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Luật hôn nhân và gia đình tại PEI 
  
Kết thúc một mối quan hệ luôn là một giai đoạn khá khó khăn nhưng nó cũng có thể 
là một quyết định mang tính tích cực hay chỉ đơn giản là một sự giải tỏa. Đối với hầu 
hết các gia đình, cố gắng tìm ra những việc cần làm tiếp theo sẽ có thể gây ra một vài 
nhầm lẫn. Cuốn sách nhỏ này sẽ cung cấp một vài thông tin mà bạn cần biết về ly 
hôn và ly thân tại PEI. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Đối với những cặp đôi đã kết hôn 

 
Các cặp vợ chồng đã kết hôn hợp pháp có thể lựa chọn giữa ly thân hoặc ly dị. Việc ly dị hợp pháp sẽ chính 
thức chấm dứt hôn nhân của họ. Nếu như cặp vợ chồng đó chỉ ly thân nhưng không ly hôn, thì về mặt giấy 
tờ, họ vẫn kết hôn hợp pháp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Đối với những cặp đôi chưa kết hôn 
 
Những cặp đôi sống cùng nhau nhưng chưa kết hôn sẽ không cần phải ly dị mà chỉ cần ly thân vì việc làm 
này sẽ tự động chấm dứt mối quan hệ. 
 
Theo luật gia đình của PEI, đối với các mục đích hỗ trợ trẻ em hoặc vợ chồng, các cặp đôi sẽ được coi là vợ 
hoặc chồng khi họ sống chung với nhau như mối quan hệ vợ chồng trong 3 năm trở lên HOẶC đang sống 
trong mối quan hệ là cha mẹ của một đứa trẻ. 
 
Nếu như một người có liên quan đến các chương trình của chính phủ quốc gia như Người nhập cư, Người tị 
nạn và Quốc tịch Canada (IRCC - Immigration, Refugees and Citizenship Canada) hoặc Cục thuế Canada 
(CRA – Canada Revenue Agency), các tổ chức này có thể sẽ có các định nghĩa khác nhau về mối quan hệ 
sống chung nhưng không kết hôn. Lấy ví dụ như CRA sẽ coi bạn là vợ chồng chỉ sau một năm sống chung. 
 
 

Gia đình và bạn bè của bạn sẽ có thể cung cấp thông tin sai 
lệch về các quyền hợp pháp liên quan đến trẻ em, sự chu 
cấp và tài sản ở Canada.  
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Ly thân 
 

Trong Đạo luật ly hôn của Canada, việc ly thân cho các cặp vợ chồng đã lập gia đình sẽ bắt đầu khi vợ và 
chồng bắt đầu sống “riêng biệt và tách biệt". “Riêng biệt và tách biệt” là khi ít nhất một người không muốn 
sống chung với người còn lại. Khi một trong hai người có ý định không chung sống với nhau như vợ chồng 
nữa, người đó sẽ phải trò chuyện với người còn lại về việc này. Các cặp vợ chồng không cần phải thực hiện 
bất kỳ hành động nào để làm cho việc ly thân của họ trở nên "hợp pháp". Một cặp vợ chồng có thể ly thân hợp 
pháp và vẫn sống trong cùng một ngôi nhà nếu như một trong hai người chưa thể sống một mình ngay lập tức, 
nhưng họ sẽ không ăn uống hay ngủ cùng nhau.  
 
 

Các thỏa thuận liên quan đến ly thân 

 
Các thoả thuận về ly thân là hợp đồng ràng buộc hợp pháp giữa một cặp vợ chồng (kết hôn hoặc chưa kết hôn) 
vào thời điểm ly thân hoặc sau đó. Thông thường, các điều khoản này bao gồm thông tin về cách chia tài sản 
và cách xử lý các vấn đề liên quan đến con cái. Những thoả thuận này không bắt buộc phải có khi ly thân hoặc 
ly dị, nhưng vẫn nên được phác thảo bằng một văn bản có ghi rõ ngày tháng ly thân và có nội dung về cách 
phân chia tài sản cũng như cách giải quyết các vấn đề khác, lấy ví dụ như quyền nuôi con. Văn bản này sẽ trở 
nên rất quan trọng trong quá trình ly hôn sau này do có sự tham gia của Tòa án. 
 
Có nhiều người đã thuê luật sư để soạn thảo các thỏa thuận về ly thân, nhưng điều đó hoàn toàn không bắt 
buộc. Nếu như các cặp vợ chồng muốn tự mình làm việc này, từng cá nhân nên được tư vấn pháp lý kỹ càng 
trước khi ký hợp đồng. 
 

Các thỏa thuận này sẽ trở nên hợp pháp nếu cả hai vợ chồng ký tên trước mặt một nhân chứng, người sau đó 
cũng sẽ ký tên vào văn bản. Người làm chứng phải từ 18 tuổi trở lên và phải có chịu trách nhiệm trước pháp 
luật. Nhân chứng này không cần phải biết về các điều khoản của thỏa thuận; họ chỉ có mặt ở đó để chứng kiến 
chữ ký của cặp vợ chồng. Nhân chứng cũng có thể được yêu cầu để xác nhận rằng cả hai vợ chồng đều có 
năng lực hành vi vào thời điểm ký kết và không ai trong hai người bị đe doạ hoặc bị buộc phải ký tên. 
 
Một khi thỏa thuận ly thân đã được ký, nó sẽ trở thành một hợp đồng pháp lý. Và các cặp vợ chồng phải chắc 
chắn rằng họ đã hiểu đầy đủ và đồng ý với các điều khoản của thoả thuận trước khi đặt bút ký. 
 
Các cặp vợ chồng không cần phải nộp bản thỏa thuận ly thân với Tòa án vì đây là một hợp đồng riêng tư giữa 
vợ và chồng. Văn bản thỏa thuận này cũng có thể được tòa án sử dụng trong việc tố tụng nếu có tranh chấp 
phát sinh. 
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Bạn có thể tham khảo ấn bản “Tôi cần phải làm gì trong hợp đồng ly thân?” (What Do I Include in a 
Separation Agreement?) của CLI ( Hiệp hội Thông tin Pháp luật Cộng đồng – Community Legal Information ) 
để có thêm thông tin về các điều khoản cần được nêu ra trong một văn bản ly thân. 
 

