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1.0

บทนํา

1.1 กฎหมายประกันสั งคมคืออะไร?
กฎหมายประกันสังคมในที2น* ีเราหมายถึงกฎเกณฑ์เกี2ยวกับสิ2 งของและเงินที2คุณสามารถ
สมัครได้จาก NAV หากคุณป่ วยหรื อมีการเจ็บป่ วยในครอบครัว
1.2 การเป็ นสมาชิกในโครงการประกันสั งคมแห่ งชาติ
กฎต่าง ๆ ที2เราเขียนไว้ในโบรชัวร์ น* ี ใช้กบั คุณที2เป็ นสมาชิกของโครงการประกันสังคม
แห่งชาติ
คุณอาศัยหรื อทํางาน หากคุณอาศัยหรื อทํางานในนอร์ เวย์ โดยทัว2 ไปแล้วคุณเป็ นสมาชิ กของ folketrygden
ในนอร์ เวย์
หากคุณย้ายไปต่างประเทศเพื2ออาศัยอยูท่ ี2นนั2 บ่อยครั*งมักหมายความว่าคุณไม่สามารถ
รับสิ2 งของหรื อเงิ นช่ วยเหลื อจาก NAV ได้อีกต่อไป บางครั*งมี ขอ้ ยกเว้นสําหรับกฎนี*
ตัวอย่างเช่นหากคุณกําลังจะไปเขต EEA คุณสามารถถาม NAV ได้วา่ มีขอ้ ยกเว้นใดบ้าง
ที2เกี2ยวข้องกับคุณ
เมื2 อ คุ ณ เป็ นสมาชิ ก ของโครงการประกัน สั ง คมแห่ ง ชาติ คุ ณ มี สิ ท ธิ แ ละหน้ าที2 ต าม
พระราชบัญญัติการประกันสังคมแห่ งชาติ (folketrygdloven) ในโบรชัวร์ น* ี คุณสามารถ
อ่ านเกี2 ย วกับ สิ ท ธิ แ ละหน้าที2 บ างประการภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ก ารประกัน สั งคม
แห่งชาติ
1.3 วัตถุประสงค์ ของโบรชัวร์
เป้าหมายของเราในโบรชัวร์น* ีคือการมองภาพรวมของสิ2 งต่าง ๆ และเงินช่วยเหลือที2
NAV มีขอ้ เสนอให้ และเพื2อบอกว่าคุณและ NAV มีสิทธิและหน้าที2อะไรบ้าง
เราไม่คิดว่าทุกคนที2อ่านโบรชัวร์น* ีจะมีประสบการณ์ทุกอย่างตามที2เราเขียนถึง อย่างไรก็
ตามเราเลือกที2จะใช้คาํ ว่า "คุณ" ตลอดทั*งโบรชัวร์เพื2อให้คุณอ่านได้ง่ายขึ*น
แม้วา่ เราจะพยายามเขียนด้วยภาษาง่าย ๆ ก็ยงั คงเป็ นอะไรที2เข้าใจยากได้
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หากมีบางสิ2 งที2คุณไม่เข้าใจคุณสามารถติดต่อ JURK เพื2อขอข้อมูลเพิ2มเติมหรื อขอ
คําอธิบายได้

2.0 NAV
2.1 NAV คือใคร?
สํ านักงานของรัฐ

NAV เป็ นสํานักงานของรัฐที2จะช่วยให้คุณมีเงินหรื อสิ2 งของต่าง ๆ หากคุณต้องการ
ตัวอย่างเช่น NAV จะช่วยให้คุณได้รับเงินหรื อสิ2 งของต่าง ๆ หากคุณออกจากงาน มีลูก
หรื อป่ วย

สิ ทธิและหน้ าทีE

ในขณะเดียวกัน NAV ก็ให้สิทธิต่าง ๆ มากมายซึ2 งทําให้คุณมีหน้าที2บางอย่าง หน้าที2คือ
สิ2 งที2คุณต้องทํา เพื2อให้คุณได้รับสิ2 งต่าง ๆ และเงินจาก NAV คุณอาจต้องทําอะไร
บางอย่างกลับคืนมา และถ้าคุณไม่ทาํ ตามหน้าที2คุณก็อาจไม่มีสิทธิbเหมือนคนอื2น ๆ
ในโบรชัวร์น* ีเราจะบอกเกี2ยวกับสิ2 งต่าง ๆ และเงินช่วยเหลือที2 NAV มีขอ้ เสนอให้ และ
สิ ทธิและหน้าที2อะไรบ้างที2คุณและ NAV มี
NAV ยังเสนอสิ2 งของและเงินอื2น ๆ ซึ2งเราไม่ได้เขียนถึงในโบรชัวร์น* ี หากคุณสงสัยว่า
คุณมีสิทธิbได้รับอะไรบ้างจาก NAV คุณสามารถติดต่อสํานักงาน NAV ในพื*นที2ของคุณ

2.2 ติดต่ อ NAV
55 55 33 33

หากต้องการความช่วยเหลือจาก NAV คุณสามารถโทรหา NAV ได้ที2หมายเลขโทรศัพท์
55 55 33 33 นอกจากนี*คุณยังสามารถไปที2สาํ นักงาน NAV ที2ใกล้ที2สุดได้ มีสาํ นักงาน
NAV ในเขตเทศบาลและเขตทั*งหมด คุณจะหาภาพรวมของสํานักงาน NAV ทั*งหมดได้
ที2 www.nav.no
2.3 หน้ าทีE NAV มีต่อคุณ

หน้ าทีใE ห้ คาํ แนะนํา

NAV มีหน้าที2ให้คาํ แนะนํา นัน2 หมายความว่าพวกเขามีหน้าที2อธิบายให้คุณทราบว่าคุณ
มีสิทธิและหน้าที2อะไรบ้าง นอกจากนี*ยงั จะบอกวิธีการขอความช่วยเหลือจากพวกเขา
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คุณมีสิทธิbได้รับคําแนะนําดังกล่าว
ตัวอย่างที2 1: หากคุณโทรหา NAV และถามว่าคุณอาจมีสิทธิbได้รับเงินหรื อไม่เพราะคุณ
ตกงาน NAV จะต้องบอกคุณให้ทราบเกี2ยวกับเงินที2คุณสามารถสมัครขอได้
ตัวอย่างที2 2: หากคุณไม่เข้าใจเนื*อหาของจดหมายที2คุณได้รับจาก NAV NAV ต้อง
อธิบายสิ2 งที2อยูใ่ นจดหมายให้คุณทราบ
สิ ทธิในการใช้ ล่าม

หน้ าทีใE นการรักษา
ความลับ

NAV มีหน้าที2ให้ขอ้ มูลที2คุณเข้าใจได้ คุณสามารถหาล่ามได้หากจําเป็ น โดยรัฐเป็ นฝ่ ายที2
ต้องจ่ายค่าล่าม
NAV มีหน้าที2รักษาความลับ นัน2 หมายความว่าพวกเขาจะไม่บอกคนอื2นว่ารู ้อะไร
เกี2ยวกับคุณ
2.4 หน้ าทีทE คีE ุณมีต่อ NAV

