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Giới thiệu về Hiệp
hội Hồi giáo Li Băng
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Thành lập từ năm 1962, LMA phát triển nhanh
chóng và trở thành cơ quan dịch vụ cộng đồng
toàn quốc được chính phủ công nhận với hơn
1.000 thành viên và hơn 400 sáng kiến và sự kiện
quan trọng.
Hoạt động của LMA lan tỏa tới nhiều cộng đồng di
dân tại NSW, với ba nhà thờ Hồi giáo cùng quan hệ
đối tác chặt chẽ với các tổ chức cộng đồng và các
nhà tài trợ.

Thrive

Hoạt động nổi bật nhất của LMA gắn liền với việc
trông coi Nhà thờ Hồi giáo Lakemba, một trong
những Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Úc châu.

CHƯƠNG TRÌNH DỊCH VỤ
KHÁCH HÀNG

This project is funded by the Australian Government

CLIENT SERVICES PROGRAM

Các dịch vụ chính của
chúng tôi
Chương trình trợ giúp di dân hội nhập của chúng
tôi nhắm đến chín (09) lĩnh vực.

Giáo dục và huấn nghệ
Dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ
Kỹ năng tìm kiếm việc làm
Y tế và đời sống
Hỗ trợ gia đình và hòa nhập xã hội

Giới thiệu về Dịch vụ
khách hàng - Thrive
LMA cung cấp các dịch vụ trợ giúp cho những
người tị nạn nhân đạo và những người di cư dễ
bị tổn thương ở mọi lứa tuổi trong 5 năm đầu
tiên định cư tại Úc thông qua Dịch vụ Khách
hàng - Thrive.
Chương trình của chúng tôi cung cấp cho người
mới đến Úc những hiểu biết và kỹ năng cần thiết
để có thể nhận trợ giúp từ hệ thống an sinh xã hội
của Úc và các dịch vụ có sẵn tại cộng đồng địa
phương thông qua hỗ trợ (casework) ở mức trung
bình và mức thấp.

Thúc đẩy gắn kết với dòng chính
Gia cư
Di chuyển
Hỗ trợ pháp luật
Chương trình của chúng tôi hỗ trợ (casework)
nhằm đánh giá nhu cầu toàn diện của khách hàng
và giới thiệu khách hàng đến các dịch vụ hiệu quả
nhất để họ có thể đạt được nhu cầu và mục tiêu
của mình trong chín lĩnh vực nêu trên.

Những ai đủ điều kiện?
Dịch vụ của chúng tôi dành cho di dân đến từ các
quốc gia với nền văn hóa và đức tin đa dạng. Để
đủ điều kiện, bạn cần là di dân mới đến, hoặc đã
sống ở Úc dưới 5 năm, đang sống, làm việc hoặc
học tập trong khu vực Canterbury Bankstown.
Người được hưởng trợ giúp cần có visa thường
trú nhân (PR) hoặc visa tạm (TR) theo các nhóm
như sau:
Visa đính hôn / kết hôn -100, 309
Visa dành cho trẻ em - 101
Visa cha mẹ - 103
Visa tỵ nạn 200, 201, 203, 204
Visa đính hôn 300
Visa kết hôn 801, 820
Visa 866
Tuy vậy khách hàng với một số visa khác cũng có
thể được xem xét. Để biết thêm thông tin về điều
kiện nhận trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng
tôi theo số (02) 9750 6833, hoặc email
thrive@lma.org.au
Để nói tiếng Việt, vui lòng gọi: 0416 812 726
(Willow Thi Nguyen)