 

Phân chia tài sản  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Đối với những cặp đôi đã kết hôn: Luật pháp Canada quy định 
rằng giá trị của bất kỳ tài sản nào thu được trong cuộc hôn nhân (và 
vẫn đang được sở hữu bởi vợ hoặc chồng) sẽ được chia đều giữa 
hai bên, các khoản nợ cũng sẽ được chia đều. Tuy nhiên, nếu như 
phương pháp chia đều 50/50 không có hiệu quả đối với một gia 
đình, cặp vợ chồng đó có thể đồng ý phân chia tài sản không đồng 
đều hoặc thẩm phán có thể đưa ra quyết định về việc phân chia 
không đồng đều này. Vợ chồng cũng có thể đồng ý phân chia tài 
sản của mình theo các tập quán văn hoá nếu cả hai người đều đồng 
ý. Điều này sẽ cần được nêu ra trong bản hợp đồng ly thân và phải 
được ký bởi luật sư. Nếu như tài sản này đang ở một quốc gia khác, 
cặp vợ chồng sẽ cần phải có lời khuyên pháp lý về cách mà hệ 
thống luật pháp Canada có thể được áp dụng đối với tài sản đó. 
 
 
Đối với những cặp đôi chưa kết hôn: Luật về phân chia đồng đều tài sản không được áp dụng đối với các cặp 
đôi chưa lập gia đình. Khi những cặp đôi này ly thân, người có tên trên giấy tờ hoặc bằng chứng về tài sản sẽ 
là người duy nhất được hưởng nó. Ngoài ra, các cặp đôi chưa kết hôn này cũng sẽ không chịu trách nhiệm về 
các khoản nợ của nhau, trừ khi họ cùng ký kết hợp đồng cho khoản nợ hoặc khoản nợ có cả tên của cả hai 
người. Tuy nhiên, họ cũng có thể cùng nhau đồng ý phân chia tài sản và các khoản nợ, hoặc một trong hai 
người có thể đề xuất với tòa án về việc này. Nếu như một trong hai người có đóng góp thời gian hoặc tiền bạc 
cho một tài sản nào đó thuộc quyền sở hữu của người còn lại, họ có thể nói chuyện với luật sư về việc đưa ra 
yêu cầu tại tòa án để chia giá trị của tài sản đó. Lương hưu từ người lao động hoặc chính phủ có thể được chia 
đối với các cặp đôi chưa kết hôn, vì vậy họ cần phải liên lạc với người trợ cấp để biết thêm thông tin chi tiết. 
Tham khảo ấn bản “Sống chung cùng nhau” ( Living together ) của CLI để hiểu rõ hơn về các điều khoản liên 
quan đến những cặp đôi chưa kết hôn. 
 
 
 
 

Tôi có quyền ép buộc vợ / chồng cũ của mình rời khỏi ngôi nhà mà cả gia đình đang chung sống không? 
Cả vợ và chồng đều có quyền bình đẳng để sống trong nhà và không một ai trong hai người có thể buộc người 

kia ra đi trừ khi có lệnh của tòa án. 

 

Có rất nhiều quan niệm khác nhau dựa trên văn hóa của mỗi người về quyền của vợ hoặc chồng 
đối với tài sản trước và sau khi ly hôn. Ví dụ, đối với các nền văn hóa mà khi kết hôn, nhà gái phải 
nộp sính lễ cho nhà trai, họ tin rằng nếu như người vợ tìm cách ly dị, cô ấy sẽ mất quyền sở hữu 
đối với những sính lễ đó trừ khi cô ấy có thể chứng minh rằng chồng mình có lỗi. Nhưng những 
thực tiễn này lại có thể không phù hợp với luật của Canada. 
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Trợ cấp giữa vợ và chồng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trợ cấp là số tiền do vợ hoặc chồng cung cấp cho người còn lại để giúp đỡ về 
mặt tài chính sau khi mối quan hệ kết thúc. Quyết định về các khoản trợ cấp 
không thể được thực thi một cách tự động. Vợ hoặc chồng có yêu cầu được chu 
cấp phải chứng minh rằng anh ấy hoặc cô ấy "có quyền hành" đối với nó. Một 
người vợ hoặc chồng thường được trông đợi rằng họ có việc làm và kiếm tiền 
nếu có thể. Một trong hai người có thể yêu cầu được chu cấp, nhưng cặp đôi đó 
phải sống cùng nhau ít nhất trong 3 năm hoặc đã có một con với nhau. Các cặp 
đôi chưa kết hôn sẽ phải nộp đơn xin trợ cấp trong vòng hai năm sau khi ly thân. 
Các khoản thanh toán về mặt trợ cấp giữa hai vợ chồng có thể được dựa trên 
Cẩm nang Tư vấn về trợ cấp dành cho vợ chồng ( Spousal Support Advisory 
Guidelines ) của Bộ Tư pháp Canada, nhưng cũng có các trường hợp không nhất 
thiết phải làm như vậy. Luật sư và thẩm phán cần phải xem xét các yếu tố khác 
nhau để có thể đưa ra quyết định liệu người vợ hoặc chồng có cần được trợ cấp 
hay không, và nếu có thì phạm vi hỗ trợ thích hợp là bao nhiêu và sẽ kéo dài 
trong bao lâu. 
 

 

 

Về con cái 
 

Quyền nuôi và thăm con (Các thỏa thuận nuôi dạy con cái) 
 

Tại đảo Prince Edward Island, khi một gia đình ly hôn, cả hai vợ chồng đều có quyền bình đẳng đối với con 
của họ. Cho đến khi có các quyết định hoặc thỏa thuận khác do tòa án đề ra, họ sẽ có quyền nuôi con chung. 
Cha mẹ sẽ phải đưa ra quyết định về nơi ở của trẻ, phân chia các ngày mà con sẽ ở bên cạnh cha hoặc mẹ, các 
quyết định liên quan đến con cái sẽ được đưa ra dựa trên những yếu tố nào, số tiền chu cấp cho con cái sẽ được 
thanh toán như thế nào và những vấn đề khác liên quan đến trẻ. Quyền nuôi con được chia ra làm ba loại: 

 

• Quyền nuôi con chung: Cả cha và mẹ đều có quyền hợp pháp để đưa ra các quyết định quan trọng 
liên quan đến trẻ cùng với nhau. Thời gian các em dành cho mỗi người có thể khác nhau. Đây là 
loại hình phổ biến nhất tại đảo Prince Edward Island. 

 
 

Trong một số nền văn hoá, quyền lợi của người nhận trợ cấp có thể liên quan đến "trách nhiệm" của 
họ. Ví dụ, nếu người vợ có quan hệ tình cảm với một người thứ ba, cô ấy sẽ không có quyền được 
yêu cầu trợ cấp. Hoặc nếu một cuộc hôn nhân tan vỡ trước khi giai đoạn trợ cấp ba năm kết thúc, 
người chu cấp có thể cảm thấy họ không cần phải trả tiền trợ cấp cho người còn lại hoặc để nuôi con. 
Cả hai điều trên đều không được áp dụng tại Canada. 