หน้ าทีใE ห้ ข้อมูล

เมื2อคุณยืน2 คําร้องขอสิ2 งของหรื อเงินจาก NAV คุณมีหน้าที2ให้ขอ้ มูล นัน2 หมายความว่า
คุณต้องบอกทุกอย่างที2 NAV ขอให้คุณบอก ซึ2 งเป็ นสิ2 งที2จาํ เป็ นสําหรับ NAV ในการ
มอบสิ2 งของและเงินให้กบั ผูท้ ี2ตอ้ งการ ไม่ใช่ให้กบั ผูท้ ี2ไม่มีสิทธิbได้รับความช่วยเหลือ
ดังกล่าว

ยืEนเอกสารทีจE าํ เป็ น
ทัLงหมด

คุณต้องยืน2 เอกสารทั*งหมดที2จาํ เป็ นสําหรับ NAV เพื2อให้สามารถประเมินเคสของคุณได้
ทุกสิ2 งที2คุณพูดกับ NAV ควรเป็ นความจริ ง หากคุณไม่ให้ขอ้ มูล NAV ตามที2 NAV
ต้องการ พวกเขาอาจตัดสิ นว่าคุณจะไม่ได้รับสิ2 งของและเงินที2คุณต้องการได้
NAV จะระบุขอ้ มูลที2ตอ้ งการจากคุณในจดหมาย สิ2 งสําคัญคือคุณต้องอ่านทุกอย่างที2อยู่
ในจดหมายจาก NAV หากคุณยังสงสัยว่าพวกเขาต้องการข้อมูลประเภทใด คุณสามารถ
โทรหา NAV และสอบถามได้

รายงานการ
เปลียE นแปลง
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หากคุณได้รับเงินจาก NAV และมีการเปลี2ยนแปลงในชีวติ คุณมีหน้าที2บอก NAV
เกี2ยวกับการเปลี2ยนแปลง

ด้วยวิธีดงั กล่าวของคุณจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและคุณจะได้รับเงินใน
ปริ มาณที2เหมาะสม
ตัวอย่างที2 1: คุณต้องรายงานไปยัง NAV ว่าคุณมีรายได้มากกว่าหรื อน้อยกว่าที2 NAV รู ้
ตัวอย่างที2 2: คุณต้องรายงานต่อ NAV หากคุณกําลังจะไปต่างประเทศ
การเรียกร้ องการคืน หากคุณได้รับเงินจาก NAV ที2คุณไม่มีสิทธิb NAV สามารถเรี ยกร้องเงินคืนได้
เงิน
ตัวอย่างเช่นอาจเป็ นเพราะคุณไม่ได้ให้ขอ้ มูลที2ถูกต้องกับ NAV หรื อมีการเปลี2ยนแปลง
ที2สาํ คัญเกิดขึ*นในชีวติ ของคุณโดยที2คุณไม่ได้บอก NAV ให้ทราบ
2.5 การพิจารณากรณีใน NAV
คุณสามารถอ่านเพิ2มเติมเกี2ยวกับสิ2 งที2 NAV ทําเมื2อพิจารณาเคสของคุณ
1. คุณยืน2 คําร้องเพื2อรับเงินหรื อสิ2 งของจาก NAV
2. คุณได้รับคําตอบจาก NAV ในคําตัดสิ น คําตัดสิ นคือจดหมายเกี2ยวกับสิ2 งที2 NAV ได้
ตัดสิ นใจในเคสของคุณ คุณสามารถร้องเรี ยนเกี2ยวกับสิ2 งที2 NAV ตัดสิ นใจได้
กําหนดเวลาสําหรับการร้องเรี ยนมักจะเป็ นระยะเวลาหกสัปดาห์
3. คุณร้องเรี ยนต่อผูท้ ี2ส่งจดหมายให้คุณ (NAV Førsteinstans)
4. หาก NAV Førsteinstans ไม่เปลี2ยนการตัดสิ นใจ พวกเขาจะส่ งเรื2 องร้องเรี ยนของคุณ
ไปยัง NAV Klageinstans ซึ2งจะพิจารณาการตัดสิ นใจอีกครั*ง
5. หากคุณไม่เห็นด้วยกับ NAV Klageinstans ขั*นตอนต่อไปคือการส่ งคดีไปยังศาล
ประกันสังคม (อุทธรณ์) ศาลประกันสังคมมีลกั ษณะคล้ายกับศาล ระยะเวลาอุทธรณ์
มักจะเป็ นหกสัปดาห์
6. หากคุณส่ งคดีของคุณไปยังศาลประกันสังคม NAV Klageinstans จะพิจารณาคํา
ตัดสิ นอีกครั*ง หาก NAV Klageinstans ไม่เปลี2ยนใจคําร้องเรี ยนของคุณจะถูกส่ งต่อไป
ยังศาลประกันสังคมซึ2งจะพิจารณาคดีของคุณ
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7. หากคุณไม่เห็นด้วยกับสิ2 งที2ศาลประกันสังคมกล่าวคุณสามารถส่ งต่อคดีไปยังศาล
อุทธรณ์ได้

สิE งสํ าคัญทีคE วรทราบ:
คุณต้องให้ขอ้ มูลที2จาํ เป็ นในกรณี ข้อมูลนั*นต้องถูกต้อง

ระยะเวลา
พิจารณา

เวลาในการพิจารณาคดีที2 NAV นั*นแตกต่างกัน (หลากหลายต่างกันไป) เวลาที2 NAV ใช้
จะขึ*นอยูก่ บั ประเภทของสิ2 งของหรื อเงินที2คุณยืน2 สมัครขอ คุณสามารถอ่านเพิ2มเติม
เกี2ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาคดีได้ที2 www.nav.no
2.6 การร้ องเรียน NAV
หากคุณไม่ชอบความช่วยเหลือที2คุณได้รับจาก NAV คุณสามารถร้องเรี ยนได้

ร้ องเรียนเกียE วกับ
บริการ

อุทธรณ์ คาํ ตัดสิ น /
สิE งทีE NAV ได้
ตัดสิ นใจ

หากคุณพบพนักงานที2 NAV ในทางที2ไม่ดี หรื อคุณได้รับข้อมูลไม่ดีพอ คุณสามารถส่ ง
เรื2 องร้องเรี ยนเกี2ยวกับบริ การ คุณสามารถทําได้บนเว็บไซต์ของ NAV

หากคุณได้รับคําตัดสิ น (จดหมาย) ที2คุณไม่เห็นด้วยคุณสามารถอุทธรณ์ได้ คุณสามารถ
ส่ งเรื2 องร้องเรี ยนได้ที2เว็บไซต์ของ NAV
NAV มีหน้าที2ช่วยเหลือคุณหากคุณต้องการร้องเรี ยนคําตัดสิ น
การตัดสิ นใจทั*งหมดจาก NAV มีกาํ หนดระยะเวลาองเรี ยน หากคุณไม่ร้องเรี ยนภายใน
กําหนดเวลานี*คุณจะไม่มีสิทธิbร้องเรี ยนอีกต่อไป
JURK สามารถช่วยคุณร้องเรี ยนคําตัดสิ นได้หากทางเราเห็นด้วยว่าคําตัดสิ นนั*นผิด

