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ค ำน ำ 
 

โบรชวัรนี์เ้กีย่วกบัชวีติครอบครวั 

เมือ่พูดถงึชวีติครอบครวัเราหมายถงึหวัขอ้ตา่ง ๆ 

ทีส่ าคญัส าหรบัเด็กและผูป้กครอง 
 

โบรชวัรจ์ะใหภ้าพรวมของสทิธแิละหนา้ทีใ่นโรงเรยีนอนุบาล (barnehagen) 

ทีโ่รงเรยีน และในโครงการหลงัเลกิเรยีน (SFO) 

นอกจากนีย้งัจะใหข้อ้มูลเกีย่วกบัการเลีย้งดเูด็ก ว่า barnevernet 

สามารถชว่ยเหลอือะไรครอบครวัไดบ้า้ง 

ความชว่ยเหลอืทางการเงนิส าหรบัครอบครวั และการดูแลสุขภาพส าหรบัเด็ก 
 

โบรชวัรถ์ูกจดัท าขึน้ส าหรบัโครงการหน่ึงของ JURK เรยีกว่าโครงการ 

Jussambassadør (โครงการตวัแทนผูใ้หข้อ้มูลเกีย่วกบักฎหมาย) 

ในโครงการ Jussambassadør 

เรามอีาสาสมคัรจากสมาคมสตรไีทยและโปแลนดซ์ ึง่ไดร้บัการฝึกอบรมในหวัข ้

อส าคญัโดยทีพ่วกเขาจะน าไปถา่ยทอดกบัเครอืขา่ยสตรขีองพวกเขาต่อไป 

โบรชวัรไ์ดร้บัการออกแบบมาใหเ้หมาะสมกบัการบรรยายของตวัแทนเหล่านี ้

คณุอา่นเพยีงโบรชวัรโ์ดยไม่ตอ้งเขา้ฟังค าบรรยายมากอ่นก็ได ้ 

โครงการ Jussambassadør นี ้

ไดร้บัเงนิสนับสนุนจากคณะกรรมการบูรณาการและความหลากหลาย (IMDi) 

เราขอขอบคณุส าหรบัเงนิทีเ่ราไดร้บัเพือ่จดัท าหลกัสูตรและท าโบรชวัร ์

เราอยากขอบคณุตวัแทนผูใ้หข้อ้มูลเกีย่วกบักฎหมายของเราอกีดว้ย 

กลุ่มผูห้ญงิทีด่เียีย่มผูซ้ ึง่ท างานส าคญั พวกเราซึง่ท างานใน JURK 

เรยีนรูม้ากมายจากการท างานกบัตวัแทนผูใ้หข้อ้มูลเกีย่วกบักฎหมายของเราเช่

นกนั 

หากคณุมคี าถามเพิม่เตมิหลงัจากอา่นโบรชวัรแ์ลว้ คณุสามารถตดิต่อ JURK 

หรอืหน่วยงานชว่ยเหลอือืน่ ๆ ทีเ่ราเขยีนไวใ้นโบรชวัรนี์ไ้ด ้
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โบรชวัรจ์ดัท าขึน้เป็นภาษานอรเ์วย ์โปแลนดแ์ละไทย 

กรงุออสโล, สงิหาคม พ.ศ. 2564 

เวโรนิกา้ เวยีสะ (Veronika Wiese), ทีป่รกึษาเร ือ่ง  
 

 

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner หรอื 

ค ำแนะน ำทำงกฎหมำยส ำหรบัผูห้ญงิ) 

ใหค้ าแนะน าทางกฎหมายฟรแีกทุ่กคนทีนิ่ยามตวัเองว่าเป็นผูห้ญงิ 

คณุสามารถหาขอ้มูลเกีย่วกบัเราไดจ้ากเว็บไซต:์ www.jurk.no 

คณุสามารถโทรหาเราไดท้ีห่มายเลข 22 84 29 50 หรอืมาหาเราที ่

Skippergata 23, 0154 Oslo 

คณุสามารถส่งเร ือ่งของคณุใหเ้ราทางอเิล็กทรอนิกสไ์ดเ้สมอ! 

คณุสามารถส่งมาไดท้ี ่www.jurk.no  "ส่งดคขีองคณุใหเ้รา!" («Send 

oss din sak!») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.jurk.no/
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1.0 ค ำน ำ 

 
 1.1 วตัถปุระสงคข์องโบรชวัร ์

 

 จดุมุ่งหมายของโบรชวัรนี์ค้อืเพือ่ใหภ้าพรวมของหวัขอ้ที่

ส าคญัส าหรบัเด็กและผูป้กครอง 
 

 แมว้า่เราจะพยายามเขยีนดว้ยภาษาง่ายๆ 

แตก็่อาจเป็นสิง่ทีเ่ขา้ใจยาก 

หากมบีางอย่างทีค่ณุไม่เขา้ใจ คณุสามารถตดิตอ่ JURK 

เพือ่ขอขอ้มูลเพิม่เตมิ 
 

2.0 โรงเรยีนอนุบำล (BARNEHAGEN) 

 
 2.1 เกีย่วกบัโรงเรยีนอนุบำล 

 
 โรงเรยีนอนุบาลเป็นสถานทีท่ีเ่ด็ก ๆ 

สามารถอยู่ในชว่งกลางวนักอ่นทีพ่วกเขาจะเร ิม่เขา้โรงเรยีน 

เด็กทุกคนทีอ่ายุตัง้แต ่1 

ปีขึน้ไปมสีทิธเิขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล 

การเขา้โรงเรยีนอนุบาลในนอรเ์วยไ์ม่ใชก่ารบงัคบั 

ซึง่หมายความว่าผูป้กครองสามารถเลอืกไดว้่าจะใหลู้กไปโรงเรยี

นอนุบาลหรอืไม่ 

เด็กส่วนใหญ่ในนอรเ์วยไ์ปโรงเรยีนอนุบาลเป็นเวลาสามถงึสีปี่ก่

อนเร ิม่ไปโรงเรยีนเมือ่อายุหกขวบ 

การละเล่นและ

การดแูล 

โรงเรยีนอนุบาลจา้งผูท้ีม่กีารศกึษามาดแูลเด็ก 

พวกเขาตอ้งดูแลความตอ้งการของเด็กในการเล่นและการดแูล 

การดแูลคอืความรกัและการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

ผูท้ีท่ างานในโรงเรยีนอนุบาลจะมสี่วนชว่ยใหเ้ด็กพฒันาและเรยี
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นรูใ้นทางทีด่ดีว้ย ดว้ยวธินีี ้เด็ก ๆ 

จะมพีืน้ฐานทีด่ใีนการเพลดิเพลนิกบัโรงเรยีน 

 โรงเรยีนอนุบาลจะรว่มมอืกบัโรงเรยีนในการเปลีย่นเด็กจากช ัน้อ

นุบาลเป็นโรงเรยีน 

การเปลีย่นผ่านหมายถงึการเปลีย่นจากสถานการณห์น่ึงไปสู่สิง่

ใหม่ 

ความรว่มมอืนีจ้ะชว่ยใหเ้ด็กมชีว่งเปลีย่นผ่านทีป่ลอดภยัและด ี 

 

 2.2 เนือ้หำของโรงเรยีนอนุบำล  

 
 โรงเรยีนอนุบาลจะดูแลใหเ้ด็กทกุคนมคีวามสุขและมคีวามช านา

ญโดยมขีอ้เสนอดา้นประสบการณแ์ละกจิกรรมตา่ง ๆ 

ส าหรบัเด็ก การมคีวามช านาญตา่ง ๆ 

หมายถงึความสามารถในการท าสิง่ตา่ง ๆ 

เด็กทุกคนตอ้งไดร้บัการเห็นและถกูรบัฟังและรบัการตดิตามตาม

ความตอ้งการของพวกเขา ความตอ้งการเป็นสิง่ทีเ่ด็กตอ้งการ  
 

ควำมหลำกห

ลำย 

อนุบาลเป็นสถานทีส่ าคญัในการพบปะระหว่างผูท้ีม่พีืน้เพตา่งกั

น เด็ก ๆ และผูป้กครองของเด็ก ๆ รูภ้าษาตา่ง ๆ 

กนัและมคีวามรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมทีแ่ตกตา่งกนั 

โรงเรยีนอนุบาลจะไดพ้บกบัเด็ก ๆ ทกุคนดว้ยความเปิดกวา้ง 

ความอบอุน่ และความสนใจ 

โรงเรยีนอนุบาลยงัจะส่งเสรมิความหลากหลายและสอนเด็ก ๆ 

ว่าการมคีวามคดิเห็นทีแ่ตกตา่งกนัเป็นเร ือ่งปกต ิ

 

 เพือ่ใหเ้ด็กทกุคนสามารถสนุกกบัภาษาของตนเองและเรยีนรูท้ีจ่

ะสือ่สารกบัผูอ้ืน่ไดด้ ี

โรงเรยีนอนุบาลจะตอ้งค านึงถงึอายุของเด็ก ระดบัการท างาน 

ภาษา และภูมหิลงัทางวฒันธรรมดว้ย การสือ่สาร หมายถงึ 

การแบ่งปันขอ้มูล เชน่ การชว่ยเหลอืผ่านภาษา 
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 2.3 สทิธิใ์นโรงเรยีนอนุบำล 

 

 เด็กมสีทิธทิีจ่ะไดท้ีเ่รยีนในโรงเรยีนอนุบาลในเขตเทศบาล 

(kommune) ทีพ่วกเขาอาศยัอยู่ 

ซ ึง่เทศบาลตอ้งดแูลใหเ้ด็กทกุคนไดเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล 

โรงเรยีนอนุบาลอาจเป็นของเทศบาลหรอืของเอกชนก็ได ้

 

 

สทิธิใ์นโรงเร ี

ยนอนุบำล 

เด็กทีอ่ายุครบ 1 

ขวบกอ่นสิน้เดอืนสงิหาคมในปีทีส่มคัรรบัเลีย้งเด็กจะมสีทิธไิดร้ ั

บทีเ่รยีนในโรงเรยีนอนุบาลตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม เด็กทีอ่ายุครบ 1 

ขวบในเดอืนกนัยายน ตลุาคม 

หรอืพฤศจกิายนของปีทีม่กีารขอสมคัรทีเ่รยีนในโรงเรยีนอนุบา

ล จะมสีทิธไิดร้บัทีเ่รยีน 

 

 

กอ่นสิน้เดอืนทีเ่ด็กมอีายุครบหน่ึงปี 

 

ยืน่ค ำรอ้งขอ

ทีเ่รยีนโรงเร ี

ยนอนุบำล 

ผูป้กครองตอ้งสมคัรเรยีนโรงเรยีนอนุบาลส าหรบับุตรหลานของ

ตน 

ชว่งทีม่ทีีว่่างมากทีสุ่ดคอืเดอืนสงิหาคมเมือ่เด็กทีโ่ตทีสุ่ดในโรงเร ี

ยนอนุบาลเร ิม่เขา้โรงเรยีน 

คณุในฐานะผูป้กครองสามารถสมคัรเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนอนุบาล

ไดปี้ละหลายคร ัง้ 

คณุยงัสามารถสมคัรเรยีนทีโ่รงเรยีนอนุบาลในโรงเรยีนอนุบาลห

ลายแห่งพรอ้มกนัได ้

เทศบาลเป็นผูต้ดัสนิใจว่าคณุตอ้งสมคัรเรยีนทีโ่รงเรยีนอนุบาลเ

มือ่ใด 

เทศบาลท างานเพือ่ใหแ้น่ใจว่าคณุไดร้บัขอ้เสนอทีเ่รยีนโรงเรยีน

อนุบาลทีม่ลี าดบัความส าคญัสูงในใบสมคัรของคณุมากทีสุ่ด 
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 เป็นสิง่ส าคญัทีเ่ด็กและผูป้กครองมเีวลาท าความคุน้เคยกบัโรงเร ี

ยนอนุบาล การคุน้เคยกบับางสิง่หมายความว่าคณุคอ่ย ๆ 

สรา้งความมั่นใจในสถานการณใ์หม่ 

การเปลีย่นจากบา้นเป็นโรงเรยีนอนุบาลน้ันเป็นเร ือ่งใหญ่ส าหรบั

เด็ก ๆ การเปลีย่นผ่านหมายถงึจากสถานการณไ์ปสู่สิง่ใหม่ 

บ่อยคร ัง้ทีเ่ด็กสามารถอยู่กบัพ่อแม่ในโรงเรยีนอนุบาลไดส้องสา

มช ัว่โมงในวนัแรกในโรงเรยีนอนุบาลเพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงง่าย

ขึน้ 

 

 

 2.4 เงินบดิำมำรดำ (Foreldrebetaling) 

 

รำคำ 

 

 

การใหลู้กไปโรงเรยีนอนุบาลตอ้งใชเ้งนิ 

แต่การขาดเงนิไม่ควรกดีกนัไม่ใหเ้ด็กไปโรงเรยีนอนุบาล 

ดงัน้ันเทศบาลจะพจิารณาสถานะการเงนิของผูป้กครองเมือ่พจิา

รณาว่าผูป้กครองควรจา่ยอะไรใหบุ้ตรในโรงเรยีนอนุบาล 

โรงเรยีนอนุบาลจะมรีาคาถกูกว่าส าหรบัครอบครวัทีม่รีายไดน้อ้

ย 

 

 

ถำมเทศบำล  หากคณุสงสยัว่าคณุไม่ตอ้งจา่ยเงนิเพือ่มลีูกในโรงเรยีนอนุบาล

หรอืไม่ หรอืถา้คณุสามารถจา่ยนอ้ยกว่านีไ้ด ้

คณุสามารถส่งใบสมคัรไปทีเ่ทศบาลทีค่ณุอาศยัอยู่ 
 

 

 ส าหรบัครอบครวัทีม่รีายไดน้อ้ยสามารถสมคัร 

 

เรยีนฟรไีด ้มเีวลาหลกัฟร ี20 ช ัว่โมงต่อสปัดาหส์ าหรบัเด็กอายุ 

2, 3-, 4- และ 5 ขวบ และเด็กทีเ่ร ิม่เรยีนชา้ 

ส าหรบัครอบครวัทีม่รีายไดร้วมนอ้ยกว่า 583,650 NOK 
 

 

