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The ACT Government is providing financial help to temporary visa รัฐบาล ACT กาลังให ้ความชว่ ยเหลือด ้านการเงินแก่ผู ้ถือวีซา่ ชวั่ คราวในชว่ ง
holders during COVID-19.
COVID-19
The funding is helping people who are unable to go home, work,
or receive Australian Government support.

กองทุนนีม
้ ไี ว ้เพือ
่ ชว่ ยเหลือผู ้ทีไ่ ม่สามารถกลับบ ้าน ไปทางาน
หรือได ้รับความชว่ ยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียได ้

It helps with basics, so people can survive this period.

กองทุนนีม
้ ไี ว ้ชว่ ยเหลือค่าใชจ่้ ายพืน
้ ฐานต่าง ๆ เพือ
่ ให ้ผู ้คนสามารถ
้
ใชประทั
งชวี ต
ิ อยูไ่ ด ้ในชว่ งเวลานี้

If you are an asylum seeker with an ACT Services Access
Card, please contact Companion House on (02) 6251 4550.

้ ัยทีม
หากคุณเป็นผูข
้ อลีภ
่ บ
ี ัตร ACT Services Access กรุณาติดต่อ
Companion House ทีห
่ มายเลข (02) 6251 4550

This office is open Monday, Tuesday, Thursday, and Friday from
10am to 5pm.

สานักงานนีเ้ ปิ ดให ้บริการในวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ ระหว่างเวลา
10.00 น. ถึง 17.00 น.

You can also email Companion House at
info@companionhouse.org.au.

คุณยังสามารถสง่ อีเมลถึง Companion House ได ้ที่
info@companionhouse.org.au

If you are on a temporary visa, please contact the Red Cross
ACT Migration Support Program HUB on (02) 6234 7695.

่ ชว่ ั คราว กรุณาติดต่อ Red Cross ACT Migration
หากคุณเป็นผูถ
้ อ
ื วีซา
Support Program HUB ทีห
่ มายเลข (02) 6234 7695

You can also email Red Cross at hspcanberra@redcross.org.au.

คุณยังสามารถอีเมลถึง Red Cross ได ้ที่ hspcanberra@redcross.org.au

This includes international students and people on:

การชว่ ยเหลือนี้ รวมถึงน ักเรียนนานาชาติและผู ้ทีถ
่ อ
ื วีซา่ ดังต่อไปนี้

•
•
•
•
•

bridging visas
Safe Haven Enterprise visas
Temporary Protection visas
temporary work visas
family visas.

•
•
•
•
•

วีซา่ รอการพิจารณา (Bridging visa)
วีซา่ คุ ้มครองผู ้ขอลีภ
้ ัยทีเ่ ข ้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย (Safe Haven
Enterprise visa)
วีซา่ การคุ ้มครองชวั่ คราว (Temporary Protection visa)
วีซา่ ทางานชวั่ คราว (Temporary Work visa)
วีซา่ ครอบครัว (Family visa)

If you are an international student, please get in touch with your
institution.

ึ ษาของคุณ
หากคุณเป็ นนั กเรียนนานาชาติ กรุณาติดต่อกับสถาบันการศก

Australian Catholic University
Office of the Campus Dean
Phone: (02) 6209 1129 (during business hours)
Email: Ocd.canberra@acu.edu.au

มหาวิทยาล ัย Australian Catholic
สานักงานคณบดีวท
ิ ยาเขต (Office of the Campus Dean)
ั
โทรศพท์ (02) 6209 1129 (ระหว่างเวลาทาการ)
อีเมล Ocd.canberra@acu.edu.au

Australian National University
Student Wellbeing Portfolio
Email: wellbeing@anu.edu.au

มหาวิทยาล ัย Australian National
แผนกดูแลความเป็ นอยูข
่ องนักเรียน (Student Wellbeing Portfolio)
อีเมล wellbeing@anu.edu.au

Canberra Institute of Technology (CIT)
CIT Student Association
Phone: (02) 6207 3600 (Monday to Thursday 9am to 5pm and
Friday 9am to 2pm)

สถาบ ันเทคโนโลยีแคนเบอร์รา (CIT)
ึ ษา CIT (CIT Student Association)
สมาคมนั กศก
โทรศัพท์ (02) 6207 3600 (วันจันทร์ถงึ วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 9.00 น.
ถึง 17.00 น. และวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 14.00 น.)

Charles Sturt University (CSU)
CSU’s Welfare and Finance Officers
Email: finance.slo@csu.edu.au
CSU Student Counsellors
Phone or text to make an appointment: 0448 860 385

มหาวิทยาล ัย Charles Sturt (CSU)
เจ ้าหน ้าทีส
่ วัสดิการและการเงิน CSU
อีเมล finance.slo@csu.edu.au
ึ ษา CSU
เจ ้าหน ้าทีแ
่ นะแนวนั กศก
ั
่
โทรศพท์หรือสงข ้อความเพือ
่ ทาการนั ดหมายได ้ทีห
่ มายเลข 0448 860 385

University of Canberra
Student Welfare
Phone: (02) 6206 8841 (during business hours)
Email: welfare@canberra.edu.au

มหาวิทยาล ัยแคนเบอร์รา
ึ ษา (Student Welfare)
แผนกสวัสดิการนั กศก
โทรศัพท์ (02) 6206 8841 (ระหว่างเวลาทาการ)
อีเมล welfare@canberra.edu.au

University of New South Wales Canberra
Manager, Equity and Diversity
Phone: (02) 8263 8688
Email: EquityUnit@adfa.edu.au

มหาวิทยาล ัยนิวเซาท์เวลส ์ กรุงแคนเบอร์รา
ผู ้จัดการฝ่ ายความเสมอภาคและความหลากหลาย
โทรศัพท์ (02) 8263 8688
อีเมล EquityUnit@adfa.edu.au