ขอเวลาเพิมE เติมใน
การร้ องเรียน NAV
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หากคุณไม่มีเวลาร้องเรี ยนก่อนกําหนดที2คุณได้รับจาก NAV คุณสามารถถาม NAV ได้
ว่าคุณจะขอระยะเวลาร้องเรี ยนมากขึ*นได้หรื อไม่ (การยับยั*งระยะเวลาร้องเรี ยนที2หมด
ลง) คุณสามารถทําได้โดยโทรหา NAV หรื อเขียนถึง NAV

ตัวอย่ าง:
NAV (ที2ไหน)
(ที2อยู)่
(วันที2)
การยับยัLงระยะเวลาร้ องเรียนทีหE มดลง/FRISTAVBRYTENDE KLAGE
ข้าพเจ้า, (ชื2อของคุณ), ต้องการร้องเรี ยนคําตัดสิ นจาก NAV ของ(วันที2ที2ระบุ
บนจดหมายจาก NAV) เกี2ยวกับ (สิ2 งที2 NAV ได้ตดั สิ นไป).
ในคําตัดสิ นจาก NAV นั*นมีกาํ หนดระยะเวลาอุทธรณ์คือ (จํานวนสัปดาห์วา่ มีกี2
สัปดาห์) ข้าพเจ้าต้องการระยะเวลาในการร้องเรี ยนมากกว่านี*

ขอแสดงความนับถือ
(ชื2อของคุณ)
ความช่ วยเหลือทาง
กฎหมายฟรี
(Fri rettshjelp)

ในคดีอุทธรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติการประกันสังคมแห่งชาติและในการอุทธรณ์ต่อ
ศาลประกันสังคมคุณสามารถได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรี (fri rettshjelp) ซึ2 ง
หมายความว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือฟรี จากทนายความหากคุณยืน2 เรื2 องร้องเรี ยน
การช่วยเหลือนี*ใช้ได้กบั คุณที2มีรายได้นอ้ ยกว่า 246,000 โครนต่อปี หากคุณมีการเงิน
ร่ วมกับคนอื2น เช่น คนที2คุณแต่งงานด้วยจะได้รับการช่วยเหลือกก็ต่อเมื2อพวกคุณที2มี
รายได้รวมน้อยกว่า 369,000 โครนต่อปี

3.0 สิ ทธิประโยชน์ ในการได้ เงินเจ็บป่ วย (sykepenger)
3.1 บทนํา
ในบทนี*คุณจะได้รู้วา่ กฎใดใช้เมื2อคุณป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บและคุณต้องทําอะไรเพื2อรับ
ผลประโยชน์จากการเจ็บป่ วย
บทที2 8 ของพระราชบัญญัติการประกันภัยแห่งชาติระบุวา่ คุณมีสิทธิได้รับสวัสดิการ
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เจ็บป่ วยหรื อไม่และในกรณี ใดบ้างที2คุณมีสิทธิได้รับนี*
3.2 เงินเจ็บป่ วย (Sykepenger)
คุณป่ วยหรื อ
บาดเจ็บ?

คืออะไร?

เงินเจ็บป่ วยจะชดเชยเงินที2คุณได้รับตามปกติจากเจ้านายของคุณเมื2อคุณไม่สามารถ
ทํางานได้เนื2องจากความเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บ NAV เป็ นผูท้ ี2ตดั สิ นว่าคุณมีสิทธิ
ได้รับผลประโยชน์จากเงินเจ็บป่ วยหรื อไม่
คุณสามารถถาม NAV ได้วา่ กฎใดที2ใช้กบั คุณและคุณจะได้รับประโยชน์จากเงินเจ็บป่ วย
มากแค่ไหน มีกฎที2แตกต่างกันไปซึ2งขึ*นอยูก่ บั ประเภทของงานที2คุณมีหรื อสถานการณ์
ที2คุณอยู่ ตัวอย่างเช่น มีกฎระเบียบที2แตกต่างกันสําหรับพนักงาน ผูท้ ี2ทาํ อาชีพอิสระและ
ฟรี แลนซ์
พนักงาน คือ บุคคลที2ทาํ งานให้และได้รับค่าจ้างจากเจ้านาย ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระคือ
บุคคลที2ทาํ งานด้วยบัญชีของตัวเองและมีความเสี2 ยงของตนเอง ฟรี แลนซ์คือบุคคลที2
ได้รับค่าจ้างสําหรับการทํางานโดยไม่ตอ้ งเป็ นลูกจ้างประจําหรื อชัว2 คราวของเจ้านาย

NAV ตัดสิ นใจว่ าคุณ เมื2อ NAV จะประเมินว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากเงินเจ็บป่ วยมากแค่ไหนพวกเขาจะ
จะได้ รับเงินเท่ าไร พิจารณาจากรายได้ของคุณ หากคุณเป็ นพนักงาน NAV จะพิจารณารายได้ของคุณ
ในช่วงสามเดือนที2ผา่ นมา หรื อ 12 เดือนที2ผา่ นมา เช่นเดียวกับคุณในฐานะฟรี แลนซ์ เมื2อ
NAV จะประเมินว่าเงินเจ็บป่ วยของคุณในฐานะผูป้ ระกอบอาชีพอิสระจะได้มากเพียงใด
นั*น ตามกฎทัว2 ไปแล้วพวกเขาจะพิจารณารายได้ของคุณในช่วงสามปี ที2ผา่ นมา
ตามกฎทัว2 ไปคุณไม่มีสิทธิได้รับมากกว่า 6 เท่าของจํานวนเงินพื*นฐานของการ
ประกันสังคมแห่งชาติ (G) จาก NAV จํานวนเงินพื*นฐาน ณ วันที2 1 พฤษภาคม 2562 คือ
99,858 โครน
คุณสามารถรับ
ผลประโยชน์ การ
เจ็บป่ วยเป็ นเวลา
หนึEงปี
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คุณสามารถลาป่ วยพร้อมผลประโยชน์จากเงินเจ็บป่ วยเป็ นเวลาหนึ2งปี หากคุณยังคงป่ วย
หลังจากผ่านไปหนึ2งปี อาจจะยืน2 คําขอเงินระหว่างรองาน(arbeidsavklaringspenger) คุณ
สามารถอ่านเกี2ยวกับค่าค่าลดหย่อนการทํางานได้ในบทถัดไปของโบรชัวร์

3.3 คุณมีสิทธิLได้ รับผลประโยชน์ จากเงินเจ็บป่ วยหรื อไม่ ?
เงืEอนไข =
ข้ อกําหนดทีตE ้ องมี

