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.
GREEK / Ελληνικά
Προς: Αξιότιμο David Coleman MP, Ομοσπονδιακό Υπουργό Μετανάστευσης, Ιθαγένειας και Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων
Καλούμε την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να σταματήσει τις σκληρές περικοπές της στη βασική υποστήριξη στους αιτούντες άσυλο που ζουν στην
Αυστραλιανή κοινότητα. Αυτή η υποστήριξη παρέχεται μέσω του προγράμματος SRSS.
Το Πρόγραμμα Υπηρεσιών Υποστήριξης Επίλυσης Καθεστώτος των Προσφύγων (SRSS) [Status Resolution Support Services (SRSS) Program] παρέχει
ουσιαστική υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες που ζουν στην Αυστραλιανή κοινότητα ενώ περιμένουν να οριστικοποιηθεί το καθεστώς τους ως πρόσφυγες.
Παρέχει βοήθεια σε βασικές ανάγκες της ζωής, όπως στέγαση, τρόφιμα, είδη ένδυσης, ιατρικές υπηρεσίες και στις δαπάνες να παρακολουθήσουν τα παιδιά
νηπιαγωγείο και σχολείο. Παρέχει επίσης πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχικής υγείας.
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει την ευθύνη να παρέχει υποστήριξη σε άτομα έως ότου λάβουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους παροχής ασύλου και να
μπορέσουν να συνεχίσουν κανονικά με τη ζωή τους. Οι Αυστραλοί υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον όταν αντιμετωπίζουμε δύσκολες στιγμές και ζητάμε από
την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να κάνει το ίδιο.
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