 

Ở một số nền văn hoá, khi một gia đình tan vỡ, theo truyền thống, trẻ con sẽ ở với người cha. Ngoài ra, cũng 
có những trường hợp ngược lại,  trẻ sẽ ở với người mẹ. Những gia đình là người mới nhập cư có thể không 
biết rằng ở Canada, cả hai bên đều ngang bằng nhau về quyền nuôi con. Có nhiều người mẹ lo lắng rằng họ sẽ 
mất quyền nuôi con do người cha kiếm được nhiều tiền hơn. Khi một gia đình nhập cư ly hôn, có nhiều người 
lo lắng rằng một trong hai người cha hoặc mẹ sẽ đưa con cái về đất nước của họ mà không có sự cho phép của 
người còn lại. 
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• Chỉ một trong hai người có quyền nuôi con: Hoặc cha hoặc mẹ sẽ có quyền hợp pháp để chăm 
sóc và đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến trẻ, người còn lại chỉ được phép đến thăm. 
Đây là loại hình không phổ biến tại Prince Edward Island. 

 

• Phân chia quyền nuôi con (dành cho những gia đình có từ hai con trở lên): Cha mẹ sẽ chia đều 

quyền nuôi con với nhau và mỗi bên sẽ có trách nghiệm như nhau đối với đứa trẻ mà họ nhận 

quyền chăm sóc. Đây cũng là một loại hình không phổ biến tại Prince Edward Island. 

 
Các cặp vợ chồng có thể thỏa thuận cùng nhau về quyền nuôi con và lịch đến thăm trẻ, hoặc họ có thể nhận lời 
tư vấn từ người hòa giải hoặc luật sư. Nếu như cặp vợ chồng đó không thể đưa ra quyết định cuối cùng, họ có 
thể yêu cầu quyết định từ thẩm phán tại tòa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nếu như người cha hoặc mẹ lo lắng rằng người còn lại hoặc các thành viên khác trong gia đình sẽ mang trẻ ra 
khỏi Canada hoặc giấu trẻ ở nơi khác, họ có thể thực hiện các bước sau. Thông báo cho nơi cung cấp hộ chiếu 
của Canada (Passport Canada) rằng họ không đồng ý cho  trẻ được cấp hộ chiếu để di chuyển đến các quốc gia 
khác (nếu như trẻ đã chính thức là công dân Canada). Yêu cầu các nhân viên đưa tên trẻ vào danh sách kiểm 
tra hộ chiếu (Passport Control List). Dưới đây là một việc làm khác mà họ có thể thực hiện trong trường hợp 
này: 

• Gọi điện tới nơi cung cấp hộ chiếu của Canada (Passport Canada) theo số  điện thoại miễn phí        
1-800-567-6868 hoặc các dịch vụ sử dụng dành cho người khiếm thính qua số 1-866-255-7655 (chế 
độ điện thoại văn bản). 

 

• Hiệp hội chống bắt cóc trẻ em Quốc tế (International Child Abduction): tham khảo mục Hướng dẫn 
dành cho những phụ huynh ở lại (A Guide for Left-Behind Parents) tại trang web www.travel.gc.ca 

 

• Liên lạc tới Tổng Lãnh sự quán dành cho trẻ em có nguy cơ bị tổn thương (Vulnerable Children’s 
Consular Unit), Bộ Ngoại giao toàn cầu (Global Affairs), qua số điện thoại 1-800-387-3124 (miễn 
phí tại Canada)  

 
Nếu như trẻ không phải là công dân Canada, người cha hoặc mẹ có thể liên hệ với Dịch vụ Biên giới Canada 
(Canadian Border Services) qua số điện thoại (1-800-461-9999), cùng với đại sứ quán của quốc gia mà trẻ 
mang quốc tịch và cơ quan cấp hộ chiếu tại quốc gia đó. 
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Trợ cấp dành cho con cái 
 

 
Tại Canada, các bậc phụ huynh có thể sử dụng mục Cẩm nang hướng dẫn về trợ cấp dành cho con cái (Child 
Support Guidelines) để ước lượng số tiền mà người cha/mẹ không nuôi trẻ phải chi trả (http://
www.justice.gc.ca/eng/fl-df/child-enfant/cst-orpe.html). Theo cuốn cẩm nang này, trong trường hợp cả cha và 
mẹ đều dành thời chăm sóc trẻ  (khoảng thời gian bên trẻ dao động từ 40% trở lên), người có thu nhập cao hơn 
sẽ thường phải trả một khoản tiền chu cấp dành cho con cái cho người còn lại. 
 
Tại đảo Prince Edward Island, tiền trợ cấp dành cho con cái sẽ kéo dài cho đến khi đứa trẻ tròn 18 tuổi. Ngoài 
ra, nếu như trẻ trên 18 tuổi nhưng bị khuyết tật, hoặc mắc phải các loại bệnh tật nghiêm trọng khác, hoặc theo 
học các khóa học phổ thông sau trung học, khoảng thời gian chu cấp sẽ kéo dài lâu hơn. 

 
Cẩm nang hướng dẫn sẽ đưa ra số tiền trợ cấp căn bản mà cha/mẹ phải trả hàng tháng. Ngoài khoản tiền trợ 
cấp nuôi con hàng tháng ra, các bậc phụ huynh cũng có thể yêu cầu người còn lại cung cấp thêm tiền dành cho 
các loại "chi phí đặc biệt" khác của trẻ, ví dụ như y tế, giáo dục, các hoạt động ngoại khóa, các khoản chăm sóc 
ban ngày và một số chi phí khác. Các khoản trợ cấp sẽ thay đổi nếu như có sự thay đổi về điều kiện tài chính, 
lấy ví dụ nếu như người cha/mẹ mà phải trả tiền trợ cấp có sự thay đổi về thu nhập (tăng hoặc giảm), họ có thể 
yêu cầu tòa án thay đổi quyết định về trợ cấp. 

 
Các cặp vợ chồng có thể nộp đơn xin lệnh trợ cấp dành cho con cái ngay sau khi ly thân. Để được tư vấn miễn 
phí, liên hệ Văn phòng Hướng dẫn về chu cấp dành cho con cái (Child Support Guidelines Office) qua số điện 
thoại 902-368-6220 ( nếu ở Charlottetown) hoặc 902-888-8188 (nếu ở Summerside). 
 

 

Tại một số quốc gia, trẻ em có cha mẹ là người không kết hôn hợp pháp có thể không có quyền được trợ cấp 
và thừa kế tài sản. Một số cặp vợ chồng còn cho rằng nếu như hai người chưa bao giờ sống chung cùng nhau 
thì họ sẽ không phải chu cấp cho con cái. 
 