คุณมีสิทธิbได้รับผลประโยชน์จากเงินเจ็บป่ วยหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื2อนไขบาง
ประการ เงื2อนไขคือข้อกําหนดที2ตอ้ งมีเพื2อให้คุณได้รับเงินหรื อสิ2 งของจาก NAV
เงื2อนไขจะเหมือนกันสําหรับทุกคนที2อาศัยอยูใ่ นนอร์เวย์
คุณอาจมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากเงินเจ็บป่ วยหากกรณี ท* งั หมดนี*ตรงกับคุณ:
- คุณเป็ นสมาชิกของประกันสังคมแห่งชาติ (folketrygden) โดยทัว2 ไปหากคุณอาศัยหรื อ
ทํางานในนอร์เวย์คุณเป็ นสมาชิกของประกันสังคมแห่งชาติ
- คุณทํางานมาแล้วอย่างน้อยสี2 สปั ดาห์ก่อนที2คุณจะได้รับรายงานว่าป่ วย หากคุณลาออก
จากงานหนึ2งสัปดาห์ก่อนที2จะป่ วย โดยหลักการแล้วคุณจะไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์
จากเงินเจ็บป่ วย คุณสามารถถาม NAV ได้วา่ มีขอ้ ยกเว้นใดบ้างที2เข้ากับกรณี ของคุณ
- คุณไม่สามารถทํางานได้เนื2องจากป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บ ปัญหาทางสังคมหรื อ
เศรษฐกิจไม่ทาํ ให้คุณได้รับผลประโยชน์จากเงินเจ็บป่ วย
- คุณสู ญเสี ยรายได้เนื2องจากคุณไม่ได้ทาํ งาน โดยปกติคุณจะเสี ยภาษีจากรายได้น* ี
- รายได้ของคุณอย่างน้อย 50% ของจํานวนเงินพื*นฐานในโครงการประกันสังคม
แห่งชาติ (G) จํานวนเงินพื*นฐาน ณ วันที2 1 พฤษภาคม 2562 คือ 99,858 โครน
- กรณี คุณอยูใ่ นนอร์เวย์ สามารถทําข้อยกเว้นได้ เช่น หากคุณอยูใ่ นพื*นที2 EEA คุณควร
ถาม NAV ทุกครั*งว่าคุณมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากเงินเจ็บป่ วยหรื อไม่หากคุณกําลัง
จะไปต่างประเทศ
ตัวอย่างที2 1:
ปกติลิซ่าจะทํางานในร้านขายของชําในออสโล ตอนนี*เธอกลับบ้านจากที2ทาํ งานเพราะ
ขาหัก ลิซ่าสู ญเสี ยรายได้ในช่วงที2เธอไม่สามารถทํางานได้เนื2องจากกระดูกหักจึงได้รับ
ผลประโยชน์จากเงินเจ็บป่ วย
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ตัวอย่างที2 2:
Truls เป็ นพยาบาลจบใหม่ สัปดาห์น* ีเขาควรจะได้เริ2 มงานใหม่ที2โรงพยาบาล แต่ Truls
นอนอยูบ่ นเตียงด้วยอาการเจ็บคอ Truls สู ญเสี ยรายได้เพราะเขาไม่ได้ทาํ งานเนื2องจาก
ป่ วย Truls จึงไม่ได้รับผลประโยชน์จากเงินเจ็บป่ วยเพราะเขาไม่ได้ทาํ งานก่อนที2จะป่ วย
ข้อกําหนดว่าการทํางานเป็ นเวลาอย่างน้อยสี2 สปั ดาห์ก่อนที2คุณจะป่ วยนั*นเข้มงวด
3.4 ยืEนคําร้ องขอเงินเจ็บป่ วยได้ อย่ างไร?
เพื2อให้ได้รับสิ ทธิประโยชน์การเจ็บป่ วยคุณต้องส่ งรายงานตนเองหรื อรายงานการลา
ป่ วยให้กบั เจ้านายของคุณและใบสมัครเพื2อรับผลประโยชน์เงินเจ็บป่ วยกับ NAV

รายงานตนเอง

การส่ งรายงานตัวเอง (egenmelding) หมายความว่าคุณบอกเจ้านายของคุณเองว่าคุณไม่
อยูท่ าํ งานเนื2องจากความเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บโดยไม่ตอ้ งให้คาํ ยืนยันจากแพทย์แก่
เจ้านายของคุณ (ใบรับรองแพทย์)

ลาป่ วย

การลาป่ วย (Sykmelding) เป็ นรายงานจากแพทย์ของคุณว่าคุณไม่ได้ทาํ งานเนื2องจาก
ความเจ็บป่ วย สิ ทธิในผลประโยชน์เงินเจ็บป่ วยเริ2 มต้นในวันที2เจ้านายของคุณได้รับแจ้ง
ว่าคุณป่ วย ดังนั*นคุณต้องแจ้งให้เจ้านายของคุณทราบโดยเร็ วที2สุดเมื2อคุณป่ วย
เมื2อสิ* นสุ ดระยะเวลาการลาป่ วย คุณจะต้องยืน2 ขอผลประโยชน์จากเงินเจ็บป่ วย หากลา
ป่ วยนานกว่า 31 วันคุณสามารถส่ งใบสมัครเพื2อรับผลประโยชน์เงินเจ็บป่ วยก่อนที2คุณ
จะหายป่ วยอีกครั*ง
หากคุณส่ งบันทึกการป่ วยแบบดิจิทลั คุณจะได้รับข้อความจาก NAV เมื2อถึงเวลาพร้อม
กรอกใบสมัครเพื2อรับผลประโยชน์เงินเจ็บป่ วย ในข้อความจะมีลิงก์ไปยังแอปพลิเคชัน
แบบดิจิทลั คุณเข้าสู่ ระบบและส่ งใบสมัครจาก www.nav.no คุณยังสามารถยืน2 ขอ
ผลประโยชน์จากเงินเจ็บป่ วยแบบกระดาษได้อีกด้วย
คุณสามารถขอความช่วยเหลือจาก NAV เพื2อขอรับเงินเจ็บป่ วย
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3.5 หน้ าทีพ
E เิ ศษเมืEอคุณได้ รับผลประโยชน์ จากเงินเจ็บป่ วย
นอกเหนือจากภาระหน้าที2ที2คุณมีต่อ NAV ซึ2งกล่าวถึงในบทที2 2.4 แล้วยังมีอีกหลาย
อย่างที2คุณต้องทําเมื2อคุณได้รับผลประโยชน์จากเงินเจ็บป่ วย:
เข้ าร่ วมในกิจกรรมทีE เพื2อให้ได้รับสิ ทธิประโยชน์เมื2อเจ็บป่ วยคุณต้องพยายามทํากิจกรรมที2 NAV (กิจกรรมที2
เกี2ยวข้องกับงาน) เสนอให้เร็ วที2สุดและไม่เกิน 8 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามมันไม่จาํ เป็ นหาก
เกียE วข้ องกับงาน
เหตุผลทางการแพทย์ขดั ขวางกิจกรรมดังกล่าว
ลาป่ วยบางส่ วน

แผนการติดตาม

หากคุณสามารถทํางานประจําได้บา้ ง แต่ไม่ใช่ท* งั หมดคุณลาป่ วยเพียงบางส่ วน ซึ2 ง
หมายความว่าคุณต้องทํางานให้มากที2สุดเท่าที2จะทําได้ข* ึนอยูก่ บั ความเจ็บป่ วยของคุณ
และสิ2 งที2เป็ นไปได้ในการทํางานของคุณ

