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.
PUNJABI / ਪੰਜਾਬੀ
ਸੇਵਾ ਵਵਖੇ: ਮਾਣਯੋਗ ਡੇ ਵਵਡ ਕੋਲਮੇਨ ਐਮ ਪੀ, ਆਵਾਸ, ਨਾਗਵਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਵਿਆਚਾਿਕ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਿੀ ਮੰਤਿੀ
ਅਸੀ ਂ ਕੇਂਦਿੀ ਸਿਕਾਿ ਨੰ ਿਾਈਚਾਿੇ ਵਵਿੱਚ ਿਵਹ ਿਹੇ ਸ਼ਿਨ ਲਿੱ ਿ ਿਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸਹਾਿਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਨਿਦਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੰ ਬੰਦ ਕਿਨ ਨੰ ਕਵਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਐਸ ਆਿ ਐਸ ਐਸ ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੇ
ਿਾਹੀ ਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਟੇਟਸ ਿੈਜ਼ਲੇ ਸ਼ਨ ਸੁਪੋਿਟ ਸਿਵਵਸ (ਐਸ ਆਿ ਐਸ ਐਸ) ਪਰੋਗਿਾਮ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਿਾਈਚਾਿੇ ਵਵਿੱਚ ਿਵਹ ਿਹੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਿਵਾਿਾਂ ਨੰ ਅਵਹਮ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਨਾਿਥੀ
ਹੈਸੀਅਤ ਤਵਹ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿ ਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਿਿਤਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਿਹਾਇਸ਼, ਿੋਜਨ, ਕਿੱਪੜੇ, ਡਾਕਟਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੰ ਬਾਲਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਕਲ ਦੇ ਖਿਵਚਆਂ ਦੇ ਵਵਿੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਦਮਾਗੀ ਵਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਿ ਸਿਕਾਿ ਨੰ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦੀ ਵਜੰਮੇਵਾਿੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਨਾਿਥੀ ਦਾਅਵਵਆਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ ਲਿੱ ਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਜੰਦਗੀ ਵਵਿੱਚ
ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਿਸਤੇ ਤੇ ਅਿੱਗੇ ਨਹੀ ਂ ਵਿੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰ ਘ ਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਦਸਿੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਿ ਸਿਕਾਿ ਨੰ ਅਸੀ ਂ ਇਸੇ ਤਿ੍ਾਂ ਕਿਨ ਲਈ
ਕਵਹ ਿਹੇ ਹਾਂ।
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