tin rằng việc khám xét này là bất hợp pháp."
Điều này sẽ giúp ích cho bạn sau này, nếu bạn muốn sau này

thách thức tính hợp pháp của việc tìm kiếm hoặc khả năng chấp
nhận của bất kỳ bằng chứng nào họ tìm thấy trong cuộc tìm

kiếm, nếu họ đang sử dụng nó trong một cuộc điều tra hình sự.



P. 24 Q1. Quyền có nhà ở bao gồm những gì?
TRẢ LỜI: 5 - Tất cả những điều trên

 

Quyền có nhà ở là nền tảng cho cuộc sống của chúng ta.
Nó bao gồm quyền được chăm sóc sức khỏe, đối xử bình
đẳng, quyền riêng tư và quyền được tạm trú. Tại Ontario,
những quyền này được bảo vệ theo Bộ luật Nhân quyền

Ontario và cũng là Đạo luật Thuê nhà ở Cư trú.

P. 24 Q2. Những gì đủ điều kiện là
phân biệt đối xử khi tìm nhà ở?

TRẢ LỜI: 4 - Tất cả những điều trên
 

Nếu bạn bị từ chối một căn hộ dựa trên tên, chủng tộc hoặc
tình trạng công dân của bạn, vì bạn có con hoặc vì bạn đang
nhận trợ cấp trợ cấp xã hội, thì đây là sự phân biệt đối xử. Bộ

luật Nhân quyền Ontario đưa ra những lý do được bảo vệ
khỏi sự phân biệt đối xử và nó áp dụng cho chủ nhà, những

người làm việc cho chủ nhà, hoặc những người thuê nhà khác
tại nơi bạn sống hoặc muốn sống.

 

Các cơ sở được bảo vệ có thể áp dụng cho ví dụ này là:
• Tổ tiên, màu sắc, chủng tộc

• Quyền công dân
• Nguồn gốc dân tộc

• Nguồn gốc
• Tình trạng gia đình

• Nhận hỗ trợ công cộng
 

INếu bạn tin rằng bạn đã bị chỉ trích, bạn có một năm để nộp
đơn lên Tòa án kể từ ngày xảy ra sự phân biệt đối xử. Nếu có
một loạt sự cố, bạn phải nộp đơn trong vòng 1 năm kể từ sự

cố cuối cùng. Bạn có thể nộp đơn ngay cả khi bạn không
sống hoặc có ý định sống trong căn hộ cho thuê.

 
 

Tuy nhiên, điều quan trọng cần biết là mặc dù trên lý thuyết
chúng ta có những biện pháp bảo vệ này, nhưng quá trình để
chứng minh sự phân biệt đối xử của chủ nhà có thể kéo dài và

khó khăn, và thật không may đối với hầu hết những người
đang cần nhà ở gấp, đây không phải là một biện pháp khắc

phục hiệu quả.

P. 24 Q3 Một trong những lý do bạn có thể bị đuổi ra khỏi nhà
là nếu bạn hoặc khách của bạn đã gây ra thiệt hại hoặc vấn

đề nghiêm trọng cho chủ nhà hoặc những người thuê nhà
khác của bạn.

CÂU TRẢ LỜI. THẬT
 

Chủ nhà của bạn phải có lý do pháp lý hợp lệ để đuổi bạn ra
khỏi nhà nhưng bạn cũng có các nghĩa vụ pháp lý với tư cách
là người thuê nhà, bao gồm cả việc không can thiệp vào việc

hưởng thụ tài sản của người khác. Do đó, bạn có thể bị đuổi ra
khỏi nhà vì vi phạm thỏa thuận chủ nhà / người thuê nhà và

không làm những gì được mong đợi hoặc vì hành vi không thể
chấp nhận được. Điều này cũng có thể liên quan đến việc có

những vị khách không tuân thủ
 
 

P. 24 Q4. Chủ nhà có thể từ chối cho bạn thuê căn hộ
vì tình trạng nhập cư của bạn

ĐÁP ÁN: B - Sai
 

Chủ nhà không được phép hỏi bạn về tình trạng nhập
cư của bạn, và nếu họ yêu cầu, bạn có thể từ chối.

