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คำนำ
โบรชัวร์น้ ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการ เมื่อพูดถึงรัฐสวัสดิการเราหมายความว่า รัฐนอร์เวย์จะดูแลประชากรในประเทศ
ทุกคนให้มีชีวติ ที่ปลอดภัยมากเท่าที่จะเป็ นไปได้ และทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือหากพวกเขาต้องการ
โบรชัวร์น้ ีจะกล่าวถึงภาพรวมของบริ การที่สาคัญที่สุดที่รัฐสวัสดิการเสนอให้
ภาพรวมดังกล่าวจะให้ภาพรวมเกี่ยวกับสิ ทธิและหน้าที่ที่คุณมีในฐานะพลเมืองในประเทศนอร์เวย์ดว้ ยเช่นกัน
โบรชัวร์ถูกทาขึ้นสาหรับโครงการของ JURK ซึ่งมีชื่อว่าโครงการตัวแทนกฎหมาย (Jussambassadør-projektet)
ในโครงการตัวแทนกฎหมาย
เรามีอาสาสมัครจากสมาคมสตรี ไทยและโปแลนด์ซ่ ึงได้รับการฝึ กอบรมในหัวข้อสาคัญโดยที่พวกเขาจะนาไปถ่ายทอดกับเค
รื อข่ายสตรี ของพวกเขาต่อไป โบรชัวร์ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับการบรรยายของบรรดาตัวแทนกฎหมายเหล่านี้
โบรชัวร์อ่านเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ตอ้ งฟังคาบรรยายมาก่อน
โครงการตัวแทนกฎหมายนี้ ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการบูรณาการและความหลากหลาย (IMDi)
เราขอขอบคุณสาหรับเงินที่เราได้รับเพื่อจัดทาหลักสูตรและทาโบรชัวร์
เราอยากขอบคุณตัวแทนกฎหมายของเราอีกด้วย กลุ่มผูห้ ญิงยอดเยีย่ มผูซ้ ่ ึงทางานสาคัญ พวกเราซึ่งทางานใน JURK
เรี ยนรู ้มากมายจากการทางานกับตัวแทนกฎหมายของเราเช่นกัน
หากคุณมีคาถามเพิ่มเติมหลังจากอ่านโบรชัวร์แล้ว คุณสามารถติดต่อ JURK หรื อหน่วยงานช่วยเหลืออื่น ๆ
ที่เราเขียนไว้ในโบรชัวร์น้ ีได้
โบรชัวร์มีให้เป็ นภาษานอร์เวย์ โปแลนด์และไทย
กรุ งออสโล, ตุลาคม 2561
ขอแสดงความนับถือ
อิงเงะบอร์ก เฟยลด์สตาด์
ที่ปรึ กษาชานาญการและหัวหน้าโครงการตัวแทนกฎหมาย (Jussambassadør-projektet)
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JURK – Juridisk rådgivning for kvinner (คาแนะนาทางกฎหมายสาหรับผูห้ ญิง)
ให้คาแนะนาทางกฎหมายฟรี แก่ทุกคนที่นิยามตัวเองว่าเป็ นผูห้ ญิง คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเราได้จากเว็บไซต์:
www.jurk.no
คุณสามารถโทรหาเราได้ที่หมายเลข 22 84 29 50 หรื อมาหาเราที่ Skippergata 23, 0154 Oslo
คุณสามารถส่งคดีของคุณให้เราทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เสมอ! โดยคุณสามารถส่งมาได้ที่ www.jurk.no 
"ส่งเรื่ องของคุณให้เรา!"
Brosjyren er laget i oktober 2018.
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1. บทนำ
1.1.
วัตถุประสงค์ ของโบรชัวร์
เป้ าหมายของเราในโบรชัวร์น้ ีคือการให้ภาพรวมของรัฐสวัสดิการและบอกถึงสิ ทธิและหน้าที่
ต่าง ๆ ที่ประชากรมีในรัฐสวัสดิการ
เราไม่คิดว่าทุกคนที่อ่านโบรชัวร์น้ ีมีประสบการณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่ งที่เราเขียนถึง
อย่างไรก็ตามเราเลือกที่จะใช้คาว่า "คุณ"
ไว้ในทั้งโบรชัวร์เพื่อทาให้ภาษาง่ายขึ้นสาหรับคุณผูอ้ ่าน
ถึงแม้วา่ เราพยายามเขียนด้วยภาษาที่ง่าย แต่ก็ยอ่ มมีบางอย่างที่ยากที่จะเข้าใจ
ถ้ามีบางสิ่ งที่คุณไม่เข้าใจ คุณมาสามารถติดต่อ JURK
เพื่อขอรับข้อมูลหรื อคาอธิบายเพิม่ เติมได้