รำคำสูงสุด ผูป้กครองตอ้งไม่จา่ยเกนิราคาสูงสุดส าหรบัโรงเรยีนอนุบาลโดย



 9 

ราคาสูงสุดก าหนดไวท้ี ่NOK 3,230 ตอ่เดอืน 

ราคาสูงสุดใชก้บัโรงเรยีนอนุบาลทกุประเภทไม่ว่าจะเป็นภาครฐั

หรอืเอกชน 
 

จำ่ยน้อยลง

ส ำหรบัพีน้่อง

ทีเ่ขำ้เรยีนด ้

วย 

บดิามารดาทีม่บีุตรมากกว่าหน่ึงคนในโรงเรยีนอนุบาลในเขตเท

ศบาลเดยีวกนัจะจา่ยนอ้ยกว่าส าหรบัเด็กในศูนยร์บัเลีย้งเด็ก 

เรยีกว่าการดูแลพีน่อ้ง (søskenmoderasjon) 

ส่วนลดส าหรบับุตรคนทีส่องคอือย่างนอ้ย 30 เปอรเ์ซน็ต ์

และส าหรบับุตรคนทีส่ามขึน้ไปจะมสี่วนลด 50 เปอรเ์ซน็ต ์

 
 

 2.5 ภำษำในโรงเรยีนอนุบำล 

 

ภำษำ เด็กหลายคนมภีาษาแม่ทีไ่ม่ใชภ่าษานอรเ์วยแ์ละเรยีนภาษานอรเ์

วยเ์ป็นภาษาทีส่องในช ัน้อนุบาล 

ภาษาแม่เป็นภาษาทีพู่ดในบา้นของเด็ก 

โรงเรยีนอนุบาลตอ้งสนับสนุนใหเ้ด็กใชภ้าษาแม่และในขณะเดยี

วกนัก็ท าใหเ้ด็กเรยีนภาษานอรเ์วย ์

 

  

เดก็ ๆ 

ใชไ้ดห้ลำยภ

ำษำ 

เมือ่เด็ก ๆ เรยีนภาษาแม่ 

พวกเขาจะไดส้รา้งรากฐานส าหรบัการเรยีนรูใ้นภายหลงั 

ภาษาแม่อาจจ าเป็นส าหรบัการคดิและท าความเขา้ใจแนวคดิ 

ดงัน้ันผูท้ีท่ างานในโรงเรยีนอนุบาลควรสนับสนุนเด็กทีรู่ภ้าษาห

ลายภาษาใหค้ล่องแคล่วและในขณะเดยีวกนัก็ชว่ยใหพ้วกเขาไ

ดร้บัประสบการณท์ีส่รา้งความรูภ้าษานอรเ์วย ์

ซ ึง่หมายความว่าเด็ก ๆ 

สามารถใชห้ลายภาษาในโรงเรยีนอนุบาล 

บ่อยคร ัง้ทีค่นทีท่ างานในโรงเรยีนอนุบาลบางคนมพีืน้ฐานภาษา

จากชนกลุ่มนอ้ย 

ซึง่หมายความว่าพวกเขายงัมภีาษาแม่อืน่ทีไ่ม่ใชน่อรเ์วยใ์นประเ

ทศนอรเ์วย ์
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 เป็นสิง่ส าคญัทีเ่ด็ก ๆ จะตอ้งไดร้บัความเขา้ใจและมโีอกาสใน 

 

การแสดงออกผ่านค าพูด การกระท า และภาษากาย 

 

เด็กในโรงเรยีนอนุบาลทีม่พีืน้ฐานภาษาของชนกลุ่มนอ้ยจะไม่ไ

ดร้บัสทิธิใ์นการสอนภาษานอรเ์วยเ์พิม่เตมิตามกฎหมาย 

เทศบาลทีม่เีด็กทีเ่ป็นชนกลุ่มนอ้ยจ านวนมากมกัจะจดัใหม้กีาร

ฝึกอบรมดงักล่าวอยู่แลว้ ในทางกลบักนั ทีโ่รงเรยีน เด็ก ๆ 

มสีทิธไิดร้บับทเรยีนภาษานอรเ์วยเ์พิม่เตมิ 

คณุสามารถอา่นเกีย่วกบัสทิธิใ์นการเรยีนภาษานอรเ์วยเ์พิม่เตมิ

ทีโ่รงเรยีนไดใ้นบทที ่3.5 ของโบรชวัร ์
 

 

 2.6 

เดก็และผูป้กครองมสีทิธทิีจ่ะแสดงควำมคดิเห็น 

 

ควำมรว่มมอื

ระหวำ่งผูป้ก

ครองและโรงเ

รยีนอนุบำล 

เด็กในโรงเรยีนอนุบาลแตล่ะคนน้ันแตกตา่งกนั 

มนัไม่ใชเ่ร ือ่งง่ายเสมอไปส าหรบัผูท้ีท่ างานในโรงเรยีนอนุบาลที่

จะเขา้ใจความตอ้งการของเด็กและรูว้ธิทีีจ่ะตอบสนองพวกเขาใน

ทางทีด่ ีเพือ่ใหเ้ด็กไดเ้ร ิม่ตน้อย่างปลอดภยัในโรงเรยีนอนุบาล 

ดงัน้ันจงึเป็นเร ือ่งส าคญัทีพ่่อแม่ของเด็กและผูท้ีท่ างานในโรงเรยี

นอนุบาลจะตอ้งพูดคุยกนัถงึความตอ้งการของเด็กเป็นอย่างด ี

ความตอ้งการคอืสิง่ทีเ่ด็กตอ้งการ 
 

 

ประชมุผูป้กค

รอง 

ในการประชมุผูป้กครอง 

ผูป้กครองของเด็กและผูท้ีท่ างานในโรงเรยีนอนุบาลจะท างานรว่

มกนัเพือ่ใหแ้น่ใจว่าเด็กมชีว่งเวลาทีด่ใีนโรงเรยีนอนุบาล 

ผูป้กครองและโรงเรยีนอนุบาลสามารถแบ่งปันขอ้มูล 

ท าความรูจ้กั และสนับสนุนซึง่กนัและกนั 

ผูป้กครองทีใ่ชภ้าษาแม่ทีไ่ม่ใชภ่าษานอรเ์วยส์ามารถมลี่ามไดห้



 11 

ากจ าเป็น 

 

 

เดก็และผูป้ก

ครองมสีทิธทิี่

จะพูดในสิง่ที่

พวกเขำคดิ 

ผูป้กครองของเด็กในโรงเรยีนอนุบาลมสีทิธิท์ีจ่ะพูดในสิง่ทีพ่วกเ

ขาคดิเกีย่วกบัเนือ้หาและงานของโรงเรยีนอนุบาล 

โรงเรยีนอนุบาลยงัเปิดโอกาสใหเ้ด็ก ๆ 

ไดพู้ดในสิง่ทีพ่วกเขาคดิเกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีนอนุบาล 

เด็กมสีทิธิแ์สดงความคดิเห็นเกีย่วกบัโรงเรยีนอนุบาลและในเร ือ่ง

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง 

 

ในการกระท าและการตดัสนิใจทัง้หมดทีใ่ชก้บัเด็กในโรงเรยีนอนุ

บาล สิง่ทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัเด็กจะตอ้งพจิารณาเป็นส าคญั 

 

 

 2.7 

โรงเรยีนอนุบำลตอ้งป้องกนัไม่ใหเ้กดิประสบกำร

ณแ์ย่ๆ 

 

 โรงเรยีนอนุบาลจะตอ้งเป็นสถานทีป่ลอดภยัส าหรบัเด็ก 

โรงเรยีนอนุบาลตอ้งท างานเพือ่ใหแ้น่ใจว่าเด็กทกุคนเจรญิเตบิโ

ตในโรงเรยีนอนุบาลและท าใหแ้น่ใจว่าเด็ก ๆ มนี ้าใจตอ่กนั 

ผูท้ีท่ างานในโรงเรยีนอนุบาลจะชว่ยแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ระหว่างเด็ก 

 

 โรงเรยีนอนุบาลไม่ยอมรบัการกลัน่แกลง้ การกดีกนั 

การเลอืกปฏบิตั ิหรอืประสบการณท์ีไ่ม่ดใีนรปูแบบอืน่ ๆ 

การกลัน่แกลง้ อาจจะไดแ้ก ่พูดสิง่ทีน่่าเกลยีดหรอืตแีละเตะได ้

การกดีกนัหมายความว่าเด็กไม่ไดเ้ล่นหรอืเรยีนรู ้

การเลอืกปฏบิตัหิมายความว่าคณุไม่ไดร้บัสทิธแิละโอกาสเชน่เ

ดยีวกบัผูอ้ืน่ 

 

คณุตอ้งแจง้เ

มือ่ลูกไม่มคีว

ำมสุข 

ทกุคนทีท่ างานในโรงเรยีนอนุบาลตอ้งตดิตามความรูส้กึของเด็ก

ในโรงเรยีนอนุบาล 

พวกเขาควรเขา้ไปแทรกแซงเมือ่เด็กในโรงเรยีนอนุบาลประสบสิ่
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งเลวรา้ยหรอืมปัีญหา 

 

หากคณุคดิหรอืรูส้กึว่าลูกของคณุรูส้กึไม่มคีวามสุข 

คณุตอ้งรายงานใหผู้บ้รหิารของโรงเรยีนอนุบาลทราบ 

เมือ่โรงเรยีนอนุบาลรูว้่าเด็กรูส้กึไม่มคีวามสุขเพราะคนทีท่ างานใ

นสถานรบัเลีย้งเด็กเป็นผูพ้บเจอหรอืผูป้กครองของเด็กพบเจอ 

โรงเรยีนอนุบาลจะตอ้งตรวจสอบเร ือ่งนีท้นัท ี

โรงเรยีนอนุบาลยงัตอ้งด าเนินมาตรการเพือ่ใหแ้น่ใจว่าเด็กมสีภ

าพแวดลอ้มของโรงเรยีนอนุบาลทีป่ลอดภยัและด ี

เมือ่ปรากฏว่าเด็กไม่มสีภาพแวดลอ้มดงักล่าว 

 

 2.8 

เมือ่โรงเรยีนอนุบำลตอ้งรำยงำนตอ่บรกิำรสวสัดกิ

ำรเดก็ 

 

 ผูท้ีท่ างานในโรงเรยีนอนุบาลมหีนา้ทีร่กัษาความลบั 

ซึง่หมายความว่าพวกเขาตอ้งไม่บอกคนอืน่ว่าพวกเขารูอ้ะไรเกีย่

วกบัคณุและลูก ๆ ของคณุ 

เพือ่ใหค้รอบครวัสามารถไวว้างใจผูท้ีท่ างานในโรงเรยีนอนุบาลไ

ด ้มนัเป็นสิง่ส าคญัทีค่รอบครวัจะรูส้กึมั่นใจว่าขอ้มูลทีใ่หไ้วจ้ะไม่ 

 

 

 

ถกูส่งต่อ 

 

 หนา้ทีใ่นการรายงานขอ้กงัวลต่อ barnevernet 

ยงัคงมคีวามส าคญัเหนือหนา้ทีก่ารรกัษาความลบั 

หมายความว่าโรงเรยีนอนุบาลตอ้งรายงานตอ่ barnevernet 

หากกงัวลเร ือ่งเด็ก 

ถงึแมว้่าปกตแิลว้พวกเขาจะมหีนา้ทีร่กัษาความลบัก็ตาม 
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โรงเรยีนอนุบ

ำลตอ้งรำยงำ

นเมือ่พวกเข

ำวติกกงัวลเกี่

ยวกบัเดก็สกั

คน 

หากสถานรบัเลีย้งเด็กเห็นสญัญาณว่าเด็กไดร้บับาดเจ็บหรอือา

จไดร้บับาดเจ็บ พวกเขามหีนา้ทีไ่ปรายงานตวัตอ่ 

barnevernet ในเขตเทศบาลทีเ่ด็กอาศยัอยู่ เชน่ 

โรงเรยีนอนุบาลตอ้งรายงาน barnevernet 

เมือ่มเีหตใุหเ้ช ือ่ไดว้่า:  

- เด็กถูกหรอืก าลงัจะถูกทารณุกรรม 

เผชญิกบัขอ้บกพรอ่งรา้ยแรงในการดูแลประจ าวนั 

หรอืการละเลยอย่างรา้ยแรงอืน่ ๆ 

การละเลยทีร่า้ยแรงอาจรวมถงึการล่วงละเมดิทางเพศ 

การตดัอวยัวะเพศ และการบงัคบัใหแ้ตง่งาน 

- เด็กทีป่่วยหนักถงึขัน้เสยีชวีติหรอืรา้ยแรงไม่ไดร้บัการรกัษ

าทีจ่ าเป็น 

- เด็กทีม่คีวามทพุพลภาพหรอืทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็

นพเิศษทีไ่ม่ไดร้บัการรกัษาหรอืการศกึษา 

- เด็กถูกหรอืจะถกูเอาเปรยีบในการคา้มนุษย ์
 

 

 คนทีท่ างานในโรงเรยีนอนุบาลอาจเป็นคนแรกๆ 

ทีพ่บว่าเด็กไม่มคีวามสุข 

พวกเขามโีอกาสไดเ้ห็นเด็กทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืแตเ่น่ิน ๆ 

หาก barnevernet ทราบเกีย่วกบัปัญหาในครอบครวัตัง้แต่เน่ิน 

ๆ 

ก็สามารถชว่ยเหลอืในวธิทีีจ่ะป้องกนัไม่ใหเ้กดิปัญหารา้ยแรงขึน้

ไดใ้นภายหลงั 
 

 

บรกิำรสวสัดิ

กำรเดก็(Barn

evernet) 

การใหค้วามกงัวลทีร่า้ยแรงนอ้ยลงส าหรบัเด็กน้ันตอ้งการใหผู้ท้ี่

ท างานในโรงเรยีนอนุบาลและโรงเรยีนตอ้งไดร้บัความยนิยอมจา

กผูป้กครองของเด็กกอ่นจงึจะส่งรายงานไปยงับรกิารสวสัดกิารเ

ด็ก 
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เมือ่โรงเรยีนอนุบาลบอก barnevernet ว่าพวกเขาเป็นห่วงเด็ก 

Barnevernet 

ตอ้งตรวจสอบว่าเด็กตอ้งการความชว่ยเหลอืหรอืการคุม้ครองห

รอืไม่ คณุสามารถอา่นเพิม่เตมิเกีย่วกบั barnevernet 

ไดใ้นบทที ่6 ของโบรชวัร ์
 

 2.9 กำรรอ้งเรยีนโรงเรยีนอนุบำล 

 

กำรรอ้งเรยีน หากคณุไม่พอใจบางสิง่ในโรงเรยีนอนุบาล 

คณุสามารถน าเร ือ่งนีม้าปรกึษากบัผูบ้รหิารของโรงเรยีนอนุบาล

ได ้(barnehagens ledelse) 

โดยเป็นผูบ้รหิารของโรงเรยีนอนุบาลทีร่บัผดิชอบเร ือ่งขอ้เสนอแ

ละจะรว่มมอืกบัผูป้กครองทกุคน 

หากคณุตอ้งการด าเนินการเร ือ่งรอ้งเรยีน 

โปรดตดิต่อผูจ้ดัการโรงเรยีนอนุบาลในเขตเทศบาลของคณุ 

 

 2.10 ค ำถำมเกีย่วกบัโรงเรยีนอนุบำล?  

