
 

 
 
Thai 
สการเ์ล็ท อไลอนัซแ์ละสมาชกิองคก์รเเตล่ะรัฐไดร้ว่มมอืกนัจัดสรา้งกองทนุเเละ
นําเงนิบรจิาคของคณุสง่ตรงถงึพนักงานบรกิารทางเพศที�ตอ้งการความชว่ยเหลอื
ในกรณีฉุกเฉนิ เพื�อใหพ้วกเขามทีี�พักอาศยั อาหาร เเละมคีวามเป็นอยูอ่ยา่ง
ปลอดภยัในสถานการณโ์รคระบาดไวรัสโควดิ-19 กองทนุนี�ไดรั้บการดเูเลองคก์ร
ของพนักงานบรกิารทางเพศเเละดําเนนิการโดยเจา้หนา้ที�องคก์รของพนักงาน
บรกิารและอาสาสมคัรทั�วประเทศออสเตรเลยี  เงนิท ั�งหมดที�บรจิาคจะสง่ตรงถงึ
พนกังานบรกิารทางเพศที�ตอ้งการความชว่ยเหลอื  
 
Scarlet Alliance and our state 
and territory member 
organisations have joined 
together to create an ongoing 
fund to make your donations 
directly available to sex 
workers who need emergency 
financial relief in order to 
support them to stay safe, 
housed and fed during the 
COVID-19 pandemic. 

This fund is being overseen by 
sex worker organisations and 
run by sex worker organisation 
staff and volunteers across 
Australia. All money donated 
goes directly to sex workers in 
need. COVID-19 has brought 
about an unprecedented impact 
on sex workers. Many sex 
workers have had incomes stop 
completely or significantly 

diminish. The impact is 
happening now and will get 
worse as COVID-19 increases 
in Australia.  Loss of income 
has directly impacted on sex 
workers’ ability to maintain 
housing, buy food and basic 
items, support their 
dependents, and access 
healthcare and prescriptions. 

  
 
โควดิ-19 สง่ผลกระทบตอ่พนักงานบรกิารอยา่งที�ไมเ่คยเกดิขึ�นมากอ่น พนักงานหลายคนสญุ
เสยีรายไดห้รอืลดลงเกอืบหมดเเละสถานการณจ์ะเเยล่งอกี หากอตัราการตดิเชื�อโควดิ-19 เพิ�ม
ขึ�นในออสเตรเลยี  
 
การสญูเสยีรายไดส้ง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ความเป็นอยูข่องพนักงานบรกิารเชน่ ปัญหาการจา่ย
คา่บา้น คา่อาหาร คา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีขั �นพื�นฐาน คา่เลี�ยงดบูตุร คา่ดเูเลสขุภาพเเละคา่ยา 
  



This fundraiser, will provide emergency relief for sex workers in Australia who do not 
meet eligibility criteria for government or other financial support or unable to meet 
government requirements.  
  
กองทนุฉุกเฉนินี�จะนําไปชว่ยเหลอืพนักงานบรกิารทางเพศในออสเตรเลยีที�ไมผ่า่นคณุสมบตัใิน
การขอรับเงนิชว่ยเหลอืตา่งๆของรัฐบาล 
 
Sex workers don’t get sick pay and holiday pay, and many have no superannuation or 
savings. The stigma and discrimination that they face means some have no proof of 
earnings to access government support. 
 
พนักงานบรกิารทางเพศไมไ่ดรั้บคา่จา้งเมื�อลาป่วย ไมไ่ดรั้บคา่จา้งเมื�อหยดุงาน พนักงานหลาย
คนไมม่เีงนิบํานาญหรอืมเีงนิออม การถกูตตีราและการเลอืกปฏบิตัทิี�พวกเขาไดรั้บทําใหห้ลายๆ
คนไมม่หีลกัฐานของรายไดเ้พื�อทําการขอรับเงนิชว่ยเหลอืจากกรัฐบาล  
 
Please contribute what you can so that we can try to provide a safety net for our 
community. No amount is too small.  
 
