
 

English Thai 

The ACT Government is providing financial help to temporary visa 
holders during COVID-19. 

รัฐบาล ACT ก าลังใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแกผู่ถ้อืวซีา่ชัว่คราวในชว่ง 
COVID-19 

The funding is helping people who are unable to go home, work, 
or receive Australian Government support. 

กองทนุนีม้ไีวเ้พือ่ชว่ยเหลอืผูท้ีไ่มส่ามารถกลับบา้น ไปท างาน 
หรอืไดรั้บความชว่ยเหลอืจากรัฐบาลออสเตรเลยีได ้

It helps with basics, so people can survive this period. 
กองทนุนีม้ไีวช้ว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยพืน้ฐานตา่ง ๆ เพือ่ใหผู้ค้นสามารถ
ใชป้ระทังชวีติอยูไ่ดใ้นชว่งเวลานี้ 

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

หากคณุเป็นผูข้อลีภ้ยัทีม่บีตัร ACT Services Access กรณุาตดิตอ่ 
Companion House ทีห่มายเลข (02) 6251 4550 

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

ส านักงานนีเ้ปิดใหบ้รกิารในวนัจันทร ์อังคาร พฤหัสบด ีและศกุร ์ระหวา่งเวลา 
10.00 น. ถงึ 17.00 น. 

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

คณุยังสามารถสง่อเีมลถงึ Companion House ไดท้ี ่
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. 

หากคณุเป็นผูถ้อืวซีา่ช ัว่คราว กรณุาตดิตอ่ Red Cross ACT Migration 

Support Program HUB ทีห่มายเลข (02) 6234 7695 

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

This includes international students and people on: การชว่ยเหลอืนี ้รวมถงึนกัเรยีนนานาชาตแิละผูท้ีถ่อืวซีา่ ดังตอ่ไปนี ้

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

• วซีา่รอการพจิารณา (Bridging visa) 

• วซีา่คุม้ครองผูข้อลีภั้ยทีเ่ขา้เมอืงอยา่งผดิกฎหมาย (Safe Haven 
Enterprise visa) 

• วซีา่การคุม้ครองชัว่คราว (Temporary Protection visa) 
• วซีา่ท างานชัว่คราว (Temporary Work visa) 

• วซีา่ครอบครัว (Family visa) 
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If you are an international student, please get in touch with your 
institution. 

หากคณุเป็นนักเรยีนนานาชาต ิกรณุาตดิตอ่กับสถาบันการศกึษาของคณุ 

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

มหาวทิยาลยั Australian Catholic 
ส านักงานคณบดวีทิยาเขต (Office of the Campus Dean) 

โทรศัพท ์(02) 6209 1129 (ระหวา่งเวลาท าการ) 
อเีมล Ocd.canberra@acu.edu.au 

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

มหาวทิยาลยั Australian National 

แผนกดแูลความเป็นอยูข่องนักเรยีน (Student Wellbeing Portfolio) 

อเีมล 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) 

สถาบนัเทคโนโลยแีคนเบอรร์า (CIT) 

สมาคมนักศกึษา CIT (CIT Student Association) 

โทรศัพท ์(02) 6207 3600 (วนัจันทรถ์งึวนัพฤหัสบด ีระหวา่งเวลา 9.00 น. 
ถงึ 17.00 น. และวนัศกุร ์ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 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 

มหาวทิยาลยั Charles Sturt (CSU) 
เจา้หนา้ทีส่วสัดกิารและการเงนิ CSU  
อเีมล finance.slo@csu.edu.au  
เจา้หนา้ทีแ่นะแนวนักศกึษา CSU 
โทรศัพทห์รอืสง่ขอ้ความเพือ่ท าการนัดหมายไดท้ีห่มายเลข 0448 860 385 

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

มหาวทิยาลยัแคนเบอรร์า 
แผนกสวสัดกิารนักศกึษา (Student Welfare) 

โทรศัพท ์(02) 6206 8841 (ระหวา่งเวลาท าการ) 

อเีมล welfare@canberra.edu.au 

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

มหาวทิยาลยันวิเซาทเ์วลส ์กรงุแคนเบอรร์า 
ผูจั้ดการฝ่ายความเสมอภาคและความหลากหลาย 
โทรศัพท ์(02) 8263 8688 
อเีมล EquityUnit@adfa.edu.au   
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