 

กำรตดิตอ่โร

งเรยีนอนุบำ

ล 

หากคณุมคี าถามเกีย่วกบัระเบยีบขอ้บงัคบัทีใ่ชก้บัโรงเรยีนอนุบ

าลในประเทศนอรเ์วย ์

คณุสามารถตดิต่อโรงเรยีนอนุบาลทีค่ณุอยู่หรอืเทศบาลทีค่ณุอ

าศยัอยู่ 
 

หากคณุไม่พอใจกบัค าตอบจากเทศบาล 

คณุสามารถตดิต่อผูว้่าการรฐั (Statsforvalteren) 

คณุสามารถคน้หาขอ้มูลตดิตอ่ส าหรบัผูบ้รหิารของรฐัในเขตขอ

งคณุบนเว็บไซต ์www.statsforvalteren.no -> «kontakt 

oss». 

 

คณะกรรมการผูป้กครองส าหรบัโรงเรยีนอนุบาล (FUG) 

ยงัสามารถใหค้ าแนะน าและค าชีแ้นะในเร ือ่งทีเ่กีย่วกบัโรงเรยีนอ

http://www.statsforvalteren.no/


 15 

นุบาลไดอ้กีดว้ย 

คณุสามารถคน้หาขอ้มูลการตดิต่อและขอ้มูลเกีย่วกบั FUG 

ไดท้ีเ่ว็บไซต:์ www.foreldreutvalgene.no/fug.  

 

 
3.0 โรงเรยีน  

 
 3.1 เกีย่วกบัโรงเรยีน 

 

โรงเรยีน โรงเรยีนเป็นสถานทีท่ีเ่ด็ก ๆ 

จะไดร้บัการฝึกอบรมความรูแ้ละทศันคตเิพือ่ใหส้ามารถใชช้วีติแ

ละมสี่วนรว่มในการท างานและชมุชนในสงัคม 

เป็นเร ือ่งปกตทิีจ่ะใชค้ าว่านักเรยีน (elever) 

เกีย่วกบัเด็กและเยาวชนทีไ่ดร้บัการศกึษาดงักล่าว 

 
 

เนือ้หำของโ

รงเรยีน 

เป้าหมายคอืนักเรยีนทกุคนควรไดร้บัประสบการณค์วามช านา

ญและความทา้ทายในโรงเรยีน การเชีย่วชาญสิง่ตา่ง ๆ 

หมายถงึความสามารถในการท าสิง่ตา่ง ๆ 

นักเรยีนจะไดเ้รยีนรูก้ารอา่น เขยีน นับและท างานรว่มกนั 

พวกเขายงัจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัธรรมชาต ิสงัคม ศาสนา 

และภาษาตา่ง ๆ 

การเรยีนรูจ้ะตอ้งไดร้บัในระดบัทีนั่กเรยีนแตล่ะคนเขา้ใจ 

นักเรยีนทีเ่สีย่งตอ่การเรยีนชา้กว่าเพือ่นในการอา่น การเขยีน 

หรอืเลขคณิตตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมของตนเองเพือ่ใหบ้รรลุเป้า

หมายในการเรยีนรูด้ว้ย 

 

 

ควำมแตกตำ่

งระหวำ่งโรงเ

รยีนประถมศึ

กษำและมธัย

เป็นเร ือ่งปกตทิีจ่ะแยกแยะระหว่างการศกึษาในโรงเรยีนประถมศึ

กษาและการศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 

โรงเรยีนประถมศกึษาแบ่งออกเป็นระดบัประถมศกึษาและมธัยมศึ

กษา ระดบัของเด็กคอืช ัน้ปี 1.-7 และระดบัวยัรุน่คอืช ัน้ปี 8.-10 

http://www.foreldreutvalgene.no/fug
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มศกึษำ นักเรยีนทีจ่บช ัน้ประถมศกึษาสามารถเขา้เรยีนช ัน้มธัยมศกึษาต

อนปลายได ้

 

 

 3.2 สทิธแิละหนำ้ทีใ่นกำรไปโรงเรยีน 

 
 โรงเรยีนประถม 
สทิธแิละหน้ำ

ทีใ่นกำรศกึษ

ำ 

เด็กและเยาวชนมสีทิธแิละหนา้ทีใ่นการศกึษาระดบัประถมศกึษา 

ซึง่หมายความว่าเด็กและเยาวชนตอ้งไปโรงเรยีนจนกว่าจะจบปี

การศกึษาช ัน้ทีส่บิ 

เทศบาลทีค่ณุอาศยัอยู่จะดแูลและประกนัใหแ้น่ใจว่าเด็กและเยาว

ชนไดร้บัการศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษา 

ผูป้กครองของเด็กมหีนา้ทีด่แูลใหเ้ด็กไดร้บัการศกึษาในระดบัปร

ะถมศกึษาและเขา้เรยีนในโรงเรยีน 

 

เป็นเร ือ่งปกตทิีเ่ด็กจะเร ิม่เขา้โรงเรยีนเมือ่เด็กอายุ 6 ขวบ 

นักเรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษามสีทิธทิีจ่ะเขา้เรยีนใน 

 

โรงเรยีนทีอ่ยู่ใกลก้บัทีท่ีพ่วกเขาอาศยัอยู่หรอืทีโ่รงเรยีนในชมุช

นทอ้งถิน่ทีต่นสงักดัอยู่ 
 

ควำมชว่ยเห

ลอืท ำกำรบำ้

น 

(leksehjelp) 

ชว่ยท าการบา้นในโรงเรยีนประถม: 

เทศบาลจะตอ้งเสนอความชว่ยเหลอืท าการบา้นในโรงเรยีนประถ

มศกึษา ขอ้เสนอจะตอ้งฟรสี าหรบันักเรยีน 

นักเรยีนมสีทิธิเ์ขา้รว่มในขอ้เสนอความชว่ยเหลอืท าการบา้น 

แตจ่ะตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจ 

ซึง่หมายความว่านักเรยีนเองสามารถเลอืกไดเ้องว่าตอ้งการควา

มชว่ยเหลอืในการท าการบา้นหรอืไม่ 

 

เทศบาลเป็นผูต้ดัสนิใจว่าจะใหก้ารชว่ยท าการบา้นเกดิขึน้ทีไ่หน 

เมือ่ไร และอย่างไร ตวัอย่างเชน่ 

เทศบาลอาจตดัสนิใจว่าจะใหค้วามชว่ยเหลอืท าการบา้นในโครง
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การดแูลหลงัเลกิเรยีน (skolefritidsordningen) 

คณุสามารถอา่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมหลงัเลกิเรยีนไดใ้นบ

ทที ่4 ของโบรชวัร ์

 

 โรงเรยีนมธัยมตอนปลาย 
 

สทิธใินกำรศึ

กษำ 

เยาวชนทีส่ าเรจ็การศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษาจะไดร้บัสทิธิ ์

การศกึษาสามปีในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายโดยการสมคั

ร นักเรยีนไม่จ าเป็นตอ้งไปโรงเรยีนมธัยม 

ซึง่หมายความว่าพวกเขาสามารถเลอืกไดด้ว้ยตนเองว่าตอ้งการ

ไปโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืไม่ 

 

เขตเทศบาลทีเ่ยาวชนอาศยัอยู่เป็นผูต้อ้งดแูลและรบัรองว่าพวกเ

ขาจะไดร้บัการศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายหากพว

กเขาตอ้งการ 
 

 3.3 โรงเรยีนฟร ี

 

ฟร ี

 

 

 

 

 

 

นักเรยีนมสีทิธไิดร้บัการศกึษาของรฐัฟรใีนโรงเรยีนประถมศกึษ

าและมธัยมศกึษา 

 

เทศบาลไม่สามารถเรยีกรอ้งใหนั้กเรยีนหรอืผูป้กครองจา่ยคา่ห

นังสอืเรยีน กระดาษาส าหรบัเขยีน คา่ขนส่งระหว่างเวลาเรยีน 

คา่ทีพ่กัในคา่ย 

หรอืคา่เดนิทางทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

 

อาจตอ้งเสยีเงนิหากไปเรยีนโรงเรยีนเอกชน 

 

 3.4 สทิธใินกำรเรยีนกำรสอนพเิศษ 

 
 นักเรยีนทุกคนตอ้งไดร้บัการสอนในระดบัทีนั่กเรยีนเขา้ใจ 

นักเรยีนทีต่อ้งการการเรยีนการสอนมากกว่านักเรยีนคนอืน่ ๆ 
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และผูท้ีพ่บว่าการการเรยีนการสอนปกตน้ัินยาก 

จะมสีทิธไิดร้บัการเรยีนการสอนพเิศษ 

 

 

 นักเรยีนหรอืผูป้กครองของนักเรยีนสามารถเรยีกรอ้งใหโ้รงเรยีน

ด าเนินการส ารวจเพือ่พจิารณาว่านักเรยีนตอ้งการการเรยีนการ

สอนพเิศษหรอืไม่ ทางโรงเรยีนจะลองท าสิง่ตา่ง ๆ 

ทีจ่ะชว่ยใหนั้กเรยีนสามารถตดิตามการศกึษาตามปกตไิดง่้ายขึ ้

น 

ในบางกรณีเทศบาลก็จ าเป็นตอ้งพจิารณาว่านักเรยีนตอ้งการก

ารเรยีนการสอนพเิศษหรอืไม่ 

นักเรยีนและผูป้กครองของนักเรยีนตอ้งอนุมตัใิหจ้ดัการเรยีนกา

รสอนพเิศษ 

หากโรงเรยีนและเทศบาลสรปุไดว้่านักเรยีนมคีวามตอ้งการ 
 

 

 3.5 

กำรเรยีนกำรสอนส ำหรบันกัเรยีนจำกชนกลุ่มนอ้

ยทำงภำษำ 

 

กำรเรยีนกำร

สอนพเิศษภำ

ษำนอรเ์วย ์

นักเรยีนทุกคนทีไ่ม่ไดภ้าษานอรเ์วยห์รอืมคีวามรูภ้าษานอรเ์วยเ์

พยีงเล็กนอ้ยจะไดร้บัการเรยีนการสอนเพิม่เตมิเป็นภาษานอรเ์ว

ย ์

ขอ้เสนอนีใ้ชก้บันักเรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษ

าทีม่ภีาษาแม่ทีไ่ม่ใชภ่าษานอรเ์วย ์

ภาษาแม่เป็นภาษาทีพู่ดในบา้นของนักเรยีน 

 

โรงเรยีนทีเ่ปิดสอนหลกัสูตรปกตจิะตอ้งประเมนิว่านักเรยีนตอ้งก

ารเรยีนการสอนภาษานอรเ์วยเ์พิม่เตมิหรอืไม่ นอกจากนี ้

โรงเรยีนยงัตอ้งเขยีนจดหมายระบุถงึสิง่ทีนั่กเรยีนมสีทิธิไ์ดร้บั 

และสิง่ทีนั่กเรยีนจะไดร้บัจากการเรยีนการสอนเพิม่เตมิ 
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กำรเรยีนกำร

สอน 

 

ภำษำแม่ 

นักเรยีนทีม่สีทิธไิดร้บัการสอนพเิศษเป็นภาษานอรเ์วยก็์สามารถ 

 

มสีทิธไิดร้บัการเรยีนการสอนภาษาแม่และ/หรอืการเรยีนการสอ

นสองภาษาในรายวชิา 

การศกึษาสองภาษาในรายวชิาหมายความว่านักเรยีนเรยีนวชิาเ

ป็นภาษานอรเ์วยแ์ละภาษาแม่ของนักเรยีน 

นักเรยีนเรยีนรูแ้นวคดิในภาษาแม่ของเขากอ่นทีนั่กเรยีนจะไดเ้ร ี

ยนรูเ้กีย่วกบัหวัขอ้นีเ้ป็นภาษานอรเ์วย ์

การเรยีนการสอนจะตอ้งเตรยีมนักเรยีนใหส้ามารถเรยีกปกตเิป็

นภาษานอรเ์วยแ์ละวชิาอืน่ ๆ เป็นภาษานอรเ์วย ์

นักเรยีนจะไม่มสีทิธิไ์ดร้บัการเรยีนการสอนภาษาแม่ของพวกเข

าหากพวกเขารูภ้าษานอรเ์วยม์ากพอทีจ่ะเรยีนไดต้ามปกต ิ

 

 นักเรยีนจะไดร้บัการเรยีนการสอนเพิม่เตมิเป็นภาษานอรเ์วยห์า

กนักเรยีนตอ้งการ 

ในการพจิารณาว่านักเรยีนมสีทิธิไ์ดร้บัการเรยีนการสอนพเิศษเ

ป็นภาษานอรเ์วยห์รอืไม่ 

ทางโรงเรยีนตอ้งพจิารณาว่านักเรยีนรูจ้กัภาษานอรเ์วยม์ากพอ

ทีจ่ะท าตามการเล่าเรยีนปกตหิรอืไม่ 

โรงเรยีนยงัตอ้งพจิารณาว่านักเรยีนตอ้งการการศกึษาแบบใด 

 

 

คณุสำมำรถ

รอ้งเรยีนเกีย่

วกบัสิง่ทีโ่รงเ

รยีนเสนอได ้

หากนักเรยีนหรอืผูป้กครองของนักเรยีนไม่พอใจกบัสิง่ทีนั่กเรยี

นจะไดร้บัจากการเรยีนการสอนพเิศษก็สามารถรอ้งเรยีนได ้

คณุสามารถรอ้งเรยีนไปยงัเทศบาลได ้

หากคณุไม่พอใจกบัสิง่ทีโ่รงเรยีนประถมเสนอการเรยีนการสอน

พเิศษเป็นภาษานอรเ์วยใ์ห ้

คณุสามารถรอ้งเรยีนไปยงัเทศบาลของเทศมณฑลได ้

(fylkeskommunen) 