Tuy nhiên, theo luật của Canada, cả cha và mẹ đều phải đóng góp vào các khoản chi phí được dùng để nuôi 
dạy con cái kể cả khi họ không kết hôn hoặc chưa bao giờ sống cùng nhau. Ở Canada không hề có khái niệm 
con ngoài giá thú. 
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Ly hôn 
 

 

 

 

 

 
 
Các điều luật về ly hôn tại Canada được nêu rõ trong Đạo luật Ly hôn (Divorce Act). Cả vợ và chồng đều có 
quyền yêu cầu được ly hôn mà không cần phải chỉ ra ai là người có lỗi (việc này không hề đem lại lợi thế cho 
bất kỳ ai trong hai người). Người vợ/chồng có thể yêu cầu thẩm phán đưa ra quyết định ly hôn nếu như người 
còn lại không đồng ý với yêu cầu ly dị trước đó. Không một ai trong hai người có thể ép buộc người còn lại 
phải ở trong mối quan hệ hôn nhân. Vợ/chồng sẽ không nhận được sự chấp thuận để ly hôn nếu người còn lại 
không hề hay biết về việc đó. Họ có quyền được biết nội dung về giấy tờ ly hôn mà người còn lại nộp và phản 
ánh về nó. 

 
Chỉ khi nào thẩm phán đưa ra Phán Quyết Ly dị (Divorce Judgement) thì cuộc hôn nhân đó mới chính thức 
chấm dứt. Tại Canada, kết hôn với một người khác khi chưa kết thúc cuộc hôn nhân trước đó sẽ bị coi là bất 
hợp pháp. Tuy nhiên, các cặp đôi vẫn có thể tham gia vào một mối quan hệ theo kiểu “vợ chồng chưa kết 
hôn” (quan hệ tình dục) trong khi vẫn đang kết hôn hợp pháp. 

 
Một trong hai người phải sống ở Canada it nhất trong vong 1 năm thì mới có thể ly hôn tại đây. Các cặp vợ 
chồng không cần thiết phải là công dân Canada hay có đám cưới được tổ chức tại Canada để được ly hôn tại 
đây. Đơn ly hôn sẽ được nộp đến tỉnh/vùng mà cặp vợ chồng đó đang sinh sống. Để nộp đơn ly dị tại đảo 
Prince Edward Island, một trong hai người phải sống ở Prince Edward Island cách đây ít nhất 365 ngày (một 
năm). 

 
Tại Canada, các cặp vợ chồng có thể chọn được ly hôn nếu như hôn nhân của họ đã tan vỡ vì một trong ba lý 
do sau đây: 

• Hai người đã có một năm ly thân trước đó. 

• Một trong hai người đã ngoại tình. 

• Bị người còn lại gây tổn thương về thể chất hoặc tinh thần. 

 
Ở Canada, hầu hết các cặp đôi đều ly dị sau khi họ đã ly thân trong vòng một năm trước đó. Ly hôn vì ngoại 
tình hay bạo hành là hai lý do khá hiếm tại đảo Prince Edward Island. 

 

 

 

 

Những mối lo sợ liên quan đến ly hôn có thể bắt nguồn từ những 
truyền thống liên quan đến tôn giáo và văn hoá. Ở một số nền văn hoá, 
chỉ có nam giới mới có thể khởi kiện ly hôn. Ngoài ra, nếu một người 
phụ nữ ly hôn, cô ấy sẽ có thể không bao giờ được gặp lại gia đình của 
mình nữa. Cũng có các quan niệm cho rằng địa vị của một người phụ 
nữ trong xã hội sẽ bị hạ thấp khi cô ấy ly dị. Những người phụ nữ này 
có thể bị phụ thuộc về tài chính và việc ly hôn sẽ đặt một gánh nặng 
cho gia đình của họ. Một cuộc ly hôn ở Canada có thể sẽ không được 
công nhận ở quốc gia gốc của cặp vợ chồng đó. Đặc biệt là những 
người vợ vẫn còn đang ở trong quá trình nhận được tài trợ, có thể sẽ bị 
kiểm soát bởi những mối đe dọa của việc ly hôn. Phần tiếp theo dưới 
đây sẽ giải thích điều luật về ly hôn tại Canada. 
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Trường hợp đã ly thân trong vòng một năm  
 
Đạo luật Ly hôn (Divorce Act) nói rằng một cách để chứng minh sự tan vỡ của một cuộc hôn nhân đó là để cặp 
vợ chồng kết thúc mối quan hệ của họ và sống ly thân trong vòng một năm. Họ có thể bắt đầu quá trình ly hôn 
trước một năm, nhưng việc ly hôn không thể kết thúc cho đến khi hai người đã ly thân trong vòng ít nhất một 
năm. Để biết thêm thông tin về ly thân, xem trang: 2. 

 
Khoảng thời gian ly thân trong một năm không được phép bị gián đoạn và phải kéo dài liên tục cho đến khi 
Phán quyết Ly hôn (Divorce Judgement) được cấp. Tuy nhiên, Đạo Luật Ly Hôn (Divorce Act) khuyến khích 
các cặp đôi có những nỗ lực để quay trở lại với nhau, với điều kiện thời gian họ sống chung với nhau phải là 
90 ngày hoặc có thể ít hơn trong suốt một năm đó. Đây là quá trình được sử dụng để thử nghiệm sự hợp tác 
của hai người và nó không làm gián đoạn khoảng thời gian ly thân một năm. 

 
 
Trường hợp do một trong hai người ngoại tình 
 
Chứng minh rằng người còn lại đã phạm tội ngoại tình là một trong những lý do được dùng để khẳng định rằng 
hôn nhân của hai người đã đổ vỡ. Tuy nhiên, một người không được phép ly hôn vì tội ngoại tình của chính 
mình, nó bắt buộc phải là do người còn lại. Vợ/chồng sẽ phải cung cấp bằng chứng ngoại tình của người còn 
lại tại tòa án. 

 

 
Trường hợp bị tổn thương về mặt thể chất hoặc tinh thần 
 
Lý do thứ ba được dùng để chứng minh sự đổ vỡ của hôn nhân là một trong hai người bị người còn lại bạo 
hành. Những hành động bạo hành này có thể ảnh hưởng về mặt thể chất hoặc tinh thần, nhưng các cặp vợ 
chồng chỉ được ly hôn với lý do này khi những hành động đó đã đạt đến mức mà một trong hai người không 

thể chịu đựng được nữa. Họ sẽ phải cung cấp bằng chứng về các hành động bạo hành này tại tòa án.  
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Ly hôn có sự tranh chấp (Contested Divorce) 
 
Đây là khái niệm được dùng khi hai vợ chồng không đồng ý với các điều khoản 
ly hôn, ví dụ như về quyền nuôi con hoặc quyền sở hữu nhà đất. 
 
Nếu như cả hai vợ chồng không thể đạt được thoả thuận về các điều khoản ly 
hôn một mình, kể cả khi đã có sự trợ giúp của hòa giải viên hoặc luật sư, họ có 
thể phải ra tòa. Tại đây, thẩm phán sẽ đưa ra quyết định về những vấn đề này. 
 