2. รัฐสวัสดิกำร
2.1.
รัฐสวัสดิกำรคืออะไร
นอร์เวย์เป็ นรัฐสวัสดิการ
นัน่ หมายความว่ารัฐต้องดูแลให้พลเมืองในประเทศมีชีวติ ที่ปลอดภัยมากเท่าที่จะเป็ นไปได้
และทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือหากพวกเขาต้องการ
รัฐสวัสดิการเสนอให้บริ การแก่ผอู ้ ยูอ่ าศัยตั้งแต่เกิดและจวบจนตลอดชัว่ ชีวติ
หนึ่งในจานวนบริ การต่าง ๆ ได้แก่ การดูแลสุขภาพเมื่อคลอด
ข้อเสนอเกี่ยวกับโรงเรี ยนอนุบาล โรงเรี ยนและการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ (การเงิน)
หากคุณเสี ยงานหรื อเจ็บป่ วย
สำหรับทุกคน

รัฐสวัสดิการมีไว้สาหรับทุกคนที่อาศัยอยูใ่ นนอร์เวย์

ฟรี

หลาย ๆ บริ การที่รัฐสวัสดิการยืน่ ข้อเสนอให้เป็ นบริ การฟรี
บริ การฟรี น้ ีใช้กบั โรงพยาบาลและโรงเรี ยน
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ส่ วนหักของตัวเอง

สาหรับบริ การบางประเภทคุณจะต้องจ่ายส่วนหัก ส่วนหักของตัวเอง (egenandel)
เราหมายความว่าคุณต้องจ่ายค่าบริ การบางส่วนด้วยตัวเอง
ในขณะที่รัฐครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือให้

สิทธิและหน้ ำทีต่ ่ ำง ๆ

ในขณะเดียวกันขณะที่รัฐสวัสดิการให้สิทธิต่าง ๆ มากมายแก่ประชาชน
มันก็ทาให้ประชาชนมีหน้าที่ต่าง ๆ ตามมา (สิ่ งที่ประชาชนต้องทา)
การที่คุณจะได้รับบริ การต่าง ๆ คุณอาจต้องทาอะไรบางอย่างกลับคืน
และถ้าคุณไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของคุณ คุณอาจไม่ได้รับสิ ทธิ์เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ

ภำษี

เพื่อให้รัฐสวัสดิการสามารถปฏิบตั ิงาน รัฐได้ตอ้ งมีเงิน
วิธีหนึ่งที่รัฐสวัสดิการได้รับเงินก็คือทุกคนในนอร์เวย์ที่ทางานต้องจ่ายภาษี
คุณมีหน้าที่จ่ายภาษีถา้ คุณมีงานทา เงินภาษีนอกจากถูกใช้ในการให้บริ การอื่น ๆ แล้ว
ก็ถูกใช้สาหรับโรงเรี ยนฟรี และโรงพยาบาลฟรี นนั่ เอง

2.2.
รัฐสวัสดิกำรก่ อขึน้ อย่ ำงไร
รัฐสวัสดิการประกอบด้วยหลาย ๆ หน่วยงานและหลาย ๆ สถาบัน
หนึ่งหน่วยงานหรื อหนึ่งสถาบันเป็ นสถานที่ที่ทางานเกี่ยวกับเรื่ องเฉพาะเจาะจงหรื อหัวข้อเฉพ
าะเจาะจง หน่วยงานหรื อสถาบันสามารถให้หนึ่งบริ การหรื อหลายบริ การแก่ประชากร
ตัวอย่างของหน่วยงาน คือ รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข
และตัวอย่างของสถาบันคือโรงเรี ยน หน่วยงานคุม้ ครองเด็ก
NAV (หน่วยงานบริ หารแรงงานและสวัสดิการของนอร์เวย์) และโรงพยาบาลหลาย ๆ แห่ง
รู ปภาพในหน้าถัดไปเป็ นภาพรวมของหน่วยงานบางส่วนที่สาคัญ ๆ และสถาบันต่าง ๆ
ที่เป็ นส่วนหนึ่งของรัฐสวัสดิการ
ด้านบนสุด คุณเห็นภาพรัฐบาลและรัฐสภา ซึ่งจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่ารัฐจะใช้เงินอย่างไร
พวกเขายังตัดสิ นใจด้วยว่าเราจะมีหน่วยงาน / สถาบันใดบ้าง
ด้านล่างรัฐสภาและรัฐบาลคือกระทรวงและคณะกรรมการต่าง ๆ กระทรวงหนึ่ง ๆ
นาโดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงที่เป็ นสมาชิกของรัฐบาล
6