ภายใน 4 สัปดาห์คุณและหัวหน้าควรวางแผนซึ2 งอธิบายว่าคุณจะกลับไปทํางานโดยเร็ ว
ที2สุดได้อย่างไร ภายใน 7 สัปดาห์เจ้านายของคุณต้องเชิญคุณเข้าร่ วมการสนทนา
เกี2ยวกับเนื*อหาของแผนและคุณคิดว่ามันเป็ นไปอย่างไรบ้าง
ภายใน 26 สัปดาห์ NAV จะเชิญคุณและหัวหน้าของคุณเข้าร่ วมการสนทนาเกี2ยวกับสิ2 งที2
ต้องทําเพื2อให้คุณทํางานได้อีกครั*ง แพทย์ของคุณจะต้องเข้าร่ วมด้วยหาก NAV
ตัดสิ นใจเช่นนั*น หากคุณป่ วยมาเป็ นเวลานาน NAV จะตรวจสอบว่าคุณสามารถทํางาน
ที2อื2นได้หรื อไม่

เข้ าร่ วมในการ
สนทนากับ NAV
และหัวหน้ าของคุณ

สิ2 งสําคัญคือคุณต้องเข้าร่ วมในการสนทนาที2เจ้านายของคุณและ NAV เชิญคุณเข้า
ร่ วม หากคุณไม่เข้าร่ วมในการสนทนาดังกล่าวที2คุณได้รับเชิญคุณอาจสู ญเสี ยสิ ทธิbใน
เงินเจ็บป่ วย
คุณสามารถกลับไปทํางานก่อนที2การลาป่ วยจะสิ* นสุ ดลงได้ คุณสามารถตกลงกับเจ้านาย
ของคุณได้ คุณไม่จาํ เป็ นต้องถามแพทย์หรื อ NAV เมื2อคุณส่ งใบสมัครเพื2อขอเงิน
เจ็บป่ วย ให้เขียนใบสมัครนั*นเมื2อคุณเริ2 มมาทํางานอีกครั*ง
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4.0 สิ ทธิ)ในเงินระหว่ างรองาน
(arbeidsavklaringspenger)
4.1 บทนํา
ในบทนี*คุณจะได้วา่ ใช้กฎใดเมื2อคุณต้องการความช่วยเหลือในการทํางานและสิ2 งที2คุณ
ต้องทําเพื2อรับเงินระหว่างรองาน
บทที2 11 ของพระราชบัญญัติการประกันสังคมแห่งชาติระบุวา่ คุณมีสิทธิbได้รับเงิน
ระหว่างรองานหรื อไม่และในกรณี ใดบ้างที2คุณมีสิทธิbได้รับเงินนี*
4.2 เงินระหว่ างรองานคืออะไร

(arbeidsavklaringspenger)
คุณต้ องการความ
ช่ วยเหลือจาก NAV
เพืEอไปทํางาน
หรื อไม่ ?

เงินระหว่างรองานอาจเป็ นไปได้หลังจากได้เงินเจ็บป่ วยหนึ2งปี เงินระหว่างรองานจะทํา
ให้คุณมัน2 ใจได้วา่ จะมีรายได้ในระยะเวลาจํากัด หากคุณเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บและ
ต้องการความช่วยเหลือจาก NAV เพื2อกลับไปทํางาน เป้าหมายก็คือเพื2อให้คุณสามารถ
หาหรื อรักษางานไว้ได้ในช่วงที2ได้เงินระหว่างรองาน
NAV สามารถช่วยคุณได้เช่นกันดังตัวอย่างต่อไปนี*
- การสนับสนุนหรื อคําแนะนําในการหาหรื อรักษางาน
- ช่วยตามความต้องการของคุณ
- สอนและการฝึ กอบรมการทํางาน
คุณสามารถรับรายได้ 66 เปอร์เซ็นต์ของรายได้คุณในปี สุ ดท้ายก่อนที2คุณจะป่ วยหรื อ
สามปี สุ ดท้ายก่อนที2คุณจะป่ วย คุณมีสิทธิbอย่างน้อย 2 เท่าของจํานวนเงินพื*นฐานของ
การประกันสังคมแห่งชาติ (G) จาก NAV
จํานวนเงินพื*นฐาน ณ วันที2 1 พฤษภาคม 2562 คือ 99,858 โครน คุณไม่มีสิทธิได้รับ
มากกว่า 6 เท่าของจํานวนเงินพื*นฐานของการประกันสังคมแห่งชาติ (G) จาก NAV
สิ2 งที2คุณได้รับขึ*นอยูก่ บั ภาษีที2คุณจ่ายและเปอร์เซ็นต์ที2คุณทํางาน คุณสามารถถาม NAV
ว่าคุณจะได้รับเงินเท่าไหร่
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ระยะเวลา:
คุณสามารถรับเงิน
ระหว่ างรองานเป็ น
เวลา 3 ปี

คุณสามารถรับเงินระหว่างรองานได้ตราบเท่าที2จาํ เป็ นสําหรับคุณในการรับการรักษาที2
จําเป็ นเพื2อฟื* นตัวหรื อทํากิจกรรมอื2น ๆ ก่อนที2คุณจะสามารถทํางานได้ ตามกฎทัว2 ไปคุณ
ไม่สามารถรับเงินระหว่างรองานได้นานเกินสามปี

4.3 คุณมีสิทธิLรับเงินระหว่ างรองานหรื อไม่
เงืEอนไข =
ข้ อกําหนดทีตE ้ องมี

คุณอาจมีสิทธิbได้รับเงินระหว่างรองานหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื2อนไข เงื2อนไขคือ
ข้อกําหนดที2ตอ้ งมีเพื2อให้คุณได้รับเงินหรื อสิ2 งของจาก NAV
เงื2อนไขจะเหมือนกันสําหรับทุกคนที2อาศัยอยูใ่ นนอร์เวย์
คุณอาจมีสิทธิbได้รับเงินระหว่างรองานหากที2กล่าวทั*งหมดนี*ตรงกับคุณ:
- คุณเป็ นสมาชิกของ folketrygden มาแล้วอย่างน้อยสามปี
- คุณอาศัยหรื อพํานักอยูใ่ นนอร์เวย์ คุณยังสามารถรับเงินระหว่างรองานได้หากคุณอยู่
ต่างประเทศและได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมตามข้อตกลง
กับ NAV คุณสามารถถาม NAV ว่าคุณมีสิทธิbได้รับเงินระหว่างรองานหรื อไม่หากคุณ
อยูต่ ่างประเทศ
- คุณมีอายุระหว่าง 18 ถึง 67 ปี
- โอกาสในการทํางานของคุณลดลงอย่างน้อยครึ2 งหนึ2ง (50 เปอร์เซ็นต์) และสาเหตุที2คุณ
ไม่สามารถทํางานได้คือคุณป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บ NAV จะพูดคุยกับคุณเกี2ยวกับ
สุ ขภาพ การศึกษาและโอกาสในการทํางานของคุณ NAV จะดูวา่ มีอะไรที2เจ้านายของ
คุณสามารถทําได้เพื2อให้คุณกลับไปทํางานของคุณเองหรื อว่าคุณสามารถทํางานที2อื2นได้
- คุณต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์หรื อ NAV เพื2อให้สามารถรักษางานของคุณหรื อ
หางานใหม่ได้ จะต้องมีโอกาสที2คุณจะได้ทาํ งานอีกครั*งหลังการรักษา มาตรการที2
มุ่งเน้นการทํางานหรื อการติดตามผลจาก NAV