 

Ly hôn không có sự tranh chấp (Uncontested Divorce) 
 
Ly hôn không có sự tranh chấp là khi cả vợ và chồng đều đồng ý với tất cả các điều khoản ly hôn. Các vụ ly 
hôn này sẽ được nộp tại tòa án và được đánh giá bởi một thẩm phán, sau đó thẩm phán ra phán quyết ly hôn 
(Divorce Judgement). Thông thường, ly hôn mà không có bất kì sự tranh chấp nào sẽ không cần đến phiên toà 
và nó có thể mất từ ba đến sáu tháng để hoàn thành. Ngược lại, ly hôn có sự tranh chấp giữa hai vợ chồng sẽ 
thường mất nhiều thời gian hơn. Mặc dù tư vấn pháp lý luôn được khuyến cáo trước khi ký các văn bản pháp 
luật, đôi vợ chồng có thể không cần phải thuê luật sư nếu như là ly hôn không có tranh chấp. 

 
Các cặp vợ chồng có thể sử dụng Gói hỗ trợ về Ly hôn không có sự tranh chấp (Uncontested Divorce Kit) 
của trang web www.legalinfopei.ca. Bộ tài liệu này sẽ cung cấp tất cả các mẫu đơn và hướng dẫn cần thiết để 
hoàn thành việc ly hôn không có sự tranh chấp tại đảo Prince Edward Island. Để biết thêm thông tin về việc 
thanh toán cho bộ tài liệu này, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@legalinfopei.ca hoặc gọi 
theo số     902-892-0853 hoặc 1-800-240-9798. 

 

 
Một số thông tin quan trọng khác: 
 

• Nếu như cặp vợ chồng đó có con chung, việc chu cấp cho con là bắt buộc. Nếu như họ đã nộp đơn xin ly dị 
nhưng chưa thanh toán số tiền trợ cấp cho con, thẩm phán có quyền từ chối Đơn xin ly hôn (Petition for 
Divorce) cho đến khi khoản trợ cấp cho con cái đã được thực hiện đầy đủ.  

 
 

• Sau khi việc ly hôn đã hoàn tất, tòa sẽ cấp Giấy Chứng Nhận ly hôn (Certificate 
of Divorce). Giấy chứng nhận phải được lưu giữ cẩn thận cùng với các loại giấy 
tờ quan trọng khác vì nó là tài liệu được yêu cầu bởi Cục thống kê dân số (Vital 
Statistics) để một trong hai người có thể lấy được giấy kết hôn nếu họ tái hôn, 
cũng như giấy tờ để chứng minh rằng họ đã ly hôn. Nếu như Giấy chứng nhận 
Ly hôn bị thất lạc, họ có thể trả một khoản tiền phí để xin lại nó. 

 
 

• Các cặp vợ chồng nên có một bản Di chúc (Will) sau khi ly thân hoặc ly hôn. 
Nếu như đã có sẵn một bản Di chúc, người vợ/chồng sẽ có thể muốn gạch bỏ tên 
của người còn lại ra khỏi Di chúc của họ. Nếu như người vợ hoặc chồng tái hôn, 
Di chúc của họ sẽ không còn giá trị. Để biết thêm thông tin về Di chúc, xem ấn 
phẩm Wills của CLI. 

9 



info@legalinfopei.ca    902-892-0853 or 1-800-240-9798  

Tiêu hôn 
 
Hủy bỏ hôn nhân có thể là một sự tiêu hôn đối với những người theo tôn giáo hoặc chỉ đơn thuần là một sự 
hủy bỏ hợp pháp. 
 
Tiêu hôn theo tôn giáo sẽ chỉ liên quan đến việc thu hồi một cuộc hôn nhân bởi nơi thờ cúng của cặp vợ chồng 
đó. Loại hình hủy bỏ hôn ước này không được công nhận hợp pháp. Nếu như một cặp vợ chồng tiêu hôn theo 
tôn giáo nhưng không ly hôn hoặc hủy bỏ hôn ước hợp pháp, họ sẽ vẫn được coi là kết hôn hợp pháp. 
 
Nếu một cặp vợ chồng muốn hủy bỏ hôn ước của mình theo tôn giáo, họ sẽ phải trò chuyện với giáo chủ của 
mình về quá trình này. 
 
Hủy bỏ hôn ước hợp pháp là tuyên bố hợp pháp rằng cuộc hôn nhân đó đã bị vô hiệu 
ngay từ đầu. Nếu một cặp vợ chồng đã huỷ bỏ hôn ước hợp pháp, họ sẽ không cần 
phải ly hôn nhưng việc hủy bỏ này thường chỉ được cấp trong những trường hợp rất 
hiếm hoi. 
 
 
Có rất nhiều lý do cụ thể mà các cặp vợ chồng có thể sử dụng để hủy bỏ hôn ước 
hợp pháp. Một số lý do bao gồm: 
 
 

• Hôn nhân chưa trải qua đêm tân hôn: điều này xảy ra nếu một trong hai người hoặc vĩnh viễn không thể 
hoặc không muốn quan hệ tình dục trong hôn nhân và người còn lại không hề biết về điều đó trước khi kết 
hôn. Nếu như một cặp vợ chồng đã có quan hệ tình dục, dù chỉ một lần, sau khi kết hôn, hôn nhân đó sẽ 
được xem như là đã trải qua tân hôn. 

 

• Kết hôn cùng huyết thống: là khi một cặp vợ chồng có quan hệ huyết thống với nhau hoặc là con nuôi 
trong cùng một gia đình. 

 

• Kết hôn khi chưa đến tuổi vị thành niên: Nếu như người vợ/chồng dưới 18 tuổi và kết hôn mà chưa có 
sự đồng ý hợp pháp. 

 

• Hôn nhân ép buộc: nếu người vợ/chồng buộc phải kết hôn do bị đe doạ, cưỡng bức, hoặc do lo sợ về sự 
an toàn về tính mạng của họ. 

 

• Có vấn đề về tâm lý: nếu như người vợ/chồng không có đủ khả năng cần thiết liên quan đến tâm lý để ký 
một hợp đồng hôn nhân pháp lý. 

 

• Đã kết hôn: nếu người vợ/chồng đang kết hôn với một người người khác. 
 

• Không có sự đồng ý: nếu một trong hai người hoặc cả hai vợ chồng đều không có sự chấp thuận để được 
kết hôn. 

 
 
Có thể sẽ có các lý do khác để có thể hủy bỏ hôn ước hợp pháp . Nếu như các cặp vợ chồng tin rằng họ có đủ 
lý do để hủy hôn ước hợp pháp và muốn thực hiện nó, họ sẽ cần được tư vấn về pháp luật hợp pháp. 
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Tư vấn pháp lý 
 
Luôn luôn nói chuyện với luật sư khi ly hôn hoặc ly thân, đặc biệt là khi hai người không thể đồng ý về các 
điều khoản ly hôn. Các cặp vợ chồng cũng nên liên hệ với luật sư nếu như họ không hiểu về quá trình pháp lý 
hoặc không thể hoàn thành một phần bất kỳ của quy trình. Dịch vụ Giới thiệu Luật sư (Lawyer Referral      
Service) có thể cung cấp một cuộc tư vấn ngắn với luật sư và bạn chỉ phải trả một khoản phí nhỏ. Để truy cập 
vào dịch vụ này, hãy gọi cho CLI theo số 902-892-0853 hoặc 1-800-240-9798. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Giải quyết xung đột bên ngoài Tòa án 
 
Nếu các cặp vợ chồng không thể đồng ý về các điều khoản về ly thân hoặc ly dị, họ sẽ có thể cần sự trợ giúp 
của các chuyên gia. Trước khi ra tòa, các cặp vợ chồng nên cân nhắc liệu việc giải quyết xung đột bên ngoài 
tòa án có lợi cho gia đình của họ hay không. 

