Tìm hiểu thêm
Hãy liên hệ với chúng tôi để thảo luận
về hoàn cảnh của bạn và cách chúng tôi
có thể hỗ trợ bạn.
Gọi điện thoại cho chúng tôi số
1300 09 HOME (1300 094 663) hoặc
truy cập assistedreturns.com.au
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Chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào
Ai đủ điều kiện

Chương trình Hồi hương có Hỗ trợ giúp người
không phải là công dân có cơ hội tự nguyện
rời nước Úc. Chúng tôi lắng nghe nhu cầu của
bạn, tôn trọng ý muốn của bạn và cung cấp
cho bạn thông tin cập nhật để giúp đỡ bạn về
kế hoạch đi về.
Bạn không phải trả chi phí
Nếu bạn được xét là đủ điều kiện, sau khi đã
phê duyệt, chương trình này sẽ chịu mọi chi
phí đi lại của bạn.
Liên hệ với chúng tôi không khó khăn gì hết
Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi
có thể giúp đỡ, bạn hãy truy cập trang web
assistedreturns.com.au hoặc gọi điện thoại
chúng tôi số 1300 09 HOME (1300 094 663).

Khi bạn quyết định muốn rời nước Úc, Bộ Nội vụ sẽ đánh
giá xem bạn có hội đủ điều kiện hay không.

Nói chuyện với chúng tôi

Chúng tôi muốn hiểu hoàn cảnh của bạn. Bạn sẽ có Nhân
viên Phụ trách riêng, người này sẽ lắng nghe và đề xuất với
bạn những lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Sắp xếp mọi thứ đâu ra đó

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin và các danh sách
kiểm tra để hỗ trợ bạn chuẩn bị đi về nước nhà.

Chuẩn bị giấy tờ

Chúng tôi có thể giúp bạn điền các đơn xin du lịch cần
thiết để bạn có giấy tờ phù hợp cho chuyến đi của mình.

Sắp xếp cho chuyến đi

Chúng tôi sẽ sắp xếp cho chuyến đi của bạn bằng cách đặt
vé máy bay, chỗ ở và bất kỳ phương tiện giao thông nào
bạn có thể cần sử dụng.

Rời nước Úc

Vào ngày bạn đi, bạn sẽ cảm thấy rằng mình đã sẵn sàng,
có đủ các thứ.

Về đến nước nhà

Khi về đến nước nhà, thân nhân có thể đón bạn tại sân bay
hoặc bạn có thể sẽ đi tiếp. Bạn sẽ được cung cấp thông tin
liên quan để có thể đi đến nơi bình yên.

Dịch vụ này được cung cấp thay mặt Bộ Nội vụ