หากคณุไม่พอใจกบัสิง่ทีโ่รงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายเสนอกา

รเรยีนการสอนพเิศษเป็นภาษานอรเ์วยใ์ห ้
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 3.6 ควำมรว่มมอืระหวำ่งโรงเรยีนกบัผูป้กครอง 

 

 โรงเรยีนตอ้งตดิตอ่กบัผูป้กครองผ่านการประชมุผูป้กครองและพู

ดคยุกบัผูป้กครองกบัครูประจ าช ัน้ของนักเรยีน 

ผูป้กครองตอ้งไดร้บัแจง้เกีย่วกบัสทิธขิองพวกเขาในความรว่มมื

อกบัโรงเรยีน เกีย่วกบักจิวตัรของโรงเรยีน และสิง่อืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป้กครอง ในระหว่างการพูดคยุกบัผูป้กครอง 

โรงเรยีนตอ้งบอกผูป้กครองเกีย่วกบัการเรยีนของบุตรหลานในชี

วติประจ าวนัและการประเมนิความรูข้องนักเรยีนในวชิาของครู 

นอกจากนีค้รูทีต่ดิตอ่ควรพูดคยุกบัผูป้กครองเกีย่วกบัพฒันากา

รของนักเรยีน 

 

 

 3.7 เป็นอสิระจำกกจิกรรมของโรงเรยีน 

 

แจง้ขอ้ควำม

เป็นลำยลกัษ

ณอ์กัษร 

โรงเรยีนตอ้งแสดงความเคารพต่อความจรงิทีว่่านักเรยีนอยู่ในสงั

คมศาสนาทีต่า่งกนั 

หลงัจากไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูป้กครองแลว้ 

นักเรยีนจะไดร้บัการปล่อยใหเ้ป็นอสิระไม่ตอ้งเขา้เรยีนจากการส

อนหากผูป้กครองรูส้กึว่าการสอนขดักบัศาสนาของตน 

 

 

 นักเรยีนทีนั่บถอืศาสนานอกครสิตจกัรนอรเ์วยม์สีทิธทิีจ่ะไม่มาโ

รงเรยีนในวนัทีศ่าสนาของพวกเขามวีนัหยุดนักขตัฤกษ ์

เพือ่ใหเ้ด็กมสีทิธลิาดงักล่าวจะมเีงือ่นไขว่าตอ้งจดัใหม้กีารสอน

ทีจ่ าเป็นในชว่งเวลาลาเพือ่ใหนั้กเรยีนสามารถตดิตามการศกึษา

ทีโ่รงเรยีนเมือ่พน้ระยะเวลาลาได ้

 

 

 3.8 โรงเรยีนตอ้งป้องกนัไม่ใหเ้กดิประสบกำรณแ์ย่ 

ๆ 



 21 

 

 นักเรยีนทุกคนมสีทิธทิีจ่ะมสีภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีด่แีละปลอด

ภยั โรงเรยีนจะตอ้งเป็นสถานทีท่ีส่่งเสรมิสุขภาพ ความเป็นอยู่ 

และการเรยีนรู ้โรงเรยีนจะไม่ยอมรบัการละเมดิ เชน่ 

การกลัน่แกลง้ การกดีกนั และการเลอืกปฏบิตั ิเชน่ 

การกลัน่แกลง้สามารถพูดสิง่ทีน่่าเกลยีดหรอืตแีละเตะได ้

การกดีกนัหมายความว่าเด็กไม่ไดเ้ล่นหรอืเรยีนรู ้

การเลอืกปฏบิตัหิมายความว่าคณุไม่ไดร้บัสทิธแิละโอกาสเชน่เ

ดยีวกบัผูอ้ืน่ 

 

 

 หากโรงเรยีนเชือ่ว่านักเรยีนรูส้กึไม่ปลอดภยัและไม่สบายดทีีโ่รงเ

รยีน ทางโรงเรยีนตอ้งสอบสวนเร ือ่งนีท้นัท ี

หากโรงเรยีนพบว่านักเรยีนรูส้กึไม่ปลอดภยัและไม่สบายด ี

โรงเรยีนตอ้งชว่ยนักเรยีนและดแูลใหนั้กเรยีนดขีึน้ 

 

 

นกัเรยีนจะต ้

องมคีวำมเป็

นอยู่ทีด่ทีีโ่รง

เรยีน 

หากนักเรยีนรูส้กึไม่ปลอดภยัและไม่ดทีีโ่รงเรยีน 

นักเรยีนหรอืผูป้กครองสามารถรายงานเร ือ่งนีต้อ่ 

Statsforvalteren 

ไดห้ลงัจากทีเ่ร ือ่งดงักล่าวไปถงึอาจารยใ์หญ่ทีโ่รงเรยีนแลว้ 

Statsforvalteren 

ตอ้งประเมนิว่าโรงเรยีนไดด้ าเนินการเพยีงพอหรอืไม่เพือ่ใหม้ั่นใ

จว่านักเรยีนมคีวามเป็นอยู่ดทีีโ่รงเรยีน 

คณุสามารถคน้หาขอ้มูลตดิตอ่ส าหรบั Statsforvalteren 

ในเขตของคณุบนเว็บไซต ์
 www.statsforvalteren.no -> «kontakt oss». 

 

 

 3.9 เมือ่โรงเรยีนตอ้งรำยงำนกบั barnevernet  

 

 ผูท้ีท่ างานในโรงเรยีนมหีนา้ทีร่กัษาความลบั 

ซึง่หมายความว่าพวกเขาไม่ควรบอกคนอืน่ว่าพวกเขารูอ้ะไรเกีย่

http://www.statsforvalteren.no/
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วกบัคณุและลูก ๆ ของคณุ 

 

หนา้ทีใ่นการรายงานขอ้กงัวลต่อ barnevernet 

ยงัคงมคีวามส าคญัเหนือหนา้ทีก่ารรกัษาความลบั 

ซึง่หมายความว่าโรงเรยีนจะตอ้งรายงานไปยงั barnevernet 

หากพวกเขากงัวลเกีย่วกบันักเรยีนแมว้่าโดยปกตแิลว้พวกเขาจ

ะมหีนา้ทีใ่นการรกัษาความลบั 

 
 

ทำงโรงเรยีน

ตอ้งรำยงำนเ

มือ่พวกเขำมี

ควำมกงัวลเ

กีย่วกบัเดก็  

ตวัอย่างเชน่ โรงเรยีนตอ้งรายงาน barnevernet 

เมือ่มเีหตใุหเ้ช ือ่ไดว้่า:  

- เด็กถูกหรอืก าลงัจะถูกทารณุกรรม 

เผชญิกบัความบกพรอ่งรา้ยแรงในการดแูลประจ าวนั 

หรอืการละเลยอย่างรา้ยแรงอืน่ ๆ 

การละเลยทีร่า้ยแรงอาจรวมถงึการล่วงละเมดิทางเพศ 

การตดัอวยัวะเพศ และการบงัคบัใหแ้ตง่งาน 

- เด็กทีป่่วยหนักถงึขัน้เสยีชวีติหรอืโรครา้ยแรงทีไ่ม่ไดร้บักา

รรกัษาทีจ่ าเป็น 

- เด็กทีม่คีวามทพุพลภาพหรอืตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็น

พเิศษทีไ่ม่ไดร้บัการรกัษาหรอืการศกึษา 

- เด็กท าสิง่ทีผ่ดิกฎหมายและรา้ยแรง 

หรอืมปัีญหาเร ือ่งเสพของมนึเมา 

- เด็กทีถ่กูหรอืจะถูกเอาเปรยีบในการคา้มนุษย ์

 

 

 ผูท้ีท่ างานทีโ่รงเรยีนอาจเป็นคนแรกทีพ่บว่าเด็กรูส้กึไม่มคีวามสุ

ข พวกเขามโีอกาสได ้

 

 

เห็นเด็กทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืตัง้แตเ่น่ิน ๆ หาก barnevern 
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ทราบเกีย่วกบัปัญหาในครอบครวัตัง้แต่เน่ิน ๆ 

ก็สามารถชว่ยเหลอืในลกัษณะทีจ่ะป้องกนัไม่ใหเ้กดิปัญหารา้ยแ

รงขึน้ไดใ้นภายหลงั 
 

Barnevernet โรงเรยีนจะไม่ส่งรายงานไปยงั barnevernet 

เพราะความรว่มมอืระหว่างโรงเรยีนกบัผูป้กครองเป็นเร ือ่งยาก 

ถา้โรงเรยีนคดิว่ามเีหตผุลทีจ่ะรายงานเร ือ่งบางอย่างกบั 

barnevern 

ก็ควรบอกว่าเหตใุดจงึเป็นห่วงเร ือ่งเด็กกบัผูป้กครองกอ่น 

 

เมือ่โรงเรยีนแจง้ barnevernet ว่าเป็นห่วงเด็ก 

สถานสงเคราะหเ์ด็กตอ้งตรวจสอบว่าเด็กตอ้งการความชว่ยเหลื

อหรอืความคุม้ครองหรอืไม่ คณุสามารถอา่นเพิม่เตมิเกีย่วกบั 

barnevernet ไดใ้นบทที ่6 ของโบรชวัร ์
 

 3.10 กำรรอ้งเรยีนโรงเรยีน 

 

กำรรอ้งเรยีน หากคณุไม่พอใจกบัสิง่ทีท่างโรงเรยีนตดัสนิใจ 

คณุสามารถรอ้งเรยีนได ้ตวัอย่างเชน่ 

คณุสามารถรอ้งเรยีนสถานทีเ่รยีน 

เกรดในวชิาใดวชิาหน่ึงหรอืการสอนพเิศษ 

 

มนัมกีฎเกณฑท์ีแ่ตกตา่งกนัว่าใครจะเป็นจดัการกบัเคสขอ้รอ้งเร ี

ยนตา่ง ๆ มนัขึน้อยู่กบัสิง่ทีค่ณุไม่พอใจหรอืไม่เห็นดว้ย 

คณุสามารถขอใหโ้รงเรยีนหรอืให ้Statsforvalteren 

ทีว่่าใครทีเ่ป็นผูร้บัเร ือ่งค ารอ้งเรยีนของคุณ 

ผูร้บัคอืทีท่ีค่ณุสามารถส่งเร ือ่งรอ้งเรยีนไป 
 

 3.11 ค ำถำมเกีย่วกบัโรงเรยีน? 

 

กำรตดิตอ่  หากคณุมคี าถามเกีย่วกบัระเบยีบขอ้บงัคบัทีใ่ชก้บัโรงเรยีน 

คณุสามารถตดิต่อโรงเรยีนทีบุ่ตรหลานของคณุเป็นนักเรยีนอยู่ 
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หากคณุไม่ไดร้บัค าตอบส าหรบัสิง่ทีค่ณุสงสยัเกีย่วกบัโรงเรยีน 

คณุสามารถตดิต่อเทศบาลทีค่ณุอาศยัอยู่ คณุยงัสามารถตดิตอ่ 

Statsforvalteren ในเขตของคณุ 

คณุสามารถคน้หาขอ้มูลการตดิต่อ Statsforvalteren  

ในเขตของคณุไดบ้นเว็บไซต ์
 www.statsforvalteren.no -> «kontakt oss». 

 

 4.0 

โปรแกรมกจิกรรมยำมวำ่งของโรงเรยี

น (SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)) 

 
 4.1 เกีย่วกบั skolefritidsordningen (SFO) 

 

 โปรแกรมกจิกรรมยามว่าง (SFO) 

จะตอ้งเป็นทีท่ีป่ลอดภยัส าหรบัเด็กทีจ่ะอยู่นอกเวลาเรยีน เชน่ 

เมือ่ผูป้กครองของเด็กท างาน SFO 

น้ันจะเป็นอย่างอืน่ทีไ่ม่ใชโ่รงเรยีนอนุบาลและโรงเรยีน SFO 

จะอ านวยความสะดวกในการเล่น 

วฒันธรรมและกจิกรรมยามว่าง SFO 

น้ันจะตอ้งดูแลเด็กและใหก้ารดูแลเด็ก 
 

 

ความสมคัรใจ SFO 

เป็นขอ้เสนอทีเ่ป็นความสมคัรใจส าหรบันักเรยีนในช ัน้ประถมศกึ

ษาปีที ่1-4 

ซึง่หมายความว่าผูป้กครองสามารถเลอืกไดว้่าจะใหบุ้ตรหลานข

องตนไปที ่SFO หรอืไม่ 

เด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษมถีงึช ัน้ประถมศกึษาปีที ่7 

มนัเป็นภาระหนา้ทีข่องเทศบาลในการจดัใหม้โีครงการเวลาว่าง

ของโรงเรยีนน้ันจ ากดัไวเ้ฉพาะปีการศกึษาเทา่น้ัน 

หนา้ทีน้ั่นคอืสิง่ทีเ่ทศบาลตอ้งท า เทศบาลจงึตอ้งไม่เสนอ SFO 

http://www.statsforvalteren.no/
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ในชว่งวนัหยุด 
 

 

 4.2 เงินผูป้กครอง (Foreldrebetaling) 

 

รำคำ  มันมคีา่ใชจ้า่ยในการใหลู้กเขา้รว่ม SFO 

ผูป้กครองตอ้งจา่ยเท่าไหรน้ั่นขึน้อยู่กบัเทศบาลทีจ่ะตดัสนิใจ 

ซึง่หมายความว่าราคาอาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะเขตเทศบาล 

 

SFO จะมรีาคาถกูกว่าส าหรบัครอบครวัทีม่รีายไดน้อ้ย 

ทัง้นีเ้น่ืองจากการเงนิของครอบครวัไม่ควรเป็นอปุสรรคต่อเด็กใ

นการเขา้รว่ม SFO 

หากคณุสงสยัว่าคณุสามารถจา่ยนอ้ยลงไดห้รอืไม่ 

คณุสามารถตดิต่อเทศบาลของคณุเพือ่ขอขอ้มูลเพิม่เตมิ 
 

 

 4.3 ควำมรว่มมอืระหวำ่งโรงเรยีนกบัผูป้กครอง 

 