 
Việc hòa giải (Mediation) sẽ liên quan cặp vợ chồng đó và người hòa giải 
trung lập. Họ sẽ giúp các cặp vợ chồng tìm ra giải pháp bằng cách xem xét 
các vấn đề cơ bản và tìm ra những điểm chung giữa hai người, từ đó đưa 
ra một thỏa thuận có thể chấp nhận được bởi cả hai người. Các cặp vợ 
chồng có thể truy cập trang web www.mediationpei.com để tìm một hòa 
giải viên gần mình. Nếu họ cần sự trợ giúp về các thỏa thuận liên quan đến 
con cái, Tòa án Hòa giải dành cho Gia đình (Family Court Mediation) 
có cung cấp một dịch vụ tư vấn miễn phí qua số điện thoại 902-368-6655. 

 
Hợp tác thực tiễn (Collaborative Practice) là khi một cặp vợ chồng hợp 
tác cùng với luật sư của mình và đôi khi cùng các chuyên gia hỗ trợ khác, 
ví dụ như chuyên gia tài chính hoặc tâm lý để giải quyết các vấn đề liên 
quan đến ly hôn mà không cần phải lên tòa. Quá trình này dựa trên sự tôn 
trọng lẫn nhau và lợi ích tốt nhất của gia đình. Để biết thêm thông tin chi 
tiết, hãy truy cập vào trang web www.cppei.ca. 
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Các dịch vụ hỗ trợ khác 
 
Hiệp hội thông tin pháp luật cộng đồng (CLI): truy cập www.legalinfopei.ca, info@legalinfopei.ca, hoặc 
liên hệ qua số điện thoại 1-800-240-9798 hoặc 902-892-0853. CLI sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến 
pháp lý, giới thiệu luật sư, các ấn bản về chủ đề pháp lý ở cả hai ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Pháp, 
các diễn giả và những bài thuyết trình liên quan đến chủ đề pháp lý. Đây là dịch vụ hoàn miễn phí và được bảo 
mật. CLI cũnglà nơi cung cấp Dịch Vụ Giới thiệu Luật sư (Lawyer Referral Service), nơi các cặp vợ chồng có 
thể đặt một cuộc tư vấn ngắn với luật sư với một mức phí vừa phải. 
 
 
Dịch vụ hỗ trợ về pháp lý dành cho các gia đình (Family Legal Aid): liên lạc qua số điện thoại                 
902-368-6540 (địa phận Kings và Queens) hoặc 902-888-8066 (địa phận Prince). Chương trình này có thể 
cung cấp đại diện pháp lý miễn phí về một số vấn đề luật gia đình cho những người có thu nhập thấp. Tuy 
nhiên, các cặp vợ chồng cần phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định để được sử dụng dịch vụ này. 
 
 
Văn phòng hướng dẫn về chu cấp dành cho trẻ em (Child Support Guidelines Offices): liên hệ             
902-368-6220 (Charlottetown) hoặc 902-888-8188 (Summerside). Dịch vụ miễn phí này sẽ cung cấp cho các 
cặp vợ chồng thông tin về số tiền trợ cấp dành cho con mà người vợ/chồng sẽ được hưởng dựa theo Hướng 
dẫn về các khoản chu cấp dành cho trẻ em (Child Support Guidelines). Nhân viên tại đây sẽ giúp các cặp vợ 
chồng làm đơn lên Tòa án về số tiền chu cấp hoặc báo cáo về một sự thay đổi nào đó liên quan đến khoản trợ 
cấp. Văn phòng này cũng có các mẫu đơn sẵn cho các vụ kiện theo Đạo luật Trật tự Hỗ trợ Liên nhiệm 
(Interjurisdictional Support Orders Act), nghĩa là, nếu người còn lại sống ở một tỉnh hoặc quốc gia khác, 
người vợ/chồng có thể hoàn thành đơn đăng ký của họ tại Prince Edward Island và chuyển nó tới nơi khác. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng tính toán hành chính (Administrative Recalculation Office): liên hệ 902-368-4109. Nếu một người 
vợ/chồng có lệnh hoặc hợp đồng chu cấp cho con cái được tính theo năm, họ có thể đăng ký những lệnh đó 
hoặc thỏa thuận của mình với văn phòng này để khoản tiền chu cấp dành cho con cái sẽ được tính toán lại hàng 
năm. Nếu như lệnh hoặc thỏa thuận của người vợ/chồng không có bảng kê khai các khoản nợ, họ sẽ không thể 
sử dụng dịch vụ này. 
 
 
Chương trình được thi hành để duy trì các khoản chu cấp (Maintenance Enforcement Program): liên hệ 
902-894-0383 hoặc 902-368-6010. Văn phòng này sẽ thu thập và phân phối các khoản trợ cấp dành cho trẻ em 
hoặc người vợ/chồng và thực hiện một số bước trước khi thực thi các lệnh của tòa và các thỏa thuận về trợ cấp 
khi chưa được thanh toán. Các cặp vợ chồng sẽ phải đăng ký các lệnh hoặc các thỏa thuận của mình với dịch 
vụ này để sử dụng nó. 
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Chương trình về các cách nuôi dạy con khi cha mẹ ở hai nơi khác nhau (Positive Parenting from Two 
Homes): liên hệ 1-877-203-8828 hoặc 902-368-4333. Các buổi học giáo dục miễn phí được cung cấp tại các 
trung tâm cộng đồng khác nhau nằm trên đảo dành cho các cặp vợ chồng ly thân, ly dị hoặc các cặp cha mẹ 
muốn nuôi dạy con nhưng lại ở hai nơi khác nhau. Mục đích của các buổi học này là để giúp đỡ các bậc cha 
mẹ đối phó với những lo ngại về việc trẻ bị mắc kẹt giữa những xung đột của cha mẹ. Nếu như cả hai vợ 
chồng đều muốn tham gia vào chương trình, họ sẽ được phân chia lịch tham dự để các buổi học của hai người 
không trùng nhau. Ngoài ra, các trung tâm này cũng có chương trình giúp đỡ dành cho trẻ em có cha mẹ ly 
thân hoặc ly hôn và được phân theo nhóm tuổi. 
 
