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Ai sử dụng Ermha? 

Thành phần sử dụng dịch vụ do Ermha cung cấp là người đến từ khắp nơi trên thế 

giới. Hầu hết người chúng tôi trợ giúp đều bị đau khổ và đối với nhiều người mới 

đến Úc trong thời gian gần đây, tình cảnh của họ còn tệ hại hơn vì đã trải qua chiến 

tranh và tình cảnh đau thương. 

 

Ermha làm những gì? 

Ermha hiểu gia đình và cộng đồng thuộc nền văn hóa khác nhau có phản ứng khác 

nhau đối với nỗi đau khổ riêng. Chúng tôi tôn trọng điểm khác biệt này và hợp tác 

với người dân theo ý họ muốn. 

 

Chúng tôi trợ giúp người dân trong lúc họ thực hiện các bước để đạt được các mục 

tiêu như có mối quan hệ tốt hơn với bạn bè hoặc gia đình, chuẩn bị sẵn sàng để đi 

học hoặc tìm việc làm hoặc nâng cao kỹ năng cho cuộc sống hàng ngày. Nhiều 

người sử dụng dịch vụ trợ giúp của Ermha để học hoặc học lại cách nói chuyện với 

người khác và kết bạn để họ cảm thấy thoải mái hơn với những người khác. Ermha 

cũng trợ giúp người dân nhờ dịch vụ khác giúp đỡ như dịch vụ y tế và nhà ở chẳng 

hạn. 

 

Tại Ermha chúng tôi tạo ra các mối quan hệ với người sử dụng dựa trên sự tin 

tưởng, nhờ vậy họ có thể cảm thấy tự tin dần và nhờ tự tin nên họ có thể dễ đạt 

được mục tiêu của họ. 

 

Ermha trợ giúp người dân bằng cách gặp từng người hoặc theo nhóm nhỏ. Ví dụ, 

những người sử dụng Ermha họp lại với nhau để làm ra các tác phẩm nghệ thuật và 

nấu ăn dựa theo công thức nấu ăn từ khắp thế giới. 

 

Những chi tiết ngắn gọn 

Ermha phục vụ người từ hơn 25 quốc gia 

Ermha không phải là tổ chức chính phủ 

Người sử dụng dịch vụ của Ermha là tự nguyện 

Ermha cung cấp dịch vụ miễn phí 

Ermha rất cẩn thận về thông tin cá nhân của người dân 

Ermha sử dụng thông dịch viên chuyên nghiệp để giúp giao tiếp với mọi người 

Dịch vụ của Ermha dành cho người bất kể tuổi tác, giới tính, kỹ năng, năng lực, tôn 

giáo, sắc tộc hoặc tình trạng visa (thị thực) 
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