4.4 ยืEนขอเงินระหว่ างรองานอย่ างไร?
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คําร้ องต่ อ NAV

เพื2อให้ได้รับเงินระหว่างรองานคุณต้องส่ งใบสมัครไปยัง NAV ด้วยตัวเอง คุณสามารถ
ส่ งใบสมัครเพื2อขอรับเงินระหว่างรองานทางดิจิทลั บนเว็บไซต์ของ NAV www.nav.no
หรื อเป็ นกระดาษ

ลงทะเบียนเป็ นผู้หา
งาน

ก่อนที2คุณจะยืน2 ขอเงินระหว่างรองานคุณต้องลงทะเบียนเป็ นคนหางาน ในการ
ลงทะเบียนเป็ นผูห้ างานคุณต้องเข้าสู่ ระบบด้วยรหัสอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของ
NAV

คําตัดสิ น

หากคุณยืน2 ขอเงินระหว่างรองาน NAV จะประเมินว่าคุณมีสิทธิbได้รับเงินระหว่างรองาน
หรื อไม่ เมื2อ NAV ได้ทาํ การตัดสิ นใจคุณจะได้รับคําตอบในการตัดสิ นใจ คําตัดสิ นระบุ
สิ2 งที2 NAV ได้ตดั สิ นใจในกรณี ของคุณและคุณมีสิทธิและหน้าที2อะไรบ้าง
หากคุณไม่เห็นด้วยกับสิ2 งที2 NAV ได้ตดั สิ นใจคุณสามารถร้องเรี ยนกับ NAV ได้ อ่าน
เพิ2มเติมเกี2ยวกับการร้องเรี ยน NAV ได้ในโบรชัวร์บทที2 2.6

4.5 หน้ าทีพ
E เิ ศษเมืEอคุณได้ รับเงินระหว่ างรองาน
นอกเหนือจากหน้าที2ที2คุณมีต่อ NAV ซึ2งกล่าวถึงในบทที2 2.4 แล้วยังมีอีกหลายสิ2 งที2คุณ
ต้องทําเมื2อคุณได้รับเงินระหว่างรองาน:
หน้ าทีทE าํ กิจกรรม

คุณต้องมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในกระบวนการเข้าสู่ การทํางาน คุณและ NAV สามารถ
ตกลงกันได้วา่ คุณจะมีส่วนร่ วมทําอะไร ปกติจะเป็ น NAV ที2จะต้องวางแผนกับกิจกรรม
(สิ2 งที2คุณต้องทํา) และสิ2 งที2คุณต้องปฏิบตั ิตาม

หน้ าทีใE นการรายงาน คุณต้องให้ขอ้ มูลเกี2ยวกับสุ ขภาพและโอกาสในการทํางานของคุณทุก ๆวันที2 14ต้องให้
ข้อมูลโดยใช้บตั รรายงาน(meldekort) หรื อโดยไปที2 NAV สิ2 งสําคัญคือบัตรรายงานจะ
ถูกต้องและส่ งไปตามกําหนด
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หากคุณไม่ทาํ ตามที2 NAV ขอให้คุณทําคุณอาจสู ญเสี ยสิ ทธิbในเงินระหว่างรองาน การ
สู ญเสี ยสิ ทธิbน* ีจะเกิดขึ*นหากคุณไม่เปิ ดเผยข้อมูลความต้องการของ NAV และข้อมูลทุก
ๆ สองสัปดาห์

การติดตาม

NAV จะคุยกับคุณเป็ นประจําเมื2อคุณได้รับเงินระหว่างรองาน NAV ต้องการทราบว่า
การรักษาที2คุณได้รับช่วยได้หรื อไม่ หรื อสิ2 งอื2น ๆ ที2ทาํ ให้คุณดีข* ึน หากคุณยังไม่ดีข* ึน
NAV จะดูวา่ มีสิ2งอื2นที2สามารถทําให้คุณดีข* ึนได้หรื อไม่
เงินระหว่างรองานอาจเป็ นอันตกไป(ไม่ได้เงินนี*) หรื อลดลงหากคุณมีสิทธิได้รับสิ ทธิ
หรื อประโยชน์อื2น ๆ หากคุณมีคาํ ถามเกี2ยวกับเรื2 องนี*ติดต่อ NAV ได้
คุณสามารถรับเงินระหว่างรองานในช่วงที2 NAV ประเมินใบสมัครของคุณสําหรับ
ผลประโยชน์ความพิการ อ่านเกี2ยวกับสิ ทธิประโยชน์สาํ หรับคนพิการในโบรชัวร์บท
ถัดไป

5.0 สิ ทธิประโยชน์ สําหรับคนพิการ
5.1 บทนํา
ในบทนี*คุณจะได้รู้วา่ กฎใดใช้กบั คุณและสิ2 งที2คุณต้องทําเพื2อรับผลประโยชน์ความพิการ
บทที2 12 ของพระราชบัญญัติการประกันสังคมแห่งชาติระบุวา่ คุณมีสิทธิได้รับ
ผลประโยชน์คนพิการหรื อไม่และในกรณี ใดบ้างที2คุณมีสิทธิได้รับเงินนี*
5.2 ประโยชน์ ความพิการคืออะไร
โอกาสในการมี
รายได้ ของคุณลดลง
อย่ างถาวรเกิด
เนืEองจากการ
เจ็บป่ วยหรื อการ
บาดเจ็บหรื อไม่ ?

ผลประโยชน์สาํ หรับคนพิการจะช่วยให้คุณมัน2 ใจได้วา่ จะมีเงินเมื2อโอกาสในการได้
เงินเดือนลดลงอย่างถาวรเนื2องจากความเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บ ผลประโยชน์ความ
พิการจะแทนที2รายได้ที2คุณสู ญเสี ยไปเนื2องจากการเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บอย่างถาวร
ไม่วา่ คุณจะได้รับผลประโยชน์ดา้ นความพิการ 100 เปอร์เซ็นต์หรื อผลประโยชน์ความ
พิการบางส่ วนนั*นขึ*นอยูก่ บั ความสามารถในการทํางานของคุณ มันจะดีหากคุณทํางาน
ให้มากที2สุดเท่าที2จะทําได้
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ตัวอย่าง: หากคุณมีโอกาสได้ทาํ งานเช่น 40 เปอร์เซ็นต์ คุณสามารถได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์สาํ หรับคนพิการ 60 เปอร์เซ็นต์
คุณสามารถได้ เงิน
เท่ าไหร่ ?