 
Chương trình nuôi dạy con 3P (Triple P Parenting): 3P là một chương trình nuôi dạy con cung cấp ý tưởng 
về cách tiếp cận lành mạnh trong quá trình nuôi nấng trẻ em và thanh thiếu niên. Khách hàng có thể chọn các 
chiến lược phù hợp nhất với gia đình của mình qua trang web: www.triplep-parenting.ca/pei 
 
 
Trung tâm hỗ trợ sức khỏe tâm thần cộng đồng (Community Mental Health): liên hệ qua số điện thoại tại 
Charlottetown: 902-368-4430; tại Summerside: 902-888-8180; tại Montague: 902-838-0960. Đây là nơi cung 
cấp tư vấn cho các cá nhân và gia đình có khó khăn về sức khoẻ tinh thần. 
 

 
Bạo lực gia đình 

 

 

 
Tại đảo Prince Edward Island, cũng như trên toàn Canada, bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào đều là điều 
không thể chấp nhận được, đặc biệt là khi một cá nhân bị tổn thương bởi một người có nghĩa vụ phải yêu 
thương và chăm sóc họ. Có rất nhiều điều luật đã được đặt ra để bảo vệ mỗi cá nhân khỏi bạo lực về thể xác, 
tình cảm và cả tình dục. Nếu như người vợ/chồng cảm thấy bị đe dọa và không an toàn trong chính ngôi nhà 
của mình, họ có thể tìm đến nhiều sự giúp đỡ khác nhau. Sẽ có sẵn các nhân viên đã được đào tạo để có thể 
hiểu được tình huống và có thể làm việc với người vợ/chồng để đưa ra các phương pháp giải quyết. Tại 
Canada, sống tự do không bị bạo lực là một trong những quyền con người. 

Bạo lực gia đình bao gồm nhiều hình thức: lạm dụng tình cảm, lạm dụng thân thể, lạm dụng tình dục, lạm 
dụng văn hoá và lạm dụng tài chính, bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong phần này, 
chúng tôi sẽ nói về sự lạm dụng đối với phụ nữ, nhưng những thông tin trong phần này cũng có thể áp dụng 
cho cả nam giới. 
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Người vợ/chồng có thể gọi cho cảnh sát theo số 911 nếu như họ hoặc trẻ em trong nhà bị bạo hành. Cảnh sát 
sẽ di chuyển đến nhà của người đó và nói chuyện với các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, cảnh sát cũng 
có thể buộc tội hành hung kẻ ngược đãi. Nếu như vụ bạo hành trở nên nghiêm trọng, họ có quyền được bắt 
giữ người ngược đãi. Cảnh sát có thể nộp đơn để xin Lệnh Bảo vệ Khẩn cấp (Emergency Protection Order) 
cho người bị bạo hành, hoặc đưa người đó đến một nơi an toàn. Nếu như người vợ/chồng bị bạo hành không 
nói được tiếng Anh, cảnh sát sẽ cố gắng sắp xếp các dịch vụ dịch thuật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Khi người vợ/chồng nộp đơn xin Lệnh Bảo vệ Khẩn cấp (Emergency Protection Order), họ có thể yêu cầu 
tiếp tục sống trong nhà của mình nếu nó an toàn với điều kiện người bạo hành phải ở xa họ. Người đó có thể 
phải tiếp tục trả tiền thuê hoặc thế chấp của ngôi nhà và người bị bạo hành có thể tạm thời giữ quyền nuôi 
con. 

 
Người vợ/chồng có thể gọi cho Dịch vụ dành cho các nạn nhân bị bạo hành (Victim Service) để biết thông tin 
và các sự giúp đỡ để có được một Lệnh Bảo vệ Khẩn cấp (Emergency Protection Order): 

• Tại Charlottetown: 902-368-4582 

• Tại Summerside: 902-888-8218 

 
Dịch vụ này cũng có thể giúp người vợ/chồng thông qua các thủ tục pháp lý nếu như kẻ bạo hành đã bị bắt và 
bị buộc tội tấn công. Họ sẽ giải thích mọi thứ cho người vợ/chồng và đảm bảo rằng người đó hiểu rõ về 
quyền của mình. 

 
Các Dịch vụ Ngăn ngừa Bạo hành Gia đình của đảo Prince Edward Island (PEI Family Violence Prevention 
Services) có một nơi trú ẩn khẩn cấp được gọi là Nhà Anderson (Anderson House). Nếu một người bị ngược 
đãi và cần một nơi an toàn để đi ngay lập tức, họ có thể di chuyển đến Nhà Anderson. Đây là nơi trú ẩn khẩn 
cấp dành cho phụ nữ và con cái của họ, những người đang trốn khỏi việc bị lạm dụng. Nhà Anderson phục vụ 
phụ nữ và trẻ em trên toàn bộ đảo Prince Edward Island. Nơi trú ẩn này có nhân viên túc trực 24 giờ một 
ngày, 7 ngày một tuần. Nếu một người cần phải rời khỏi nhà vì lý do an toàn, họ có thể gọi cho Nhà                  
Anderson qua số điện thoại 902-892-0960 (hoặc số miễn phí 1-800-240-9894) để được trợ giúp và lập các kế 
hoạch để đảm bảo an toàn cho người đó. Nếu người vợ/chồng đang ở trong tình huống khẩn cấp và không an 
toàn, hãy gọi cảnh sát theo số điện thoại 911. 
 
Số điện thoại của Anderson House cũng là một đường dây được dùng để tiếp cận và trợ giúp lúc khủng 
hoảng. Ngay cả khi người vợ/chồng không có ý định di chuyển đến nơi trú ẩn, họ vẫn có thể yêu cầu giúp đỡ 
về lạm dụng. Khi người vợ/chồng gọi cho đường dây nóng này, nhân viên tại đây sẽ hỗ trợ và cung cấp các 
thông tin cần thiết cũng như giới thiệu các loại trợ giúp khác. Nam giới cũng có thể liên lạc tới đường dây 
nóng này. 
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Một người vợ/chồng sẽ không bị trục xuất chỉ vì họ rời khỏi một mối quan hệ ngược 
đãi, tuy nhiên, họ có thể cần phải thực hiện các bước tiếp theo để cập nhật và duy trì 
tình trạng nhập cư của mình. Nếu như người vợ/chồng đó không chắc chắn rằng việc ly 
thân sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng nhập cư của họ ở Canada, họ nên tham 
khảo ý kiến của luật sư nhập cư. 

 

 

 

 

 

 

 
Tình trạng cư trú 

 

 
Người nhập cư hoàn toàn có quyền giống như bất cứ ai khác trong việc sử dụng tòa án tại Canada để giải quyết 
các vấn đề liên quan đến luật gia đình của họ. Một người vợ/chồng hoặc người bảo trợ không thể làm cho người 
còn lại rời khỏi Canada một khi họ đã có thẻ thường trú (thẻ xanh) của Canada. 

