ONCE COMPLETED PLEASE EMAIL SCANNED OR PHOTOGRAPHED PETITION TO supporters@backyourneighbour.com.au
To: Hon David Coleman MP, Federal Minister for Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs
We call on the Federal Government to stop its cruel cuts to basic support for people seeking asylum who are living in the Australian community.
This support is provided through the SRSS program.
The Status Resolution Support Services (SRSS) Program provides vital support to individuals and families living in the Australian community while they await
a decision about their refugee status. It provides help with the basics of life like housing, food, clothing, medical services and the costs of putting kids through
kinder and school. It also provides access to counselling and mental health support.
The Federal Government has a responsibility to provide support to people until they get the outcome of their asylum claims and can move forward with their
lives in a positive way. Australians support each other when we hit hard times and we are asking the Federal Government to do the same.
ARABIC / عربى
 وزير الهجرة والمواطنة وشؤون التعددية الثقافية الفيدرالي، معالي السيد ديفيد كولمان عضو البرلمان:إلى
 يتم توفير هذا الدعم من خالل برنامج.ندعو الحكومة الفيدرالية إلى وقف تخفيضاتها القاسية للدعم األساسي لألشخاص الذين يطلبون اللجوء والذين يعيشون في المجتمع األستراليSRSS.
.) دعما ً حيويا ً لألفراد والعائالت التي تعيش في المجتمع األسترالي أثناء انتظارهم لوضع اللجوء الخاص بهمSRSS( يوفر برنامج خدمات دعم قرار الحالة
. كما يوفر الوصول إلى المشورة ودعم الصحة العقلية.ويقدم البرنامج المساعدة بالنسبة ألساسيات الحياة مثل السكن والطعام والمالبس والخدمات الطبية وتكاليف وضع األطفال في رياض األطفال والمدارس
.تقع على عاتق الحكومة الفيدرالية مسؤولية توفير الدعم للناس حتى يحصلوا على نتائج طلبات لجوئهم ويمكنهم المضي قدما ً في حياتهم بطريقة إيجابية
.يدعم األستراليون بعضهم البعض عندما يواجهون األوقات العصيبة ونحن نطلب من الحكومة الفيدرالية أن تفعل الشيء نفسه
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