 SFO 

จะตอ้งอ านวยความสะดวกในการเจรจาและความรว่มมอืทีด่กีบัผู ้

ปกครอง SFO 

จะตอ้งใหข้อ้มูลเกีย่วกบัขอ้เสนอแกผู่ป้กครองดว้ย 

เหนือสิง่อืน่ใด SFO 

จะตอ้งใหข้อ้มูลเกีย่วกบัสิง่ทีผู่ป้กครองสามารถคาดหวงัไดจ้ากข ้

อเสนอดงักล่าว ส่วนลดคา่ใชจ้า่ย 

และโอกาสชอ่งทางในการใหค้วามรว่มมอื 
 

 

 4.4 เมือ่ SFO ตอ้งรำยงำนกบั barnevernet 

 

 ผูท้ีท่ างานใน SFO มหีนา้ทีร่กัษาความลบั 
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ซึง่หมายความว่าพวกเขาตอ้งไม่บอกคนอืน่ว่าพวกเขารูอ้ะไรเกีย่

วกบัคณุและลูก ๆ ของคณุ 

 

หนา้ทีใ่นการรายงานขอ้กงัวลต่อ barnevern 

ยงัคงมคีวามส าคญัเหนือหนา้ทีก่ารรกัษาความลบั 

ซึง่หมายความว่า SFO จะตอ้งรายงานตอ่ barnevern 

หากพวกเขากงัวลเกีย่วกบัเด็ก 

แมว้่าโดยปกตแิลว้พวกเขามหีนา้ทีใ่นการรกัษาความลบัก็ตาม 

 
 

SFO 

ตอ้งรำยงำนเ

มือ่คุณมคีวำ

มกงัวลเกีย่ว

กบัเดก็ 

ตอ้งรายงาน barnevernet เมือ่มเีหตใุหเ้ช ือ่ไดว้่า:  

- เด็กถูกหรอืก าลงัจะถูกทารณุกรรม 

เผชญิกบัความบกพรอ่งรา้ยแรงในการดแูลประจ าวนั 

หรอืการละเลยอย่างรา้ยแรงอืน่ ๆ 

การละเลยทีร่า้ยแรงอาจรวมถงึการล่วงละเมดิทางเพศ 

การตดัอวยัวะเพศ และการบงัคบัใหแ้ตง่งาน 

- เด็กทีป่่วยหนักถงึขัน้เสยีชวีติหรอืโรครา้ยแรงทีไ่ม่ไดร้บักา

รรกัษาทีจ่ าเป็น 

- เด็กทีม่คีวามทพุพลภาพหรอืตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็น

พเิศษทีไ่ม่ไดร้บัการรกัษาหรอืการศกึษา 

- เด็กท าสิง่ทีผ่ดิกฎหมายและรา้ยแรง 

หรอืมปัีญหาเร ือ่งเสพของมนึเมา 

 

 

- เด็กทีถ่กูหรอืจะถูกเอาเปรยีบในการคา้มนุษย ์

 ผูท้ีท่ างานใน SFO 

ไดส้มัผสักบัเด็กจ านวนมากและมโีอกาสพบว่าเด็กไม่มคีวามเป็น

อยู่ทีด่ ีเมือ่ SFO แจง้ barnevern 

ว่ากงัวลว่าเด็กไม่มคีวามเป็นอยู่ทีด่ ีbarnevern 

ตอ้งตรวจสอบว่าเด็กตอ้งการความชว่ยเหลอืหรอืการคุม้ครองห
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รอืไม่ คณุสามารถอา่นเพิม่เตมิเกีย่วกบั barnevern ไดใ้นบทที ่

6 ของโบรชวัร ์

 

 4.5 กำรรอ้งเรยีน SFO 

 

กำรรอ้งเรยีน หากคณุไม่พอใจกบัเงือ่นไขใน SFO 

คณุสามารถรอ้งเรยีนไปยงัเทศบาลทีค่ณุอาศยัอยู่ได ้
 

 4.6 ค ำถำมเกีย่วกบั SFO? 

 

 หากคณุมคี าถามเกีย่วกบั SFO คณุสามารถตดิตอ่ 

Statsforvalteren 

ซ ึง่มหีนา้ทีแ่จง้ผูป้กครองทีม่ขีอ้สงสยัเกีย่วกบั SFO 

และองคก์รของ SFO 

(พระราชบญัญตัเิกีย่วกบัโรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษา

ตอนปลาย (oppll) § 14-1(1)) 

คณุสามารถคน้หาขอ้มูลตดิตอ่ส าหรบั Statsforvalteren 

ในเขตของคณุบนเว็บไซต ์www.statsforvalteren.no -> 

«kontakt oss». 

 

 
5.0 กำรเลีย้งดูบุตร 

 

 5.1 เกีย่วกบักำรเลีย้งดูบุตร 

 

สทิธแิละหน้ำ

ที ่

หากคณุมลีูก คณุมสีทิธแิละภาระหนา้ทีบ่างประการ 

ผูป้กครองมสีทิธแิละหนา้ทีใ่นการตดัสนิใจแทนบุตรของตนจนบุ

ตรอายุ 18 ปี 

ผูป้กครองสามารถตดัสนิใจดว้ยตนเองว่าตอ้งการเลีย้งลูกอย่างไ

ร 
 

http://www.statsforvalteren.no/
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 เด็กจะตอ้งมสี่วนรว่มและตดัสนิใจดว้ยตนเองเมือ่ 

โตพอทีจ่ะเขา้ใจและมคีวามคดิเห็นเป็นของตนเอง 

เราอาจนึกไดว้่าเด็กตอ้งการทัง้ความคุม้ครองจากผูใ้หญ่ 

แตใ่นขณะเดยีวกนัก็สามารถเลอืกไดเ้องเมือ่โตขึน้ 

ยิง่เด็กโตขึน้และเป็นอสิระมากขึน้ 

พวกเขาก็ยิง่มทีางเลอืกมากขึน้และมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้เท่

าน้ัน มนัเป็นสิง่ส าคญัทีเ่ด็ก ๆ 

จะมโีอกาสสรา้งประสบการณข์องตนเองและเรยีนรูจ้ากพวกเขา 

 

 พ่อแม่มหีนา้ทีดู่แลใหลู้กๆ มคีวามเป็นอยู่ทีด่ ี

บดิามารดามหีนา้ทีเ่ลีย้งดบูุตรและใหก้ารดูแลบุตรตามตอ้งการ 

หมายความว่าตอ้งใหอ้าหารและเสือ้ผา้แกเ่ด็กและสิง่อืน่ทีจ่ าเป็นเ

พือ่ใหเ้ด็กมชีวีติทีด่ ี

พ่อแม่ตอ้งแสดงความรกัและเห็นอกเห็นใจลูกดว้ย 

 

 

พ่อแม่ตอ้งดูแ

ลใหลู้กปลอด

ภยั 

ผูป้กครองตอ้งคอยดูแลว่าลูก ๆ ของพวกเขาปลอดภยั 

เด็กควรไดร้บัการปกป้องจากสิง่อนัตราย เชน่ 

การตัง้ประตูขา้งบนัได 

เด็กจะตอ้งไม่อยู่บา้นคนเดยีวหากพวกเขาไม่โตพอทีจ่ะดูแลตวัเ

อง ตวัอย่างเชน่ 

พวกเขาไม่สามารถอยู่บา้นคนเดยีวไดห้ากพวกเขาไม่สามารถกิ

นเองได ้

หรอืพวกเขาไม่สามารถรบัผดิชอบไดห้ากมสีิง่ทีเ่ป็นอนัตรายเกิ

ดขึน้ เชน่ ไฟไหม ้

 

 

 มนัเป็นเร ือ่งรา้ยแรงมากหากคณุไม่ใหค้วามคุม้ครองและการดูแ

ลทีเ่ด็กตอ้งการ 

ตวัอย่างของการไม่ใหก้ารดแูลอาจเป็นการทีค่ณุใหอ้าหารแกเ่ด็

กไม่เพยีงพอ หรอืไม่พาเด็กไปพบแพทยห์ากพวกเขาป่วย 
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หน้ำทีป่กป้อง

เดก็จำกควำ

มรุนแรง 

พ่อแม่ยงัมหีนา้ทีป่กป้องลูกจากความรนุแรง 

ซึง่หมายความว่าพ่อแม่ตอ้งไม่เผยใหลู้กของตนใชค้วามรนุแรง 

ไม่อนุญาตใหต้หีรอืตบเด็ก 

นอกจากนีย้งัไม่อนุญาตใหพู้ดสิง่ทีน่่าเกลยีดหรอืขูว่่าจะมสีิง่เลว

รา้ยเกดิขึน้ 

 

 

 หากคณุรูว้่ามคีนอืน่ก าลงัเผยเด็กใหเ้ผชญิกบัความรนุแรง 

คณุมหีนา้ทีป่กป้องเด็กจากความรนุแรงนี ้

เร ือ่งนีม้ผีลบงัคบัใชแ้มว้่าจะเป็นผูป้กครองคนอืน่ทีใ่ชค้วามรนุแร

งกบัเด็ก 

เร ือ่งแบบนีบ้างคร ัง้อาจหมายความว่าคณุกบัลูกตอ้งยา้ยไปออก

มาจากผูป้กครองอกีคนเพือ่ไปอยู่ทีอ่ืน่ หากมนั 

 

จ าเป็นตอ้งท าเพือ่ปกป้องเด็ก 

 

ในกรณีทีผู่ป้กครองไม่สามารถดแูลบุตรหลานของตนไดอ้ย่างน่

าพอใจ barnevern ก็สามารถเขา้มามสี่วนไดเ้ชน่กนั 

คณุสามารถอา่นเกีย่วกบั barnevern ไดใ้นบทที ่6 

ของโบรชวัร ์
 

 5.2 กำรชว่ยเหลอืกบัเดก็ 

 

 คณุสามารถขอค าแนะน าในการเลีย้งลูกทีโ่รงเรยีนอนุบาลหรอืที่

โรงเรยีน หรอืจากพยาบาลและสถานีอนามยั 

คณุยงัสามารถเรยีนหลกัสูตรการเลีย้งดบูุตรทีส่ านักงานคุม้ครอ

งครอบครวั (familievernkontoret) ทีคุ่ณอาศยัอยู่ 

คณุสามารถคน้หา familievernkontoret 

ทีใ่กลท้ีสุ่ดไดท้ีเ่ว็บไซต ์
www.bufdir.no/familie/familievernet -> «finn ditt 

familievernkontor».  

 

หากผูป้กครองและเด็กไม่ไดร้บัความชว่ยเหลอืทีด่เีพยีงพอ 

http://www.bufdir.no/familie/familievernet
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คณุสามารถตดิต่อ barnevern 

เพือ่ขอความชว่ยเหลอืหรอืค าแนะน าได ้

 

 6.0 BARNEVERNET 

 

 6.1 เกีย่วกบั barnevernet 

 

กำรชว่ยเหลื

อและกำรสนั

บสนุน 

Barnevern 

เป็นหน่วยงานของรฐัทีต่อ้งดูแลเด็กทกุคนในนอรเ์วยใ์หม้คีวามเ

ป็นอยู่ทีด่ ีBarnevern มสี านักงานในเขตเทศบาลทกุแห่ง 

 

Barnevern มหีนา้ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืและสนับสนุนเด็ก 

เยาวชน และครอบครวั เมือ่มปัีญหาทีบ่า้น 

หรอืหากเด็กตอ้งการความชว่ยเหลอืดว้ยเหตผุลอืน่ เชน่ 

หากเด็กมปัีญหาทีโ่รงเรยีน มปัีญหาดา้นพฤตกิรรม 

หรอืหากเด็กมปัีญหาเร ือ่งเสพของมนึเมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

ฟร ี

 

Barnevern จะชว่ยคณุในฐานะผูป้กครองดว้ย คณุสามารถ 

ตดิตอ่ Barnevern 

ไดห้ากตอ้งการความชว่ยเหลอืหรอืค าแนะน า 

หรอืหากคณุรูจ้กัเด็กทีม่ปัีญหา ผูเ้ช ีย่วชาญจาก Barnevern 

สามารถใหค้ าแนะน าและเคล็ดลบัด ีๆ 

มากมายเกีย่วกบัสิง่ทีค่ณุจะท าตอ่ไปได ้

และเกีย่วกบัว่าพวกเขาจะสามารถชว่ยเหลอืคณุไดอ้ย่างไรบา้งห

รอืคนทีค่ณุเป็นห่วงได ้ 

การขอความชว่ยเหลอืจาก Barnevern 

เป็นสทิธทิีผู่ป้กครองและเด็กทุกคนม ีการขอความชว่ยเหลอืจาก 

Barnevern น้ันฟร ี

 6.2 ตดิตอ่ barnevernet 
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 โทร 
โทร คณุสามารถโทรหา barnevern ในเขตเทศบาลทีค่ณุอาศยัอยู่ 

เมือ่คณุโทร คณุสามารถพูดคยุกบับุคคลทีท่ างานใน 

barnevern เกีย่วกบัสิง่ทีค่ณุกงัวลได ้

จากน้ันคณุจะไดร้บัค าแนะน าและเคล็ดลบัเกีย่วกบัสิง่ทีค่ณุควร

ท าตอ่ไป คณุสามารถไม่เปิดเผยตวัก็ได ้

 

 เขา้พบ (ประชมุ) 
เขำ้พบ คณุสามารถนัดพูดคุยกบั barnevern ได ้

หากตอ้งการคณุสามารถโทรหา barnevern 

ในเขตเทศบาลทีค่ณุอาศยัอยู่และถามว่าพวกเขามเีวลาว่างหรอื

ไม่ 

คณุยงัสามารถพาเพือ่นหรอืบุคคลอืน่ทีส่นับสนุนมาเป็นเพือ่นไ

ด ้

 

 สง่จดหมาย 
สง่จดหมำย คณุสามารถเขยีนและส่งจดหมายถงึ barnevern 

โดยระบุว่าคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืหรอืมคีวามกงัวลเกีย่วกบั

เด็ก 

หากคณุตอ้งการล่าม คณุสามารถขอได ้

 

 6.3 Barnevernet ท ำอะไร? 

 

 Barnevern และงาน barnevern 

ตอ้งไดร้บัการจดัการว่าอะไรคอืสิง่ทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัเด็ก 

เป้าหมายของ barnevern คอืเด็กทกุคนควรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ ี