ตัวอย่างเช่นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเด็กและความเสมอภาคเป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงซึ่งเ
ป็ นประธานของกระทรวงเด็กและความเสมอภาค บรรดากระทรวงและคณะกรรมการต่าง ๆ
ทางานเกี่ยวกับหลากหลายประเด็น ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับสุขภาพและเกี่ยวกับการทางาน

กระทรวงและคณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบให้แน่ใจว่า สถาบันต่าง ๆ
ที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของตนถูกปกครองในทางที่ดี สถาบันเหล่านี้ประกอบด้วย
บ้านพักคนชรา โรงพยาบาล และหน่วยงานคุม้ ครองเด็ก
นอกจากนี้ยงั มีหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ มากกว่าที่วาดลงบนภาพ
แต่บรรดาหน่วยงาน/สถาบันซึ่งปรากฏในภาพมีความสาคัญมากที่สุดสาหรับรัฐสวัสดิการ
รัฐสวัสดิการสามารถถูกเรี ยกในชื่ออื่น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น รัฐสวัสดิการถูกเรี ยกว่า "สาธารณะ"
หรื อ "บริ การสาธารณะ"
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2.3.
ใครสำมำรถรับบริกำรจำกรัฐสวัสดิกำรได้ ?
กฎเกณฑ์หลักคือคุณต้องอาศัยอยูใ่ นนอร์เวย์
ถ้าคุณย้ายที่ต่างประเทศเพื่ออาศัยอยูท่ ี่นนั่
มันมักหมายความว่าคุณไม่สามารถรับบริ การจากรัฐสวัสดิการได้อีกต่อไป
บางครั้งก็มีขอ้ ยกเว้นสาหรับกฎนี้เช่นกัน
ยิง่ ไปกว่านั้น อาจมีภาระหน้าที่หรื อกฎต่าง ๆ
ที่คุณต้องปฏิบตั ิตามเพื่อที่จะได้รับบริ การจากรัฐสวัสดิการ
โดยอาจจะเป็ นเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดที่คุณต้องปฏิบตั ิตามเพื่อรับบริ การจากรัฐสวัสดิการ
เราจะกล่าวถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่ งเหล่านี้ในบทต่อไป
2.4.
บริกำรสำคัญทีร่ ัฐสวัสดิกำรเสนอให้
ในโบรชัวร์น้ ีเราจะพูดถึงกับบรรดาบริ การที่สาคัญที่สุดบางส่วนที่รัฐสวัสดิการนาเสนอ ได้แก่:
บริ การจากหน่วยงานบริ หารแรงงานและสวัสดิการของนอร์เวย์ (NAV)
บริ การด้านสุขภาพและการดูแล
แพทย์ประจาตัว
บริ การทางการแพทย์นอกเวลาทาการ
ศูนย์สุขภาพ
ข้อเสนอเกี่ยวกับงาน
ความช่วยเหลือในการหางาน
โครงการส่งเสริ มคุณวุฒิ
ข้อเสนอถ้าคุณถูกเลือกปฏิบตั ิ
การจัดการทางสังคม
เงินสาหรับความยากจน
การสนับสนุนช่วยเหลือเรื่ องที่อยูอ่ าศัย
ข้อเสนอแก่ครอบครัว
โรงเรี ยนอนุบาล
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การคุม้ ครองเด็ก
ข้อเสนอหากคุณกาลังประสบการใช้ความรุ นแรง
ความช่วยเหลือด้านกฎหมายฟรี
บริ การสาคัญที่รัฐสวัสดิการมีแต่เราไม่ได้เขียนในโบรชัวร์น้ ี:

ข้อเสนอแก่ครอบครัว
กิจกรรมหลังเลิกเรี ยน(SFO)
การศึกษา
โรงเรี ยนฟรี
มหาวิทยาลัยฟรี

3. หน่ วยงำนบริหำรแรงงำนและสวัสดิกำรของนอร์ เวย์ (NAV)
3.1.
คำนำ
NAV เป็ นหน่วยงานรัฐที่จะช่วยคุณด้วยเงินช่วยเหลือ หรื อ สิ่ งต่าง ๆ หากคุณต้องการ
NAV ยังพยายามที่จะช่วยให้คุณได้งานอีกด้วย ถ้าคุณไม่สามารถหางานด้วยตัวคุณเอง
เราจะไม่กล่าวถึงทุกอย่างที่คุณสามารถได้รับความช่วยเหลือจาก NAV
เราจะพูดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ ทธิที่คุณมีกบั NAV
และพูดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับหน้าที่ที่คุณและ NAV มีต่อกัน
3.2.
สิทธิต่ำง ๆ กับ NAV
NAV มีขอ้ เสนอสิ ทธิประโยชน์ที่สาคัญมากมาย (เงินและสิ่ งของ) แก่ประชากรในนอร์เวย์
คุณอาจได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่างเหล่านี้ในชีวติ ของคุณ
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เงือ่ นไข

ทุกคนไม่สามารถได้รับบรรดาสิทธิประโยชน์ท้ งั หมดที่ NAV เสนอให้
มันจะมีค่าใช้จ่ายมากเกินไปสาหรับรัฐสวัสดิการ
ดังนั้นคุณต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดบางประการเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์จาก NAV
เงื่อนไขเป็ นข้อกาหนดที่ตอ้ งปรากฏเพื่อให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์จาก NAV
เงื่อนไขเหล่านี้เหมือนกันสาหรับทุกคนที่อาศัยอยูใ่ นนอร์เวย์
ตัวอย่างที่ 1: เพื่อที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจาก NAV คุณต้องมีบุตรที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี
นี่เป็ นเงื่อนไขที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรคือคุณมีบุตรอายุต่ากว่า 18 ปี
ถ้าคุณไม่เข้าเงื่อนไขข้อนี้ คุณจะไม่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร
ตัวอย่างที่ 2: ในการได้รับเงินบานาญจาก NAV คุณต้องมีอายุครบ 62 ปี บริ บูรณ์
นี่เป็ นเงื่อนไขที่คุณต้องมีอายุครบ 62 ปี หากคุณอายุ 60
ปี คุณจะไม่สามารถได้รับเงินบานาญได้

NAV แยกความแตกต่างระหว่างสิ ทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับหากคุณมีเงื่อนไขตรงตามที่ระบุ
และสิ ทธิประโยชน์ที่คุณอาจจะได้รับหากคุณมีเงื่อนไขตรงตามที่ระบุ
สิ ทธิประโยชน์ส่วนใหญ่ที่ NAV เสนอให้น้ นั คุณจะได้รับหากคุณปฏิบตั ิตรงตามเงื่อนไขต่าง
ๆ ตามที่กาหนด
เงินสงเคราะห์บุตรเป็ นตัวอย่างของสิ ทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับหากคุณมีคุณสมบัติตามเงื่อน
ไขที่กาหนด เงื่อนไขในการรับเงินสงเคราะห์บุตรคือคุณ:
1. มีบุตรที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี
2. บุตรอาศัยอยูก่ บั ท่านถาวร
3. บุตรอาศัยอยูใ่ นนอร์เวย์
ถ้าเงื่อนไขครบทั้งสามข้อนี้ คุณจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจาก NAV
การมีสิทธิได้รับประโยชน์เป็ นหนึ่งตัวอย่างของสิทธิประโยชน์ที่คุณสามารถได้รับจาก NAV
ถึงแม้วา่ คุณจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ครบถ้วนเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์
NAV ก็ประเมินได้อยูด่ ีวา่ พวกเขาคิดว่าคุณจะได้รับพิจารณาให้ได้สิทธิประโยชน์หรื อไม่
หาก NAV ไม่คิดว่าคุณต้องการได้รับสิ ทธิประโยชน์
มันอาจส่งผลให้คุณไม่ได้รับประโยชน์น้ ีก็เป็ นได้
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คุณไม่มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติที่จะได้รับสิ ทธิประโยชน์
ถึงแม้วา่ จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขครบถ้วนก็ตาม
ข้ อยกเว้ น