 
Người bảo trợ cho người còn lại đến Canada sẽ phải ký một cam kết tài trợ, nếu họ thay đổi suy nghĩ của mình 
về việc bảo trợ, họ phải thông báo cho Trung tâm xử lý tình huống tại Mississauga (Case Processing Centre in 
Mississauga) qua địa chỉ CPCMEXTCOM@cic.gc.ca trước khi văn phòng visa cấp thị thực thường trú. 
 
Một khi người vợ/chồng đã được công nhận là thường trú nhân của Canada, người tài trợ của họ sẽ phải tiếp tục 
hỗ trợ trong vòng ba năm, ngay cả khi hai người đã ly thân hoặc ly dị. Người nhập cư, Người tị nạn và Quốc 
tịch Canada (IRCC - Immigration, Refugees and Citizenship Canada) sẽ không trục xuất một người vợ/chồng ra 
khỏi Canada chỉ vì người tài trợ của họ muốn như vậy. 
 
Nếu một người nhập cư hoặc tị nạn đã được công nhận là thường trú nhân của Canada, họ không thể bị trục 
xuất khỏi Canada đơn giản chỉ vì họ đã ly thân hoặc ly dị. Nếu người đó không phải thường trú nhân, một luật 
sư về nhập cư sẽ giải thích rằng sự thay đổi về tình trạng hôn nhân của họ có thể ảnh hưởng như thế nào đến 
quyền được tiếp tục ở lại Canada. 
 
Để có thêm nhiều thông tin khác dành cho người nhập cư tại Canada, hãy truy cập trang web của IRCC tại: 
www.cic.gc.ca/english  hoặc liên lạc qua số điện thoại: 1-888-242-2100. 

Những người nhập cư mà không kết hôn tại Canada thường nghĩ rằng họ không thể ra tòa tại Canada để giải 
quyết các vấn đề về luật gia đình. Một người vợ/chồng được bảo thường lo sợ rằng người bảo trợ sẽ trục xuất 
mình nếu họ quyết định ly thân hay ly dị người đó. Ngoài ra, cũng có nhiều người nhập cư sợ việc phải đối 
đầu với những thách thức mà họ có thể gặp phải khi thông qua hệ thống tư pháp về gia đình tại Canada. 
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Một số danh mục khác liên quan đến luật hôn nhân và gia đình của CLI: 
 
Ngoài ra, CLI cũng cung cấp nhiều nguồn thông tin miễn phí khác có sẵn trực tuyến tại www.legalinfopei.ca 
và cả trong các bản sao bằng giấy. Các ấn phẩm khác có liên quan đến luật gia đình bao gồm: 

• Nhận con nuôi (Adoption); 

• Chuẩn bị trong việc trở thành cha mẹ (Becoming a Parent); 

• Hỗ trợ nuôi con: Những điều bạn cần biết (Child Support: What You Need to Know); 

• Thủ tục Xét xử Dân sự (Civil Trial Procedure); 

• Quyền nuôi và thăm con (Custody and Access);  

• Thủ tục liên quan đến tòa án Gia đình (Family Court Procedure); 

• Các thông tin cần thiết nếu như ông bà là người chăm sóc trẻ tại PEI (Grandparents Parenting on 
PEI); 

• Những số liệu quan trọng trong quá trình ly thân và ly dị (Important Numbers during Separation 
and Divorce); 

• Thông tin pháp lý cho những cặp vợ chồng cùng giới tính (Legal Information for Same Sex      
Couples; 

• Chung sống cùng nhau (Living Together) ; 

• Duy trì các khoản trợ cấp (Maintenance Enforcement); 

• Đặt tên cho con của bạn (Names); 

• Kế hoạch nuôi dạy con cho cha mẹ tại PEI (A Parenting Plan for Parents on PEI); 

• Giải quyết xung đột bên ngoài Tòa án (Resolving Conflict Outside of Court); 

• Hỗ trợ vợ chồng: Những gì bạn cần biết (Spousal Support: What You Need to Know); 

• Luật gia đình tại PEI (The Family Law Act in PEI); 

• Hợp đồng ly thân của tôi cần phải bao gồm những gì? (What do I Include in a Separation        
Agreement?)  

 

 

Lời cảm ơn  
 

CLI xin chân thành gửi lời cảm ơn tới một ấn phẩm của PLEIS-NB có tên là 
Luật về Các vấn đề về Gia đình dành cho Di dân ở New Brunswick (Family 
Law Matters For Immigrants in New Brunswick) (http://www.legal-info-
legale.nb.ca) đã cho cho phép chúng tôi sử dụng nguồn tài liệu của họ cho 
cuốn sách này. 
 
 

Cuốn sách nhỏ này được xuất bản bởi Hiệp hội thông tin pháp luật cộng 
đồng của Prince Edward Island Inc (CLI) và chỉ được dùng với mục đích 
giáo dục và cung cấp thông tin. Nó bao gồm những thông tin tổng quát về 
luật pháp nhưng không chứa bất kỳ một tuyên bố đầy đủ nào của pháp luật 
trong lĩnh vực này và không được dùng như một sự thay thế cho tư vấn pháp 
lý. 
 
Nếu bạn cần được tư về vấn pháp luật, hãy liên hệ với luật sư. Nếu như bạn 
chưa có luật sư, bạn có thể liên hệ với Dịch Vụ Giới Thiệu Luật sư (Lawyer 
Referral Service)  qua số điện thoại 902-892-0853 hoặc 1-800-240-9798. 
Bạn có thể có một cuộc tư vấn ngắn gọn với luật sư với một khoản phí vừa 
phải. 
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Hiệp hội thông tin pháp luật cộng đồng của Prince Edward Island Inc (CLI) là một tổ chức từ thiện được 
tài trợ bởi Bộ tư pháp Canada (Justice Canada), Cục Tư pháp và An ninh công cộng PEI (PEI Department 
of Justice and Public Safety, Quỹ Luật PEI) và một só nguồn tài trợ khác. CLI cung cấp các thông tin dành 
cho người dân sinh sống ở trên đảo một cách dễ hiểu và hữu ích về luật pháp và hệ thống tư pháp ở đảo 
Prince Edward Island. 
 
Để biết thêm các thông tin khác, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi tại www.legalinfopei.ca, gửi 
email cho chúng tôi qua địa chỉ info@legalinfopei.ca, hoặc liên hệ qua số điện thoại 902-892-0853 hoặc                          
1-800-240-9798. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng tôi tại các đường link sau: www.facebook.com/
legalinfopei, www.twitter.com/legalinfopei. 
 
Bạn có thể hỗ trợ CLI bằng cách trở thành tình nguyện viên hoặc một thành viên của hiệp hội hoặc qua 
các khoản đóng góp. 
 
Việc sao chép phi thương mại tài liệu này được khuyến khích. 
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