ในการท างานดงักล่าว พวกเขาสามารถท าสิง่ตา่ง ๆ  

ไดห้ลายอย่าง 
 

Barneverne

t 

Barnevern มสีทิธสิอบสวนว่าเด็กมคีวามเป็นอยู่ทีด่หีรอืไม่ 

หากมเีหตุอนัควรเชือ่ไดว้่าเด็กไม่มคีวามเป็นอยู่ทีด่ ีBarnevern 
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ตรวจสอบวำ่เ

ดก็มคีวำมเป็

นอยู่ทีด่ ี

หรอืไม่ 

มหีนา้ทีส่อบสวนว่าเด็กเป็นอย่างไร ตวัอย่างเชน่ 

พวกเขาสามารถพูดคยุกบัเด็กคนเดยีวหรอืพูดคยุกบัคนอืน่ทีรู่จ้ ั

กเด็ก ผูป้กครองไม่สามารถปฏเิสธ Barnevern 

เพือ่ตรวจสอบว่าเด็กความเป็นอยู่ทีด่หีรอืไม่ 

 

 

 เมือ่ Barnevern ตรวจสอบว่าเด็กความเป็นอยู่ทีด่หีรอืไม่ 

พวกเขาจะพยายามดูแลไม่ใหค้นรูจ้กัการสอบมากเกนิความจ าเ

ป็น Barnevern ตอ้งไม่สอบสวนเกนิความจ าเป็น 

 

 

ควำมรว่มมอื

กบัโรงเรยีนอ

นุบำลและโรง

เรยีน 

มนัเป็นเร ือ่งปกตทิี ่Barnevern 

จะพูดคยุกบัโรงเรยีนอนุบาลหรอืโรงเรยีนทีเ่ด็กเขา้เรยีน 

เน่ืองจากคนทีท่ างานทีน่ั่นเห็นเด็ก ๆ ตลอดเวลา 

และมกัจะรูจ้กัเด็กและผูป้กครองของเด็กเป็นอย่างด ี

พวกเขาสามารถใหข้อ้มูลแก ่Barnevern 

ทีจ่ะเป็นประโยชนเ์มือ่พวกเขาตอ้งการคน้หาสิง่ทีเ่ป็นประโยชนส์ู

งสุดของเด็ก 

 

 

 บางคร ัง้สิง่ทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัเด็กอาจขดัแยง้กบัสิง่ทีพ่่อแม่คดิ 

Barnevern 

ตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืและสนับสนุนผูป้กครองกอ่นเพือ่ใหพ้วกเ

ขาเองสามารถมั่นใจไดว้่าเด็ก ๆ สบายด ี

หากความชว่ยเหลอืนีไ้ม่เพยีงพอ ก็จะใหเ้ด็ก ๆ 

อยู่นอกบา้นเป็นระยะเวลาสัน้ ๆหรอืนานกว่าน้ัน 

 

 

 6.4 มำตรกำรชว่ยเหลอื (Hjelpetiltak) 

 

 หากผูป้กครองเห็นดว้ยกบั Barnevern ทาง Barnevern 

สามารถชว่ยเด็กหรอืผูป้กครองในรปูแบบตา่ง ๆ 

ซึง่เรยีกว่ามาตรการชว่ยเหลอื (Hjelpetiltak) 
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มาตรการชว่ยเหลอือาจไดแ้ก ่

ใหผู้ป้กครองไดร้บัค าแนะน าและแนะแนวจาก Barnevern  
 

 

 

หรอื Barnevern เขา้ไปชว่ยถงึในบา้น 

พ่อแม่ยงัสามารถไดเ้งนิชว่ยเหลอืหากเงนิเป็นเหตทุีท่ าใหเ้ด็กเป็

นอยู่ไม่ด ีเงนิจาก Barnevern 

สามารถน าไปใชจ้า่ยส าหรบักจิกรรมยามวา่งส าหรบัเด็กได ้
 

มำตรกำรชว่

ยเหลอื 

(Hjelpetilta

k) 

มาตรการชว่ยเหลอือืน่ ๆ อาจไดแ้ก:่  

 กลุ่มผูป้กครอง (Foreldregrupper) 

 ตดิตอ่ใหก้ารสนับสนุน (Støttekontakt) 

 การสนับสนุนทางการเงนิส าหรบัทีเ่รยีนโรงเรยีนอนุบาล 

 การสนับสนุนทางการเงนิส าหรบัโปรแกรมหลงัเลกิเรยีน(s

kolefritidsordning) 

 การสนับสนุนทางการเงนิวนัหยุดส าหรบัเด็ก 

 ผ่อนคลายในวนัหยุดสุดสปัดาห ์

 เยีย่มบา้น 

คนส่วนใหญ่ทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืจาก Barnevern 

จะไดร้บัความชว่ยเหลอืทีบ่า้น 

 

 6.5 ค ำตดัสนิแบบบงัคบั (Tvangsvedtak) 

 

 Barnevern ยงัสามารถตดัสนิใจเร ือ่งตา่ง ๆ 

ไดโ้ดยไม่ตอ้งยนิยอมจากผูป้กครองซึง่เรยีกว่าค าตดัสนิแบบบงั

คบั (Tvangsvedtak) 

มนัสามารถเกดิขึน้ไดห้ากผูป้กครองไม่ตอ้งการรว่มมอืกบั 
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Barnevern 

และหากมปัีญหาใหญ่ในครอบครวัทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อเด็ก 

ตวัอย่างทีเ่ป็นทีรู่จ้กัมากทีสุ่ดของค าตดัสนิแบบบงัคบัคอืเมือ่ 

Barnevern 

เขา้มาดแูลเด็กเป็นระยะเวลาสัน้หรอืนานกว่าโดยทีไ่ม่ตอ้งใหผู้ป้

กครองเห็นดว้ย ซึง่หมายความว่า Barnevern 

สามารถตดัสนิใจไดว้่าเด็กไม่สามารถอาศยัอยู่บา้นได ้

 

 มนัตอ้งมเีหตผุลทีด่ทีี ่Barnevern จะเขา้มาดแูลเด็ก 

คนสว่นใหญ่ทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืจาก Barnevern 

จะไดร้บัความชว่ยเหลอืทีบ่า้นเพือ่ใหเ้ด็กและผูป้กครองสามารถ

อยู่รว่มกนัได ้Barnevern 

จะไม่ใชม้าตรการทีเ่ขม้งวดในครอบครวัเกนิความจ าเป็น  
 

ฝ่าย Barnevern 

ตอ้งพจิารณาเสมอว่ามาตรการทีอ่อ่นกว่าน้ันจะชว่ยปรบัปรงุสถ

านการณส์ าหรบัเด็กและผูป้กครองกอ่นทีพ่วกเขาจะเสนอมาตร

การทีเ่ขม้งวดกว่านีห้รอืไม่ ตวัอย่างเชน่ Barnevern 

ไม่สามารถตดัสนิใจไดว้่าเด็กไม่สามารถอยู่บา้นไดจ้นกว่าจะมกี

ารพจิารณามาตรการชว่ยเหลอื (Hjelpetiltak) 
 

 Barnevern 

จะตอ้งรว่มมอืกบัเด็กและผูป้กครองของเด็กใหม้ากทีสุ่ด 

ตอ้งรบัฟังเด็กและสิง่ทีเ่ด็กพูดตอ้งใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ตอ่การ

ตดัสนิที ่Barnevern ตดัสนิใจ 

 

 6.6 ชว่ยเหลอืทำงกฎหมำยฟรกีรณีเกีย่วกบัคด ี
barnevern 

 

ฟร ี หาก Barnevern ตดัสนิใจบางอย่างโดยทีผู่ป้กครองไม่เห็นดว้ย 

ผูป้กครองมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัความชว่ยเหลอืจากทนายความ 

โดยสามารถรบัความชว่ยเหลอืจากทนายความในสถานการณด์ั
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งกล่าวไดฟ้ร ีคณุจะพบรายชือ่ทนายความบนเว็บไซต ์

www.advokatenhjelperdeg.no.  

 

 Du kan også søke om fri rettshjelp hos Statsforvalteren. 

Du kan finne kontaktinformasjon til Statsforvalteren i 

ditt fylke på nettsiden 

คณุยงัสามารถสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืทางกฎหมายฟรจีาก 

Statsforvalteren คณุสามารถคน้หาขอ้มูลการตดิต่อ 

Statsforvalteren ในเขตของคณุไดท้ีเ่ว็บไซต ์ 

www.statsforvalteren.no -> «kontakt oss». 

 

JURK 

สามารถชว่ยคณุไดห้ากคณุมคี าถามเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืทา

งกฎหมายฟร ี

 

 6.7 กำรรอ้งเรยีน barnevernet 

 

 ผูป้กครองและเด็กทีอ่ายุเกนิ 15 ปีสามารถรอ้งเรยีนในค าตดัสนิ 

Barnevern ได ้

 

คณุส่งเร ือ่งรอ้งเรยีนไปยงั Statsforvalteren 

โดยไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ 

ในการรอ้งเรยีนหรอืด าเนินการเร ือ่งรอ้งเรยีน 
 

 ในค ารอ้งเรยีน คณุควรเขยีนขอ้มูลตดิต่อของคณุ เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่

และหมายเลขโทรศพัท ์คณุตอ้งระบุว่าจดหมายจาก 

Barnevern 

ฉบบัใดทีต่อ้งการรอ้งเรยีนและคณุตอ้งการเปลีย่นแปลงอะไร 

ในค ารอ้งเรยีนคณุควรอธบิายสิง่ทีค่ณุคดิว่าค าตดัสนิน้ันผดิ 

และเหตผุลอะไรทีคุ่ณคดิว่าผดิ 

 

 

 โดยปกตแิลว้คณุมเีวลาสามสปัดาหใ์นการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัสิง่ที ่

http://www.advokatenhjelperdeg.no/
http://www.statsforvalteren.no/
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Barnevern ไดต้ดัสนิ 

ก าหนดเวลาหมายถงึคร ัง้สุดทา้ยทีค่ณุสามารถรอ้งเรยีนได ้

 

ในบางกรณี Statsforvalteren 

สามารถด าเนินการเร ือ่งรอ้งเรยีนของคณุไดแ้มว้่าก าหนดเวลาจ

ะหมดอายุลง ตวัอย่างเชน่ 

อาจเป็นในกรณีทีคุ่ณป่วยหรอืไปเทีย่วพกัผ่อนเมือ่ Barnevern 

ตดัสนิบางอย่างตอ่คุณ 

อกีตวัอย่างหน่ึงคอืถา้คณุไม่สามารถรอ้งเรยีนไดก้อ่นก าหนดเว

ลาจะหมดอายุ คณุตอ้งอธบิายว่าท าไมคณุรอ้งเรยีนสายเกนิไป 

 

 

หน้ำทีใ่นกำร

ใหค้ ำแนะน ำ

(Veiledning

s-plikt) 

หากคณุมคี าถามเกีย่วกบั Barnevern หรอืสิง่ที ่Barnevern 

ท า คณุสามารถตดิต่อ Barnevern ได ้Barnevern 

มหีนา้ทีใ่หค้ าแนะน าซึง่หมายความว่าจะตอ้งตอบค าถามของคุ

ณ 

  

หากคณุมคี าถามเกีย่วกบั Barnevern หรอืสิง่ที ่Barnevern 

เด็กท า และคณุไม่ตอ้งการพูดคยุกบั Barnevern 

คณุสามารถพูดคยุกบัส านักงานสวสัดกิารครอบครวั  

(familievernkontor ) ทนายความ หรอื JURK 
 

 7.0 

ควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงินแกผู่ป้กค

รอง 

 

 7.1 

เกีย่วกบัควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงินส ำหรบัผูป้กค

รอง 

 
 NAV มเีงนิหลายประเภททีค่รอบครวัสามารถขอรบัได ้
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ความชว่ยเหลื

อทางการเงนิแ

กพ่่อแม่ 

ในโบรชวัรนี์ค้ณุสามารถอา่นเกีย่วกบั:  

- ความชว่ยเหลอืทางการเงนิเมือ่คณุก ำลงัจะมลูีก 

- เงินสวสัดกิำรเดก็ (Barnetrygd) เชน่ 

เงนิทีไ่ดถ้า้คณุดูแลเด็กทีอ่าศยัอยู่กบัคณุ  

- เงนิชว่ยเหลอื (Kontantstøtte) เชน่ 

เงนิส าหรบัผูป้กครองหากมบีุตรอายุระหว่าง 1 ปี ถงึ 2 

ปีทีไ่ม่ไดไ้ปโรงเรยีนอนุบาล 

- ความชว่ยเหลอืทางการเงนิเมือ่คณุอยู่คนเดยีวกบัลูก 

- ความชว่ยเหลอืทางการเงนิเมือ่สมำชกิในครอบครวัป่

วย 

 

 หากคณุสงสยัว่าเงนิประเภทใดทีค่ณุจะไดร้บัจาก NAV 

คณุสามารถตดิต่อส านักงาน NAV ในพืน้ทีข่องคณุ 

คณุยงัสามารถตดิตอ่ NAV 

หากคณุตอ้งการขอ้มูลหรอืความชว่ยเหลอืสมคัรรบัเงนิ ซ ึง่ 

NAV มหีนา้ทีใ่หค้ าแนะน า (Veilednings-plikt) 
 

ตดิตอ่ NAV คณุสามารถไปทีส่ านักงาน NAV ของคณุหรอืโทรหา NAV 

ทีห่มายเลขโทรศพัท ์ 

55 55 33 33 นอกจากนีค้ณุยงัสามารถตดิต่อ NAV 

ผ่านบรกิารแชทบนเว็บไซตข์อง NAV ไดท้ี ่www.nav.no.  