เมื2อ NAV ประเมินจํานวนเงินที2คุณจะได้รับจากผลประโยชน์ความพิการ พวกเขาจะดู
รายได้ของคุณในช่วงห้าปี ที2ผา่ นมาก่อนที2คุณจะป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บ รายได้เฉลี2ยใน
สามปี ที2ดีที2สุดที2คุณสร้างรายได้ถือเป็ นเกณฑ์ คุณจะได้รับ 66 เปอร์เซ็นต์ของรายได้น* ีใน
สวัสดิการความพิการ หากคุณมีรายได้นอ้ ยหรื อไม่มีเลยคุณก็มีสิทธิbได้รับเงินเช่นกัน
จํานวนเงินที2คุณจะได้รับนั*นขึ*นอยูก่ บั หลาย ๆ อย่าง เช่น คุณมีรายได้อื2นหรื อมีลูก คุณ
สามารถถาม NAV ว่าคุณจะได้รับเงินเท่าไหร่
5.3 คุณมีสิทธิได้ รับสวัสดิการความพิการหรื อไม่ ?

เงืEอนไข =
ข้ อกําหนดทีตE ้ องมี

คุณสามารถได้รับสิ ทธิประโยชน์สาํ หรับความพิการหากคุณมีคุณสมบัติตามเงื2อนไข
เงื2อนไขคือข้อกําหนดที2ตอ้ งมีเพื2อให้คุณได้รับเงินหรื อสิ2 งของจาก NAV เงื2อนไขจะ
เหมือนกันสําหรับทุกคนที2อาศัยอยูใ่ นนอร์เวย์
คุณอาจมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ความพิการหากทั*งหมดนี*ตรงกับคุณ:
- คุณเป็ นสมาชิกของโครงการประกันสังคมแห่งชาติในช่วงสามปี ที2ผา่ นมาก่อนที2คุณจะ
ป่ วย
- คุณยังคงเป็ นสมาชิกของโครงการประกันสังคมแห่งชาติ
- คุณมีอายุระหว่าง 18 ถึง 67 ปี
- คุณได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยอย่างถาวร ปัญหาทางสังคมหรื อเศรษฐกิจไม่ทาํ ให้คุณ
ได้รับผลประโยชน์ดา้ นความพิการ
- ความสามารถในการทํางานของคุณลดลงอย่างน้อยครึ2 งหนึ2ง (50 เปอร์เซ็นต์) และ
สาเหตุหลักที2คุณไม่สามารถทํางานได้คือความเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บ
NAV จะพูดคุยกับคุณเกี2ยวกับสุ ขภาพ การศึกษาและโอกาสในการทํางานของคุณ
โอกาสในการหารายได้ในงานใด ๆ ที2คุณสามารถทําได้หลังจากที2คุณป่ วยหรื อได้รับ
บาดเจ็บนั*นเทียบกับโอกาสทางรายได้ที2คุณมีก่อนที2คุณจะป่ วยหรื อบาดเจ็บ
- มีการใช้มาตรการการรักษาที2เหมาะสมและ
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มุ่งเน้นการทํางาน
5.4 ขอสิ ทธิประโยชน์ สําหรับคนพิการได้ อย่ างไร
เพื2อให้ได้รับสิ ทธิประโยชน์ความพิการโอกาสในการทํางานของคุณจะต้องได้รับการ
พิจารณา คุณต้องทําตามมาตรการที2มุ่งเน้นการทํางานและการรักษาที2เหมาะสม ต้อง
ได้รับการลงบันทึกโดยแพทย์
คุณสามารถยืน2 ขอผลประโยชน์สาํ หรับคนพิการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที2เว็บไซต์
www.nav.no (ดูบริ การออนไลน์ Ditt NAV) หากคุณเคยอาศัยอยูใ่ นต่างประเทศหรื อมี
บุตรที2อายุต2าํ กว่า 18 ปี คุณต้องส่ งใบสมัครทางไปรษณี ย ์
สิ2 งสําคัญคือคุณต้องส่ งเอกสารที2จาํ เป็ นด้วย คุณสามารถถาม NAV ว่าพวกเขาต้องการ
ข้อมูลใดในการประเมินการสมัครเพื2อรับสิ ทธิประโยชน์สาํ หรับคนพิการ นอกจากนี*คุณ
ยังสามารถขอความช่วยเหลือและคําแนะนําจาก NAV เพื2อยืน2 ขอผลประโยชน์สาํ หรับ
คนพิการ

6.0 สิ ทธิประโยชน์ เงินว่ างงาน (dagpenger)
6.1 บทนํา
ในบทนี*คุณจะได้รู้วา่ กฎใดบ้างที2ใช้กบั คุณเมื2อคุณไม่มีงานทําและสิ2 งที2คุณต้องทําเพื2อรับ
เงินว่างงาน
บทที2 4 ของพระราชบัญญัติการประกันสังคมแห่งชาติระบุวา่ คุณมีสิทธิได้รับสวัสดิการ
การว่างงานหรื อไม่และในกรณี ใดบ้างที2ทาํ ให้คุณมีสิทธิได้รับเงินนี*
6.2 อะไรคือเงินว่ างงาน?
คุณไม่ มงี าน?

ผลประโยชน์จากเงินว่างงานคือเงินที2คุณจะได้รับเมื2อคุณไม่มีงานทํา คุณไม่จาํ เป็ นต้อง
ป่ วยเพื2อรับเงินชดเชยการว่างงาน.
เมื2อ NAV ประเมินว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์จากการว่างงานเท่าใด พวกเขาจะดู
รายได้ของคุณในช่วง 12 เดือนที2ผา่ นมาหรื อ 36 เดือนที2ผา่ นมา ตามกฎทัว2 ไป จุดเริ2 มต้น
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คือคุณจะได้รับ 62.4% ของรายได้ก่อนหักภาษี เงินที2คุณได้รับขึ*นอยูก่ บั เปอร์เซ็นต์ที2คุณ
ไม่มีงานทํา
คุณไม่มีสิทธิได้รับมากกว่า 6 เท่าของจํานวนเงินพื*นฐานของการประกันสังคมแห่งชาติ
(G) จาก NAV จํานวนเงินพื*นฐาน ณ วันที2 1 พฤษภาคม 2562 คือ 99,858 โครนิคุณ
สามารถถาม NAV ว่าคุณมีสิทธิได้รับเงินเท่าไร
6.3 คุณมีสิทธิได้ รับสวัสดิการเงินว่ างงานหรื อไม่
เงืEอนไข =
ข้ อกําหนดทีตE ้ องมี

