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.
VIETNAMESE / Tiếng Việt
Kính gửi: Dân biểu David Coleman, Tổng trưởng Di trú, Quốc tịch và Đa văn hóa Sự vụ
Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Liên bang chấm dứt cắt giảm tàn nhẫn sự trợ giúp cơ bản dành cho người tầm trú đang sinh sống trong cộng đồng
Úc. Sự trợ giúp này được cung cấp qua chương trình SRSS.
Chương trình Dịch vụ Trợ Giải quyết Tình trạng (SRSS-Status Resolution Support Services) cung cấp sự trợ giúp cần thiết cho cá nhân và gia đình sinh sống
trong cộng đồng Úc trong khi họ đợi tình trạng tị nạn của họ được giải quyết dứt khoát. Sự trợ giúp này giúp đỡ các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống như nhà
ở, thực phẩm, quần áo, dịch vụ y tế và chi phí trẻ em đi mẫu giáo và đi học. Đồng thời giúp người tầm trú sử dụng dịch vụ tư vấn và sức khỏe tâm thần.
Chính phủ Liên bang có trách nhiệm trợ giúp người tầm trú cho đến khi họ nhận được kết quả đơn xin tầm trú và có thể tiếp tục cuộc sống của họ theo
hướng tích cực. Người Úc hỗ trợ lẫn nhau khi chúng ta gặp khó khăn và chúng tôi đang yêu cầu Chính phủ Liên bang làm y như vậy.
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