โปรดรว่มบรจิาคเทา่ที�คุณุสามารถใหไ้ด ้เพื�อที�เราจะไดร้ว่มสรา้งรม่เครอืขา่ยเเหง่ความปลอดภยั
สําหรับชมุชนของเรา ตามจติศรัทธา 
100% เงนิบรจิาคของคณุถกูสง่ตรงไปยงัพนกังานบรกิารทางเพศที�ตอ้งการความชว่ย
เหลอื โดยไมห่กัคา่ใชจ้า่ยใดๆ  
  
100% OF YOUR DONATION 
WILL GO DIRECTLY TO SEX 
WORKERS WHO NEED 
SUPPORT. No donations are 
being used for administration.   
Relief applications are being 
assessed daily and payments 

are administered weekly 
through a transparent sex 
worker led organisation 
structure, and allocation is 
dependent on funds donated at 
that time.  Our ability to 
provide emergency support is 

limited to the amount that we 
receive in donations. It is likely 
that the need will surpass the 
amount we receive in donations 
This fund is ongoing until 
further notice, it's never too 
late to donate.  

 
คาํรอ้งขอเงนิชว่ยเหลอืฉุกเฉนินี�จะไดร้บัการประเมนิรายวนัและเงนิชว่ยเหลอืจะถกูเเบง่
ปนัรายสปัดาหโ์ดยองคก์รช ั�นนําของพนกังานบรกิารทางเพศอยา่งโปรง่ใส และเงนิ
จดัสรรนี�จะขึ�นอยูก่บัเงนิในกองทนุที�ม ีณ เวลาน ั�นๆ  
  
ความสามารถในการใหค้วามชว่ยเหลอืกรณีฉุกเฉนิของเราขึ�นอยูก่บัเงนิบรจิาคที�ไดร้บั 
เป็นไปไดว้า่ความตอ้งการขอรบัความชว่ยเหลอืจะมมีากกวา่เงนิบรจิาคที�ไดร้บั กองทนุ
นี�จะเปิดรบับรจิาคตอ่ไป เเละจะประกาศแจง้หากมกีารเปลี�ยนเเปลง 
 
หากคณุเป็นผูใ้หบ้รกิารทางเพศที�ตอ้งการความชว่ยเหลอืทางการเงนิโปรดกรอกแบบฟอรม์นี�
เพื�อประเมนิตนเองผา่นลงิคน์ี� 
https://www.surveymonkey.com/r/emergency-support-self-assessment-tool-TH
AI 
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If you are a sex worker who needs financial relief please complete the self 
assessment tool via this link. 
English: https://www.surveymonkey.com/r/emergency-support-self-assessment-tool 
Thai: https://www.surveymonkey.com/r/emergency-support-self-assessment-tool-THAI 
 
 
เกี�ยวกบัสการเ์ล็ท อไลอนัซ:์  
 
เราเป็นองคก์รชั �นนําระดบัชาตขิองพนักงานบรกิารทางเพศเเละองคก์รที�ชว่ยเหลอืพนักงาน
บรกิารในประเทศออสเตรเลยี อ งคก์รของเรามวีตัถปุระสงคเ์พื�อสนับสนุนพนักงานบรกิารดา้นสขุ
ภาพเเละความปลอดภยัในการทํางาน ตดัสนิใจในการดํารงชวีติดว้ยตวัเองได ้ มคีวามเสมอภาค
ของสทิธมินุษยช์น สมาชกิองคก์รอื�นๆของเราใหบ้รกิารตอ่พนักงานเชน่ จัดกจิกรรม ใหค้วามรู ้
เเบบเพื�อนพนักงาน จัดกจิกรรมเครอืขา่ยหรอืรปูเเบบการใหค้วามชว่ยอื�นๆในเเตล่ะรัฐในประเทศ
ออสเตรเลยี สการเ์ล็ท อไลอนัซ ์เป็นองคก์รชั �นนําที�ขบัเคลื�อนโดยชมุชนของพนักงานบรกิาร
ทางเพศดว้ยประสบการณท์ี�มมีากกวา่ 3 ทศวรรษในการสง่เสรมิสขุภาพเเละสทิธขิองพนักงาน
บรกิารทางเพศ 
 

กดลงิคข์อง 
 

เเละ องคก์รสมาชกิตา่งๆของ 
 
 

About Scarlet Alliance:   
 
We are the national peak body of sex workers and sex worker organisations in 
Australia. We advocate for the health and safety, self-determination and human 
rights of sex workers. Our member organisations provide services, events, peer 
education, networking and other forms of support in each state and territory of 
Australia. Scarlet Alliance is a sex worker led community-driven organisation with 
over three decades experience in health promotion and sex worker rights.  
 

Scarlet Alliance website (Thai Language) 
 

Scarlet Alliance member links page (English language) 
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