คุณอาจมีสิทธิได้รับสวัสดิการเงินว่างงานหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื2อนไข เงื2อนไข
คือข้อกําหนดที2ตอ้ งมีเพื2อให้คุณได้รับเงินหรื อสิ2 งของจาก NAV เงื2อนไขจะเหมือนกัน
สําหรับทุกคนที2อาศัยอยูใ่ นนอร์เวย์
คุณอาจมีสิทธิbได้รับผลประโยชน์การว่างงานหากทั*งหมดนี*ตรงกับคุณ:
- คุณพํานักอยูใ่ นนอร์เวย์ อาจมีขอ้ ยกเว้นสําหรับการพํานักในพื*นที2 EEA และเขตอื2น ๆ
คุณต้องถาม NAV ว่ามีขอ้ ยกเว้นใด ๆ ที2เกี2ยวข้องกับคุณหรื อไม่
- คุณอายุนอ้ ยกว่า 67 ปี
- คุณมีรายได้ในช่วงสิ บสองเดือนที2ผา่ นมาซึ2งเทียบเท่าอย่างน้อย 1.5 เท่าของจํานวนเงิน
พื*นฐานในโครงการประกันสังคมแห่งชาติ (1.5 G) หรื อรายได้ในช่วง 36 เดือนที2ผา่ นมา
ซึ2 งเทียบเท่ากับ 3 เท่าของจํานวนเงินพื*นฐานในโครงการประกันสังคมแห่งชาติ (3 G)
จํานวนเงินพื*นฐาน ณ วันที2 1 พฤษภาคม 2562 คือ 99,858 โครน หากคุณเรี ยนได้รับการ
ฝึ กอบรมหรื อทํางานโดยไม่มีรายได้ โดยหลักการแล้วคุณจะไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ
เงินว่างงาน
- คุณไม่ได้รับรายได้เนื2องจากคุณไม่มีงานทําและชัว2 โมงการทํางานปกติจะลดลงอย่าง
น้อย 50 เปอร์เซ็นต์
- คุณกําลังมองหางาน คุณต้องการทํางานทุกประเภทในที2ต่าง ๆ ในนอร์เวย์ตราบเท่าที2
คุณและครอบครัวมีสุขภาพที2ดีพอที2จะทําเช่นนั*น
หากคุณลาออกเองหรื อถูกเลิกจ้างคุณจะมีเวลารอรับสวัสดิการเงินว่างงานนานขึ*น
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ซึ2งหมายความว่าคุณต้องรอถึงหกเดือนก่อนจึงจะสามารถรับสวัสดิการว่างงานได้ เป็ น
เพราะ NAV เชื2อว่าเป็ นเพราะของคุณเองที2ไม่มีงานทําและไม่มีรายได้

6.4 ขอสวัสดิการเงินว่ างงานอย่ างไร?
คนหางาน

เพื2อให้สามารถรับเงินว่างงานได้คุณต้องลงทะเบียนเป็ นคนหางานและส่ งใบสมัคร
ขอรับสวัสดิการว่างงานไปยัง NAV ในการลงทะเบียนเป็ นผูห้ างานคุณต้องเข้าสู่ ระบบ
ด้วยรหัสอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของ NAV
หากคุณได้ยนื2 ขอเงินว่างงาน NAV จะประเมินว่าคุณมีสิทธิได้รับสวัสดิการการว่างงาน
หรื อไม่ เมื2อ NAV ได้ทาํ การตัดสิ นใจคุณจะได้รับคําตอบในการตัดสิ นใจ (จดหมาย)
การตัดสิ นใจระบุสิ2งที2 NAV ได้ตดั สิ นใจในกรณี ของคุณและคุณมีสิทธิและหน้าที2
อะไรบ้าง คุณสามารถรับผลประโยชน์การว่างงานได้เร็ วที2สุดโดยนับจากวันที2คุณ
ลงทะเบียนเป็ นคนหางานและส่ งใบสมัครขอรับเงินว่างงาน
หากคุณไม่เห็นด้วยกับสิ2 งที2 NAV ได้ตดั สิ นใจคุณสามารถร้องเรี ยนกับ NAV ได้ อ่าน
เพิ2มเติมเกี2ยวกับการร้องเรี ยน NAV ได้ในโบรชัวร์บทที2 2.6
สิ2 งสําคัญ! หากคุณมีส่วนรับผิดชอบคุณตกงาน โดยทัว2 ไปคุณจะไม่ได้รับผลประโยชน์
การว่างงานในช่วง 12 สัปดาห์แรกของการได้เงินว่างงาน
คุณมีสิทธิbได้รับความช่วยเหลือจาก NAV เพื2อหางานเมื2อคุณลงทะเบียนเป็ นคนหางาน
แล้ว
6.5 หน้ าทีพ
E เิ ศษเมืEอคุณได้ รับเงินว่ างงาน
นอกเหนือจากภาระหน้าที2ที2คุณมีต่อ NAV ซึ2งได้กล่าวไว้ในบทที2 2.4 แล้วยังมีอีกหลาย
สิ2 งที2คุณต้องทําเมื2อคุณได้รับเงินว่างงาน:

หากต้องการได้รับสิ ทธิประโยชน์กรณี วา่ งงานคุณต้องลงทะเบียนเป็ นคนหางานกับ
หน้ าทีใE นการรายงาน NAV คุณต้องระบุวา่ คุณเป็ นคนหางานทุก ๆ สองสัปดาห์ ข้อมูลนั*นต้องให้โดยใช้บตั ร
รายงาน (meldekort) หรื อโดยไปที2 NAV จะเป็ น NAV ที2ตดั สิ นใจว่าจะรายงานอย่างไร
สิ2 งสําคัญคือบัตรรายงานจะถูกต้องและส่ งไปเมื2อเป็ นเวลาอันควร
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หากคุณไม่เปิ ดเผยข้อมูลตามความต้องการของ NAV และข้อมูลที2ขอทุก ๆ สองสัปดาห์
คุณอาจสู ญเสี ยสิ ทธิbในการรับเงินว่างงาน

คนหางาน

คุณจะสู ญเสี ยสิ ทธิในเงินว่างงานหากคุณไม่ได้เป็ นผูห้ างานจริ ง ๆ อีกต่อไป

7.0 รายการจดจําในเรื@ องของกฎหมายประกันสั งคม
สิ2 งสําคัญที2ควรคํานึงถึงในกฎหมายประกันสังคม:
- สิ2 งสําคัญคือคุณต้องอ่านทุกสิ2 งที2อยูใ่ นจดหมายจาก NAV
- คุณต้องบอกทุกอย่างที2 NAV ขอให้คุณบอก
- คุณต้องส่ งเอกสารทั*งหมดที2จาํ เป็ นสําหรับ NAV เพื2อให้สามารถประเมินกรณี
ของคุณได้
- คุณต้องบอก NAV เกี2ยวกับการเปลี2ยนแปลงที2เกิดขึ*นในชีวติ ของคุณ
- เป็ นสิ2 งสําคัญที2คุณต้องตอบ NAV ก่อนหมดกําหนดในจดหมาย กําหนดส่ งคือ
วันสุ ดท้ายที2 NAV ได้รับการตอบกลับจากคุณ
- ถาม NAV หากคุณมีคาํ ถามใด ๆ !

8.0 สรุ ป
ตอนนี*เราได้ให้ภาพรวมของสิ ทธิต่าง ๆ และหน้าที2หลายประการที2คุณและ NAV มี เรา
หวังว่าข้อมูลนี*จะช่วยคุณได้
หากมีบางสิ2 งที2คุณไม่ได้รับคําตอบในโบรชัวร์น* ีคุณสามารถติดต่อ JURK ได้
หาก JURK ไม่สามารถช่วยคุณได้ JURK จะพยายามแนะนําคุณให้รู้จกั กับคนที2สามารถ
ช่วยคุณได้
คุณสามารถโทรหา JURK ได้ที2 22 84 29 50 หรื อมาหาเราที2
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Skippergata 23, 0154 Oslo
หากคุณมีคดีคุณสามารถส่ งให้เราทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา! คุณสามารถทําได้ที2
www.jurk.no à " Send oss din sak!"
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