Bạn cũng không bắt buộc phải cung cấp bằng chứng
về tình trạng nhập cư để thuê căn hộ. Nếu bạn bị từ

chối một căn hộ vì tình trạng nhập cư của bạn hoặc vì
bạn từ chối cung cấp, đây là sự phân biệt đối xử và có
thể bị thách thức tại Tòa án Nhân quyền của Ontario.

 

Tuy nhiên, chúng tôi biết trên thực tế, chủ nhà có thể
thường xuyên hỏi thông tin mà họ không được phép
yêu cầu, và nếu bạn từ chối cung cấp, họ có thể từ
chối đơn của bạn và chuyển sang người thuê tiếp

theo. Bởi vì nhà ở giá rẻ rất khó tìm, chủ nhà có rất
nhiều quyền lực trong việc chọn và lựa chọn người

thuê của họ.
 

Vì vậy, thực tế là mặc dù điều quan trọng là phải biết
và khẳng định quyền của mình, nhưng bạn không thể
làm gì nhiều khi chủ nhà từ chối cho thuê vì tình trạng

nhập cư của bạn hoặc vì một lý do khác, ngoại trừ
việc cố gắng và tìm một nơi khác. thuê. 

P 24 Q5. Nếu bạn tin rằng
chủ nhà đang làm điều gì đó bất hợp pháp, bạn luôn có thể nói

chuyện
với hàng xóm của bạn và cố gắng tổ chức tập thể.

TRẢ LỜI: Đúng!
 

Nói chuyện với hàng xóm của bạn! Tổ chức tập thể là một chiến lược
tuyệt vời để thách thức chủ nhà của bạn. Như họ nói, có sức mạnh và

sức mạnh ở các con số. Nếu chủ nhà của bạn đang làm điều gì đó
bất hợp pháp với bạn, chắc chắn có thể hoặc thậm chí có khả năng
những người khác cũng đang có trải nghiệm tương tự. Nếu bạn tổ

chức tập thể để chống lại chủ nhà của mình, bạn sẽ có nhiều quyền
lực hơn để thay đổi so với việc bạn làm điều đó một mình

P. 28 Q1. NẾU BẠN CHO PHÉP CỦA CẢNH SÁT VÀO NHÀ BẠN, HỌ CŨNG
CÓ QUYỀN TÌM KIẾM NHÀ BẠN?

TRẢ LỜI: SAI
 

 Cho phép cảnh sát vào nhà của bạn không giống như cho phép họ
khám xét nhà của bạn, nhưng cảnh sát cũng có thể yêu cầu làm điều

này và bạn có thể cho phép. Nếu bạn cho phép cảnh sát khám xét nhà
của bạn, thì họ có thể làm như vậy mà không cần trát. Việc cảnh sát
khám xét nhà của bạn là một hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền

lợi riêng tư được bảo vệ theo hiến pháp của bạn và bạn nên tham khảo
ý kiến   luật sư để được tư vấn pháp lý trước khi đưa ra quyết định này.



P. 28 Q3. BẠN CHỈ PHẢI ĐỂ CBSA VÀO NHÀ CỦA BẠN NẾU HỌ CÓ
HAI CHIẾN BINH?
TRẢ LỜI: ĐÚNG

 

Nếu CBSA đến gõ cửa, đừng mở cửa. Bạn có quyền bảo mật và nói chung CBSA
không có quyền tham gia trừ khi họ được mời hoặc họ có HAI bảo đảm.

 

Bạn có thể hỏi họ muốn gì qua cửa. Nếu họ yêu cầu nhập, bạn có thể hỏi xem họ
có hai trát không

1. Lệnh bắt người nhập cư
2. Lệnh nhập cảnh đặc biệt được gọi là lệnh Feeney hoặc lệnh nhập cảnh cưỡng

chế)
3. Yêu cầu sau đó đưa trát xuống dưới cửa hoặc qua khe thư.

 

Đảm bảo rằng các trát đều có ngày tháng và được ký tên và người có tên trên
trát phải ở trong không gian.

 

Nếu chỉ có một trát, có sai sót trên trát hoặc người có tên trên trát không sống ở
đó, bạn có quyền thông báo cho các viên chức và từ chối cho họ vào.