 

NAV เป็นผูต้ดัสนิใจว่าคณุจะไดร้บัเงนิหรอืสิง่ของ 

คณุสามารถรอ้งเรยีน NAV ไดห้ากคณุไม่พอใจกบัสิง่ที ่NAV 

ตดัสนิใจ 

 

 7.2 

ควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงินเมือ่คุณก ำลงัจะมลูีก 

 
 เงนิพ่อแม่ (FORELDREPENGER) 

http://www.nav.no/
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 Foreldrepenger 

คอืเงนิทีค่ณุจะไดร้บัเมือ่คณุหยุดงานเพือ่ดแูลทารกแรกเกดิ 

Foreldrepenger จะครอบคลุมรายไดท้ีคุ่ณไดเ้ป็นปกต ิ

 
 

เงินพ่อแม่ 

(Foreldre-

penger) 

กฎหลกัคอืคณุตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดสามประการเพือ่รบั 

foreldrepenger:  

- หากตอ้งการรบั foreldrepenger 

คณุตอ้งท างานหรอืไดร้บัเงนิจาก NAV เป็นเวลา 6 

เดอืนจาก 10 เดอืนล่าสุด 

กอ่นทีค่ณุจะเร ิม่รบัเงนิสวสัดกิาร foreldrepenger 

- ไดร้บัอย่างนอ้ย 53,200 โครนตอ่ปี 

- คณุอาศยัอยู่ในนอรเ์วย ์

 

 เงนิกอ้นสนับสนุนคร ัง้เดยีว (ENGANGSSTØNAD) 

 Engangsstønad 

เป็นเงนิกอ้นทีค่ณุจะไดร้บัหากคณุก าลงัตัง้ครรภแ์ละไม่มรีายไดใ้

นปีทีแ่ลว้ คณุไดร้บัเงนิกอ้น 90,300 

โครนส าหรบัลูกแตล่ะคนทีค่ณุใหก้ าเนิดหรอืรบัเลีย้งบุตรบุญธรร

ม วตัถปุระสงคข์อง Engangsstønad 

คอืเพือ่สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิขอ

งเด็ก  
 

Engangs-

stønad 

กฎหลกัคอืคณุตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดสองขอ้เพือ่รบั 

Engangsstønad:  

- คณุเป็นแม่ของเด็ก (ในบางกรณี 

พ่อหรอืแม่ทีร่ว่มเลีย้งเด็กดว้ยอาจไดร้บั 

Engangsstønad)  

- คณุอาศยัอยู่ในนอรเ์วย ์
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 เงนิตัง้ครรภ ์(SVANGERSKAPSPENGER) 

 Svangerskapspenger 

คอืเงนิทีค่ณุจะไดร้บัหากคณุไม่สามารถท างานขณะตัง้ครรภไ์ด ้

เน่ืองจากอาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่ทารกได ้

สถานการณก์ารท างานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่เด็ก เชน่ 

การท างานกบัสารเคมแีละงานทีต่อ้งใชก้ าลงักาย  

 

เงินต ัง้ครรภ ์

(Svangersk

ap-

spenger) 

กฎหลกัคอืคณุตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดสามประการเพือ่รบั 

Svangerskapspenger:  

- งานของคณุอาจเป็นอนัตรายตอ่ทารกในครรภ ์

แพทยห์รอืพยาบาลผดงุครรภข์องคณุจะประเมนิความเสีย่

งทีท่ารกในครรภจ์ะไดร้บัอนัตรายหากคุณยงัท างานตอ่  

- คณุไดร้บัอย่างนอ้ย 53,200 โครนต่อปี 

- คณุอยู่ทีท่ างานอย่างนอ้ยสีส่ปัดาหใ์นประเทศนอรเ์วย ์ 

 
 7.3 เงินสวสัดกิำรเดก็ (Barnetrygd) 

 

จ ำนวนทีต่ำย

ตวั 

Barnetrygd จะชว่ยครอบคลุมคา่ใชจ้า่ยทีม่าพรอ้มกบัการมลีูก 

หากคณุดแูลเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 18 

ปีซ ึง่อาศยัอยู่กบัคณุในประเทศนอรเ์วย ์คุณอาจมสีทิธิไ์ดร้บัเงนิ 

Barnetrygd 

 

Barnetrygd เป็นจ านวนเงนิทีไ่ดป้ระจ าทีแ่น่นอนตอ่เด็กหน่ึงคน 

Barnetrygd ส าหรบัเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี อยู่ทีจ่ านวน NOK 

1354 ผลประโยชนเ์ด็กส าหรบัเด็กอายุมากกว่า 6 

ปีอยู่ทีจ่ านวนเงนิ 1,054 NOK  

 

 

เดก็อำยุต ำ่ก

วำ่ 18 ปี 

Barnetrygd จะจา่ยเดอืนละคร ัง้ตามปฏทินิ คณุสามารถรบั 

Barnetrygd ไดต้ัง้แตเ่ดอืนหลงัจากทีเ่ด็กเกดิ 
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หรอืตัง้แตเ่ดอืนทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขหากสทิธใินเงนิ 

Barnetrygd เกดิขึน้ในภายหลงั 

ขอ้ก าหนดเงือ่นไขเป็นสิง่ทีต่อ้งมเีพือ่รบัเงนิจาก NAV  

เงนิ Barnetrygd 

จะจา่ยไม่เกนิและรวมถงึเดอืนกอ่นทีเ่ด็กจะอายุครบ 18 ปี  

 

 

 ตามกฎทัว่ไป คณุไม่จ าเป็นตอ้งสมคัรขอรบั Barnetrygd 

หากเด็กเกดิในนอรเ์วย ์

มารดาจะไดร้บัผลประโยชนบ์ุตรโดยอตัโนมตัปิระมาณ 2 

เดอืนหลงัคลอด 

 

Barnetrygd 

สามารถจา่ยใหก้บับดิาของเด็กไดห้ากผูป้กครองแจง้ NAV 

 
 

 7.4 เงินชว่ยเหลอื (Kontantstøtte) 

 
 เงนิชว่ยเหลอื หรอื Kontantstøtte 

จะชว่ยใหค้รอบครวัมเีวลาดแูลลูกมากขึน้ 

และเป็นทางเลอืกแทนการใชโ้รงเรยีนอนุบาลส าหรบัเด็ก 

หากคณุดแูลเด็กอายุระหว่าง 1 ถงึ 2 ปี 

และเด็กไม่ไดไ้ปโรงเรยีนอนุบาล 

คณุอาจไดร้บัผลประโยชนเ์ป็นเงนิ Kontantstøtte 

หากเด็กไปโรงเรยีนอนุบาลแบบไม่เต็มเวลา 

คณุสามารถรบัการสนับสนุนบางส่วนได ้

 
 

จ ำนวนตำยต ั

ว 

เงนิ Kontantstøtte เป็นจ านวนเงนิตายตวัตอ่เด็กหน่ึงคน 

และคดิเป็นเงนิ 7,500 NOK  

คณุสามารถรบัเงนิชว่ยเหลอืจากเด็กไดต้ัง้แตอ่ายุ 13 

เดอืนจนถงึ 23 เดอืน คณุสามารถรบัการสนับสนุนไดสู้งสุด 11 
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เดอืน เงนิ Kontantstøtte 

จา่ยเดอืนละคร ัง้ใหก้บับุคคลทีเ่ด็กอาศยัอยู่ดว้ยอย่างถาวร 

 

คณุสามารถสมคัรขอรบัเงนิ Kontantstøtte NAV 
 

 7.5 

ควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงินเมือ่คุณอยู่กบัลูกโดย

ล ำพงั 

 
 คณุอาจมสีทิธิไ์ดร้บัเงนิจาก NAV หากคุณอยู่คนเดยีวกบัลูก 

เงนิทีค่ณุอาจไดร้บัน้ันขึน้อยู่กบัอายุของเด็ก 

สถานภาพการสมรส 

และสภาพความเป็นอยู่และการท างานของคณุ 

 

อยู่กบัลูกโดย

ล ำพงั 

เมือ่คณุถกูพจิารณาว่าอยู่คนเดยีวกบัลูกมนัจะแตกตา่งกนัไปตา

มสถานการณข์องคุณ น่ีคอืตวัอย่างบางส่วน:  

- คณุแตง่งานแลว้และตอนนีแ้ยกทางและ / หรอืหย่ารา้ง  

- คณุอยู่กนิกนัแบบไม่ไดส้มรส (samboer ) 

และความสมัพนัธส์ิน้สุดลงและพวกคณุแยกทางยา้ยออกจ

ากกนั  

- คณุยงัไม่ไดแ้ตง่งานและอยู่คนเดยีวกบัลูกตัง้แต่แรกเกดิ  

- คณุอยู่กบัลูกคนเดยีวเพราะพ่อหรอืแม่อกีฝ่ายเสยีชวีติ  

 

เงินทีส่มคัรข

อไดเ้มือ่อยู่ค

นเดยีวกบัลูก 

มแีผนการสนับสนุนตา่ง ๆ ทีค่ณุอาจมสีทิธิไ์ดร้บั 

ตอ่ไปนีค้อืตวัอย่างเงนิบางส่วนทีค่ณุสามารถสมคัรขอไดก้บั 

NAV เมือ่คณุอยู่กบัลูกตามล าพงั:  

- เงินสนบัสนุนในชว่งเปลีย่นผ่ำน 

(Overgangsstønad) กล่าวคอื 

มรีายไดใ้นระยะเวลาจ ากดั 

- เงินสนบัสนุนคำ่เลีย้งดูบุตร (Stønad til 
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barnetilsyn) เงนิชว่ยเหลอืคา่เลีย้งดบูุตร เชน่ 

โรงเรยีนอนุบาล SFO หรอื คา่เลีย้งเด็ก 

- เงินสนบัสนุนคำ่เล่ำเรยีน (Stønad til 

skolepenger) เชน่ 

คา่เล่าเรยีนเมือ่คณุเขา้รบัการศกึษา 

- เงินสนบัสนุนเพิม่เตมิ (Tilleggsstønader ) เชน่ 

การสนับสนุนคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ 

ทีค่ณุมเีกีย่วกบัการเรยีนหรอืการเป็นคนหางาน 

ตวัอย่างของคา่ใชจ้า่ยดงักล่าว ไดแ้ก ่คา่เลีย้งดบูุตร 

คา่สือ่การเรยีนการสอน คา่เดนิทาง และค่าเคลือ่นยา้ย 

- เงินสนบัสนุนเพิม่เตมิส ำหรบัสวสัดกิำรเดก็ 

(Utvidet barnetrygd)กล่าวคอื barnetrygd 

ส าหรบัเด็กหน่ึงคนมากกว่าทีค่ณุอาศยัอยู่ดว้ยจรงิ   

- คณุอาจมสีทิธิไ์ดร้บัการสนับสนุนจากผูป้กครองอกีฝ่าย 

(bidrag fra den andre forelderen) 

คา่เลีย้งดบูุตรจะครอบคลุมคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นส าหรบัเด็ก  

 

 

 7.6 

ควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงินเมือ่สมำชกิในครอบค

รวัป่วย 

 
 คณุอาจไดร้บัเงนิจาก NAV เมือ่มคีนในครอบครวัป่วย 

เงนิทีค่ณุอาจไดร้บัขึน้อยู่กบัสถานการณข์องคณุและครอบครวั 

 

 

เงินทีส่ำมำร

ถสมคัรไดเ้มื่

อสมำชกิใน

มเีงนิหลายประเภททีค่ณุอาจไดร้บั 

ตอ่ไปนีค้อืตวัอย่างเงนิบางส่วนทีค่ณุสามารถสมคัรขอไดท้ี ่

NAV เมือ่สมาชกิในครอบครวัป่วย:  
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ครอบครวัป่ว

ย 

- คำ่เลีย้งดูบุตรทีป่่วย (Pleiepenger) 

เป็นเงนิส าหรบัคณุทีต่อ้งหยุดงานเพราะคุณจะอยู่กบัเด็กอ

ายุต ่ากว่า 18 

ปีทีต่อ้งดแูลเอาใจใส่ตลอดเวลาเน่ืองจากการเจ็บป่วย 

ตวัอย่างเชน่ 

คณุอาจมสีทิธิไ์ดร้บัเงนิชว่ยเหลอืการดแูลหากบุตรของคุ

ณไดร้บัการรกัษาหรอืตรวจในโรงพยาบาล  

- เบีย้เลีย้ง (Omsorgspenger) 

ส าหรบัคนทีอ่ยู่ทีบ่า้นเน่ืองจากลูกของคณุหรอืผูด้แูลเด็ก

ป่วย ตวัอย่างเชน่ คุณอาจไดร้บัเงนิ omsorgspenger 

ชว่ยเหลอืในการดูแลเมือ่คณุตอ้งลางานเพราะลูกของคณุ

เป็นโรคตดิตอ่หรอืไขห้วดัใหญ่ 

 

  

- เงินฝึกอบรม (Opplæringspenger) 

มไีวส้ าหรบัคณุทีต่อ้งหยุดงานเพือ่เรยีนรูว้ธิดีแูลลูกทีม่คีวา

มทพุพลภาพหรอืเจ็บป่วยในระยะยาว  

- คา่ดแูลผูท้ีม่อีายุมากกว่า 18 ปี ส าหรบัผูท้ีต่อ้งหยุดงาน 

เน่ืองจากคณุจะอยู่กบัผูท้ีม่คีวามบกพรอ่งทางพฒันาการ

ทีม่ากกว่า 18 ปี  

- เบีย้เลีย้งในบัน้ปลายชวีติ ส าหรบัทา่นทีต่อ้งหยุดงาน 

เพราะทา่นห่วงใยผูท้ีอ่ยู่ในระยะสุดทา้ยของชวีติ  

 
 8.0 

ควำมชว่ยเหลอืดำ้นสุขภำพส ำหรบัเ

ดก็และเยำวชน 
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 8.1 

เกีย่วกบัควำมชว่ยเหลอืดำ้นสุขภำพเดก็และเยำว

ชน 

 
 เด็กและเยาวชนตอ้งไดข้อ้เสนอทีเ่ขา้ถงึไดง่้ายทีส่ถานีอนามยั 

บรกิารสุขภาพของโรงเรยีน และสถานีอนามยัส าหรบัเยาวชน 

ขอ้เสนอจะตอ้งฟร ี

 

 

Drop-in เด็ก เยาวชน 

และผูป้กครองสามารถตดิต่อไดโ้ดยไม่ตอ้งนัดหมายหรอืมกีารส่

งตวั  

(ดรอปอนิ/drop-in) เพยีงแสดงตวัในเวลาท าการปกตหิรอืโทร. 

