English
The ACT Government is helping temporary visa holders and
international students during COVID-19.
It is providing $450,000 to support these Canberrans.
The funding will help those who are unable to go home, work, or
receive Australian Government support.
It will also help with basics, so people can survive this period.
Migrants, refugees, asylum seekers and humanitarian entrants
can also get help through the Migrant and Refugee Settlement
Services Emergency Relief Fund.
To find out more, please contact Migrant and Refugee Settlement
Services on (02) 6248 8577.
For Canberrans seeking asylum, please contact Companion
House Reception on (02) 6251 4550.
This office is open Monday, Tuesday, Thursday, and Friday from
10am to 5pm.
You can also email Companion House at
info@companionhouse.org.au.
You need to have lodged a protection application with the
Department of Home Affairs.
For Canberrans on other temporary visas, please contact the Red
Cross ACT Migration Support Program HUB on (02) 6234 7695.
You can also email Red Cross at hspcanberra@redcross.org.au.

Arabic
) حاملي التأشيرات المؤقتة والطالب الدوليينACT( تساعد حكومة مقاطعة العاصمة األسترالية
.COVID-19 خالل أزمة
. دوالر لدعم سكان كنبرا450000 وهي تقدم
هذا التمويل سيساعد األشخاص الذين ال يستطيعون العودة إلى أوطانهم أو العمل أو الذين يتلقون
.دعما من الحكومة األسترالية
.كما أنه سيساعد في األساسيات حتى يتمكن األشخاص من تجاوز هذه الفترة بسالم
يمكن أيضا للمهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء والداخلين العتبارات إنسانية الحصول على
Migrant ( المساعدة من خالل صندوق اإلغاثة الطارئة لخدمات استقرار المهاجرين والالجئين
.)and Refugee Settlement Services Emergency Relief Fund
Migrant and (  يرجى االتصال بخدمات استقرار المهاجرين والالجئين،لمعرفة المزيد
.(02) 6248 8577 ) على الرقمRefugee Settlement Services
Companion House  يرجى االتصال بمكتب،وفيما يتعلق بسكان كنبرا الذين يطلبون اللجوء
.(02) 6251 4550  على الرقمReception
. مساء5  صباحا حتى10 هذا المكتب مفتوح أيام االثنين والثالثاء والخميس والجمعة من الساعة
 عبر البريد اإللكتروني على العنوانCompanion House يمكنك أيضا مراسلة
.info@companionhouse.org.au
.)Department of Home Affairs( يجب أن تكون قد قدمت طلب حماية إلى وزارة الداخلية
 يُرجى االتصال بمحور برنامج دعم،بالنسبة إلى سكان كنبرا الذين لديهم تأشيرات مؤقتة أخرى
Red Cross ACT Migration Support ( ACT الهجرة التابع للصليب األحمر في
.(02) 6234 7695 ) على الرقمProgram HUB
) على العنوانRed Cross( يمكنك أيضا إرسال رسالة إلكترونية إلى الصليب األحمر
.hspcanberra@redcross.org.au
:يشمل هؤالء األشخاص حاملي التأشيرات التالية

This includes people on:
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• bridging visas
• Safe Haven Enterprise visas
• Temporary Protection visas
• temporary work visas
• family visas.
If you are an international student, please get in touch with your
institution.
Australian Catholic University
Office of the Campus Dean
Phone: (02) 6209 1129 (during business hours)
Email: Ocd.canberra@acu.edu.au
Australian National University
Student Wellbeing Portfolio
Email: 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)
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
University of Canberra
Student Welfare
Phone: (02) 6206 8841 (during business hours)
Email: welfare@canberra.edu.au
University of New South Wales Canberra
Manager, Equity and Diversity
Phone: (02) 8263 8688
Email: EquityUnit@adfa.edu.au

)bridging( تأشيرات الوصل
)Safe Haven Enterprise( تأشيرات المالذ اآلمن
)Temporary Protection( تأشيرات الحماية المؤقتة
تأشيرات العمل المؤقتة
.التأشيرات العائلية

•
•
•
•
•

. يرجى االتصال بمؤسستك التعليمية،إذا كنت طالبًا دوليًا
) (الجامعة األسترالية الكاثوليكيةAustralian Catholic University
) (مكتب عميد فرع الجامعةOffice of the Campus Dean
)( (خالل ساعات العمل02) 6209 1129 :الهاتف
Ocd.canberra@acu.edu.au :البريد اإللكتروني
) (الجامعة األسترالية الوطنيةAustralian National University
Student Wellbeing Portfolio
wellbeing@anu.edu.au :البريد اإللكتروني
) (معهد كنبرا للتكنولوجياCanberra Institute of Technology (CIT)
CIT جمعية طالب
 مسا ًء والجمعة من5  صبا ًحا إلى9 ( (االثنين إلى الخميس من الساعة02) 6207 3600 :الهاتف
) بعد الظهر2  صبا ًحا إلى9 الساعة
) _جامعة تشارلز سترتCharles Sturt University (CSU)
CSU’s Welfare and Finance Officers
finance.slo@csu.edu.au :البريد اإللكتروني
CSU مستشارو طالب
0448 860 385 :اتصل هاتفيًا أو أرسل رسالة نصيّة لتحديد موعد
) (جامعة كنبراUniversity of Canberra
شؤون اإلنعاش االجتماعي للطالب
)( (خالل ساعات العمل02) 6206 8841 :الهاتف
welfare@canberra.edu.au :البريد اإللكتروني
) (جامعة نيو ساوث ويلز كنبراUniversity of New South Wales Canberra
Manager, Equity and Diversity
(02) 8263 8688 :الهاتف
EquityUnit@adfa.edu.au :البريد اإللكتروني
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