 

Nếu lệnh chính xác, người được nêu tên có thể chọn bước ra khỏi nhà.
 

Bạn có thể tiếp tục thực hiện quyền riêng tư của mình và từ chối mở cửa. CBSA có
thể buộc họ phải vào trong hoặc đợi người đó ra ngoài.

 

P. 28 Q2. NẾU CẢNH SÁT ĐẾN BẬT MÍ CỦA BẠN
CỬA, BẠN CÓ PHẢI MỞ CỬA VÀ ĐỂ CHÚNG VÀO BÊN TRONG KHÔNG?

TRẢ LỜI: B- SAI
 

Quyền riêng tư trong nhà của bạn vẫn được áp dụng. Không có nghĩa vụ phải trả lời cửa khi cảnh
sát đến gõ cửa. Không có nghĩa vụ phải nói chuyện với cảnh sát trước cửa nhà bạn và bạn có thể

kết thúc bất kỳ cuộc trò chuyện nào với họ bất cứ khi nào bạn chọn.
 

Tuy nhiên, cảnh sát có thể đến cửa nhà bạn để nói chuyện với bạn và trong quá trình này, hãy hỏi
xem họ có thể vào trong không. Bạn không nhất thiết phải để họ vào, nhưng họ được phép theo
luật nếu bạn cho phép họ. Nếu bạn không chắc có nên cấp quyền này hay không, hãy liên hệ với

một trong số chúng tôi trước khi đưa ra quyết định này.
 

Nếu cảnh sát có trát, bạn phải cho họ vào hoặc họ có thể cưỡng bức. Nếu họ không đưa ra trát,
bạn nên yêu cầu xem trát.

 

 Nếu cảnh sát vào nhà bạn mà không có lệnh và không được phép, bạn có thể yêu cầu họ rời khỏi
nhà, nhưng đừng cố gắng ngăn cản họ. Nói với họ rằng bạn muốn gọi luật sư ngay lập tức.

 

Bạn có thể tiếp tục thực hiện quyền riêng tư của mình và từ chối
mở cửa. CBSA có thể buộc họ phải vào trong hoặc đợi người đó

ra ngoài.
 

Nếu CBSA đến gõ cửa, bạn không cần phải mở cửa. Bạn có
quyền bảo mật và nói chung CBSA không có quyền tham gia

trừ khi họ được mời
 

Bạn luôn có thể nói chuyện với CBSA qua cửa mà không cần mở
và nếu họ có bảo đảm, họ có thể đưa họ vào dưới cửa hoặc qua

khe gửi thư để bạn kiểm tra.



Tài nguyên bổ sung
 

CLEO - Các bước dẫn đến công lý:
https://stepstojustice.ca/legal-topic/criminal-law/
https://stepstojustice.ca/legal-topic/housing-law/

https://stepstojustice.ca/legal-topic/human-rights/discrimination-housing/
https://stepstojustice.ca/legal-topic/human-rights/human-rights-complaints-

3/

Trung tâm Vận động cho Người thuê nhà Ontario:

https://www.acto.ca/production/wp-content/uploads/2018/02/5-Tip-Sheet-
LTBtoprotectmyhumanrights_ENG_Jan2018.pdf

Dịch vụ pháp lý cộng đồng Halton:
http://www.haltonlegal.ca

https://yourlegalrights.on.ca/sites/all/files/7_stepsFinal.pdf

TRUNG TÂM QUYỀN CÔNG BẰNG
https://www.equalityrights.org/tenants

Không ai là bất hợp pháp
No One is Illegal:

http://toronto.nooneisillegal.org/pdf/NOII-Know-Your-Rights.pdf

 

https://www.acto.ca/

 

 

 
PHÒNG KHÁM SƯ PHẠM PHÁP LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA

BẠN: 
https://www.legalaid.on.ca/legal-clinics/

 

http://toronto.nooneisillegal.org/

 

 

https://www.acto.ca/production/wp-content/uploads/2018/02/5-Tip-Sheet-LTBtoprotectmyhumanrights_ENG_Jan2018.pdf
https://yourlegalrights.on.ca/sites/all/files/7_stepsFinal.pdf