คณุสามารถขอล่ามไดห้ากตอ้งการ 

 

บรกิารสุขภาพของโรงเรยีนจะอยู่ทีโ่รงเรยีน 

หากตอ้งการคน้หาศูนยส์ุขภาพทีใ่กลท้ีสุ่ด 

ไปทีเ่ว็บไซตข์องเทศบาลเพือ่ดขูอ้มูลเพิม่เตมิ 

 
 

 8.2 ศูนยสุ์ขภำพเดก็ 

 

ฟร ี ศูนยส์ุขภาพเป็นสถานทีท่ีค่ณุสามารถขอความชว่ยเหลอืและค า

แนะน าจาก 

 

พยาบาล แพทย ์และนักกายภาพบ าบดั 

ศูนยส์ุขภาพส าหรบัเด็กอายุ 0-5 

ปีเป็นขอ้เสนอใหฟ้รสี าหรบัเด็กและผูป้กครองในเขตเทศบาลทีคุ่

ณอาศยัอยู่ 
 

 

สนบัสนุนผูป้ ศูนยส์ุขภาพตอ้งการเป็นผูส้นับสนุนส าหรบัผูป้กครอง  
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กครอง ท าใหพ้วกเขาปลอดภยัในการท าหนา้ทีผู่ป้กครอง 

และสนับสนุนใหเ้ด็กไดร้บัการเลีย้งดทูีด่แีละปลอดภยั 

 

 

สทิธกิำรตรว

จสุขภำพ 

บุตรของทา่นมสีทิธเิขา้รบัการตรวจสุขภาพทีส่ถานีอนามยั 

การตรวจสุขภาพ หมายถงึ เด็กและผูป้กครองพบแพทย ์

ผดงุครรภ ์พยาบาลทีโ่รงเรยีน หรอืพยาบาล 

พวกเขาจะตรวจดวู่าเด็กสบายด ีมพีฒันาการปกต ิและไม่มโีรค 

เด็กจะไดร้บัการตรวจสุขภาพ 14 คร ัง้ ทีส่ถานีอนามยั 

และผูป้กครองมหีนา้ทีดู่แลใหเ้ด็กไดร้บัการตรวจสุขภาพดงักล่า

ว 

 

 

 8.3 บรกิำรสุขภำพโรงเรยีน 

 

ฟร ี บรกิารสุขภาพของโรงเรยีนเป็นขอ้เสนอฟรสี าหรบันักเรยีนทุกค

นในโรงเรยีนประถมศกึษา มธัยมศกึษา 

และมธัยมศกึษาตอนปลาย ในบรกิารสุขภาพของโรงเรยีน 

คณุสามารถขอความชว่ยเหลอืจากพยาบาลสุขภาพ 

และบางคร ัง้ก็เป็นแพทยป์ระจ าโรงเรยีน นักกายภาพบ าบดั 

และนักจติวทิยาดว้ย 

 

การบรกิารสุขภาพของโรงเรยีนจะชว่ยใหเ้ด็กและเยาวชนมสีุขภ

าพทีด่ ี

 

 

 คณุไม่จ าเป็นตอ้งจองการนัดหมายหรอืนัดหมายเพือ่พูดคยุกบัพ

ยาบาลสุขภาพหรอืคนอืน่ ๆ 

ในบรกิารสุขภาพของโรงเรยีนและเพยีงแคป่รากฏตวั 

คณุไม่จ าเป็นตอ้งขออนุญาตพ่อแม่ของคุณเพือ่พูดคยุกบัพยาบ

าลสุขภาพทีโ่รงเรยีน 

 

 ผูป้กครองยงัสามารถขอความชว่ยเหลอืจากบรกิารสุขภาพของ
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โรงเรยีนเมือ่เด็กหรอืเยาวชนมปัีญหาดา้นสุขภาพทีข่ดัขวางการ

เรยีนรู ้เร ือ่งนีอ้าจเกีย่วขอ้งเป็นพเิศษในตวัอย่างเชน่ 

กรณีการกลัน่แกลง้หรอือปุสรรค 

ในบา้น 

 

 8.4 ศูนยสุ์ขภำพเยำวชน 

 

ฟร ี สถานีอนามยัส าหรบัเยาวชนเป็นขอ้เสนอฟรสี าหรบัเยาวชนอายุ

ระหว่าง 12 ถงึ 20 ปี 

คณุสามารถขอความชว่ยเหลอืและค าแนะน าจากพยาบาลสุขภ

าพ แพทย ์ผดงุครรภ ์

และนักจติวทิยาทีส่ถานีอนามยัส าหรบัเยาวชน 

 

 

 คณุแคม่าปรากฏตวัทีศู่นยส์ุขภาพ 

คณุไม่จ าเป็นตอ้งมกีารนัดหมายหรอืการส่งตวั 

คณุไม่จ าเป็นตอ้งขออนุญาตจากผูป้กครองเพือ่ตดิตอ่ศูนยส์ุขภ

าพ หากตอ้งการคน้หาศูนยส์ุขภาพส าหรบัเยาวชนทีใ่กลท้ีสุ่ด 

โปรดไปทีเ่ว็บไซตข์องเทศบาลเพือ่ดขูอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

 

 8.5 

เมือ่ผูท้ีท่ ำงำนดำ้นสำธำรณสุขตอ้งรำยงำนต่อ 
barnevern 

 
 สถานีอนามยั บรกิารสุขภาพโรงเรยีน 

และสถานีอนามยัส าหรบัเยาวชน จะรว่มมอืกบั Barnevern 

ผูท้ีท่ างานดา้นการดูแลสุขภาพส าหรบัเด็กและเยาวชนมหีนา้ทีร่ ั

กษาความลบั 

ซึง่หมายความว่าพวกเขาไม่สามารถบอกคนอืน่ว่าพวกเขารูอ้ะไ

รเกีย่วกบัคณุและลูก ๆ ของคณุ 

หนา้ทีใ่นการรายงานขอ้กงัวลต่อ Barnevern 
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มคีวามส าคญัเหนือหนา้ทีก่ารรกัษาความลบั 

 
 

ผูท้ ำงำนดำ้น

สำธำรณสุข

ตอ้งรำยงำนเ

มือ่มคีวำมกงั

วลเดก็ 

ผูท้ีท่ างานกบัการดแูลสุขภาพส าหรบัเด็กและเยาวชนตอ้งรายงา

นตอ่ Barnevern 

เมือ่พวกเขามคีวามกงัวลเกีย่วกบัเด็กหรอืเยาวชนอย่างจรงิจงั 

ความรว่มมอืจะตอ้งเอือ้ตอ่เด็กและเยาวชนทีอ่าศยัอยู่ในสภาพที่

อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและพฒันาการของพวกเขา 

รวมทัง้ไดร้บัความชว่ยเหลอืและการดแูลในเวลาทีเ่หมาะสม 

 

 

 ผูท้ีท่ างานดา้นการดูแลสุขภาพส าหรบัเด็กและเยาวชน 

ตอ้งรายงานตอ่ Barnevern เมือ่มเีหตใุหเ้ช ือ่ไดว้่า:  

- เด็กถูกหรอืก าลงัจะถูกทารณุกรรม 

เผชญิกบัขอ้บกพรอ่งรา้ยแรงในการดูแลประจ าวนั 

หรอืการละเลยอย่างรา้ยแรงอืน่ ๆ 

การละเลยทีร่า้ยแรงอาจรวมถงึการล่วงละเมดิทางเพศ 

การตดัอวยัวะเพศ และการบงัคบัใหแ้ตง่งาน 

- เด็กทีป่่วยหนักถงึขัน้เสยีชวีติหรอืรา้ยแรงไม่ไดร้บัการรกัษ

าทีจ่ าเป็น 

- เด็กทีม่คีวามทพุพลภาพหรอืทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็

นพเิศษไม่ไดร้บัการรกัษาหรอืการศกึษา  

- เด็กท าสิง่ทีผ่ดิกฎหมายและรา้ยแรง 

หรอืมปัีญหาเร ือ่งเสพของมนึเมา 

- เด็กถูกหรอืจะถกูใชป้ระโยชนใ์นการคา้มนุษย ์
 

 8.6 โปรแกรมกำรฉีดวคัซนีส ำหรบัเดก็ 

 

ขอ้เสนอเกีย่

วกบัวคัซนี 

เด็กและเยาวชนทุกคนในนอรเ์วยจ์ะไดร้บัวคัซนีผ่านโปรแกรมก

ารฉีดวคัซนีส าหรบัเด็ก 
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วคัซนีจะป้องกนัสบิสองโรคทีแ่ตกตา่งกนั 

เด็กและเยาวชนจะไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคหดั โรคคางทมู 

และหดัเยอรมนั และอืน่ ๆ เป็นตน้ 

โรคเหล่านีร้า้ยแรงและเป็นอนัตราย 

 

 

 สถานีอนามยัและบรกิารสุขภาพของโรงเรยีนเป็นผูท้ีจ่ะแจง้ใหท้ร

าบและเสนอวคัซนีใหก้บัเด็กทกุคนจนถงึและรวมถงึวยัประถม 

วคัซนีตวัแรกจะไดร้บัเมือ่ทารกอายุได ้6 สปัดาห ์

และวคัซนีตวัสุดทา้ยจะไดร้บัในช ัน้ประถมศกึษาปีที ่10 

โดยวคัซนีสามารถรบัไดฟ้ร ี
 

 

ควำมสมคัรใ

จ 

การฉีดวคัซนีในนอรเ์วยท์ ัง้หมดเป็นไปโดยสมคัรใจ 

ซึง่หมายความว่าคณุสามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตวัเองว่าควรฉีดวั

คซนีหรอืไม่ ผูป้กครองของเด็กอายุต ่ากว่า 16 

ปีตอ้งยนิยอมกอ่นทีจ่ะใหว้คัซนี 

ผูป้กครองคนใดคนหน่ึงหรอือกีฝ่ายทีม่คีวามรบัผดิชอบของผูป้

กครองก็เพยีงพอทีจ่ะใหค้วามยนิยอมใหฉี้ดวคัซนี 

 

 

 

ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการฉีดวคัซนีส าหรบัเด็ก 

ส าหรบัการฉีดวคัซนีนอกโปรแกรมและการดแูลสุขภาพอืน่ ๆ 

ส าหรบัเด็ก 

กฎหลกัคอืทัง้ผูป้กครองหรอือกีฝ่ายทีร่บัผดิชอบเด็กอายุต ่ากว่า 

16 ปีตอ้งยนิยอม 

 
 

สทิธใินขอ้มู

ล 

เมือ่เด็กอายุครบ 16 ปี เด็ก ๆ 

สามารถตดัสนิใจเองไดว้่าตอ้งการรบัวคัซนีหรอืไม่ 

 

คณุมสีทิธไิดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัวคัซนีเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ 
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ตวัอย่างเชน่ คณุควรไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัสิง่ทีว่คัซนีป้องกนั 

ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการฉีดวคัซนี ผลขา้งเคยีงทัว่ไป 

และเวลาทีค่วรจะปรกึษาแพทย ์

 

เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไดร้บัวคัซนีทีแ่นะน าในโปรแกรมการฉี

ดวคัซนีส าหรบัเด็ก 

 
 

 9.0 

คุณสำมำรถขอควำมชว่ยเหลอืไดท้ีไ่

หน 

 
 Statsforvalteren 

 Statsforvalteren มสี านักงานในทกุมณฑลในนอรเ์วย ์

บนเว็บไซต ์www.statsforvalteren.no 

คณุจะพบกบัภาพรวมของส านักงานทัง้หมด 

คณุสามารถแตะทีเ่ขตของคณุไดอ้ย่างง่ายดาย 

 

คณุจะพบหมายเลขโทรศพัทโ์ดยตรงกบัส านักงาน 

statsforvalterkontor ของคณุ 

 
 

 Familievernkontoret 

 ใครก็ตามทีป่ระสบปัญหาความขดัแยง้หรอืปัญหาในครอบครวัส

ามารถขอความชว่ยเหลอืและการสนับสนุนจากครอบครวัได ้

 

คณุสามารถคน้หาส านักงานคุม้ครองครอบครวัทีใ่กลท้ีสุ่ดไดจ้า

กเว็บไซต:์ www.bufdir.no/familie/familievernet  

 

 ทนำยควำม 
 หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืจากทนายความ 

คณุสามารถคน้หาทนายความในพืน้ทีข่องคณุไดจ้ากเว็บไซต:์ 

http://www.statsforvalteren.no/
http://www.bufdir.no/familie/familievernet
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www.advokatenhjelperdeg.no  

 

 NAV 

 Nav เป็นส านักงานภาครฐัทีจ่ะชว่ยคณุเร ือ่งเงนิหรอืเร ือ่งอืน่ ๆ 

หากคณุตอ้งการ 

 

หากตอ้งการความชว่ยเหลอืจาก NAV คุณสามารถโทรไปที ่

NAV ทางโทรศพัท ์ 

55 55 33 33 คณุยงัสามารถไปทีส่ านักงาน NAV 

ทีใ่กลท้ีสุ่ดไดอ้กีดว้ย คณุจะพบภาพรวมของส านักงาน NAV 

ไดท้ี ่www.nav.no. 

 

 ผูต้รวจกำรผูป่้วยและผูใ้ชบ้รกิำร (Pasient- og 

brukerombudet) 

 Pasient- og brukerombudet สามารถใหค้ าแนะน า 

ค าแนะน า หรอืขอ้มูลเกีย่วกบับรกิารดา้นสุขภาพหรอืการดูแล 

พวกเขายงัสามารถชว่ยใหค้ณุรอ้งเรยีนเกีย่วกบับรกิารดา้นสุขภ

าพตา่ง ๆ ได ้หากคุณตอ้งการ 

 

Pasient- og brukerombudet มอียู่ในทกุมณฑล 

คณุสามารถคน้หาทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทใ์นเขตของคณุได ้

ทีน่ี่: www.pasientogbrukerombudet.no  

 

 กำรสนบัสนุนผูป้กครองดำ้นสุขภำพจติ 

 มบีรกิารโทรศพัทแ์ละแชทตลอด 24 

ช ัว่โมงส าหรบัผูท้ีม่ลีูกอายุต ่ากว่า 18 ปี 

และผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอื ค าแนะน า 

หรอืตอ้งการระบายความคดิของคณุกบัใครสกัคน ใหโ้ทรไปที ่

116 123. 
 

 คณะกรรมกำรผูป้กครองส ำหรบัโรงเรยีนอนุบำล 

(Foreldreutvalget for barnehager (FUG) 

 Foreldreutvalget for barnehager (FUG) 

http://www.advokatenhjelperdeg.no/
http://www.nav.no/
http://www.pasientogbrukerombudet.no/
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ยงัสามารถใหค้ าแนะน าและค าแนะน าเกีย่วกบัโรงเรยีนอนุบาลได ้

อกีดว้ย คณุสามารถคน้หาขอ้มูลการตดิต่อและขอ้มูลเกีย่วกบั 

FUG บนเว็บไซต:์ www.foreldreutvalgene.no/fug.  

 

http://www.foreldreutvalgene.no/fug
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