บางครั้งคุณอาจได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทั้งหมดสาหรับการได้รับสิทธิประโยชน์จาก NAV แล้ว
อย่างไรก็ตาม อาจมีขอ้ ยกเว้นที่ทาให้คุณไม่ได้รับสิ ทธิประโยชน์อยูด่ ี ข้อยกเว้นคือกฎที่บอกว่า
ไม่วา่ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถได้รับสิ ทธิประโยชน์ ด้วยเหตุผลแตกต่างกันหลายประการ
คุณต้องถาม NAV ว่ามีขอ้ ยกเว้นใดที่เกี่ยวข้องกับกรณี ของคุณ
คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ จาก NAV
ในเว็บไซต์ของ NAV เอง นอกจากนี้ยงั มีขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อยกเว้นเหล่านี้ดว้ ย

หน้ ำทีใ่ ห้ ข้อมูล

3.3.
หน้ ำทีท่ คี่ ุณมีต่อ NAV
เมื่อคุณสมัครขอรับสิ ทธิประโยชน์จาก NAV คุณมีหน้าที่ให้ขอ้ มูล
นัน่ หมายความว่าคุณต้องบอกทุกอย่างให้ NAV ทราบหาก NAV ถามคุณ
นี่เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับ NAV
เพื่อให้สามารถประเมินได้วา่ ใครมีสิทธิได้รับประโยชน์และใครที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์

ยืน่ เอกสำรที่

คุณต้องส่งมอบเอกสารทั้งหมดที่จาเป็ นเพื่อที่ NAV จะได้ประเมินกรณี ของคุณได้ ทุกสิ่ งที่

จำเป็ นทั้งหมด

คุณให้ขอ้ มูลกับ NAV จะต้องเป็ นความจริ ง ถ้าคุณไม่ให้รายละเอียดตามที่ NAV ต้องการ
NAV สามารถตัดสิ นใจได้วา่ คุณจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่คุณต้องการ
รายละเอียดระบุในบรรดาจดหมายจาก NAV ว่าข้อมูลใดที่พวกเขาต้องการจากคุณ
หากคุณยังคงมีขอ้ สงสัยว่าข้อมูลใดที่ NAV ต้องการ คุณสามารถโทรถาม NAV ได้

บอกเกีย่ วกับกำร

หากคุณได้รับเงินจาก NAV และเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวติ คุณขึ้น คุณมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้ง

เปลีย่ นแปลงในชีวติ คุณ

ให้ NAV ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ
หากที่ผา่ นมาคุณได้รับเงินจาก NAV โดยที่คุณไม่มีสิทธิได้รับนั้น NAV
อาจเรี ยกเงินจานวนนั้นคืนได้ ตัวอย่างเช่น อาจเป็ นเพราะคุณไม่ได้ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องกับ NAV
หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญขึ้นในชีวติ ของคุณโดยที่คุณไม่ได้บอกให้ NAV
ทราบเกี่ยวกับเรื่ องนั้น

11

หน้ ำทีใ่ ห้ คำแนะนำ

3.4.
หน้ ำทีท่ ี่ NAV มีต่อคุณ
NAV มีหน้าที่ให้คาแนะนา
นัน่ หมายความว่าพวกเขามีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายว่าคุณมีสิทธิใดและหน้าที่ใด NAV
จะต้องบอกวิธีดาเนินการเพื่อยืน่ คาร้องขอความช่วยเหลือจากพวกเขาอีกด้วย
และคุณเองมีสิทธิ์ที่จะได้รับคาแนะนาดังกล่าว

สิทธิใช้ ล่ำม

NAV มีหน้าที่ให้ขอ้ มูลที่คุณเข้าใจ คุณสามารถใช้ล่ามได้ถา้ จาเป็ น
รัฐเองจะเป็ นผูจ้ ่ายเงินสาหรับล่าม
NAV มีหน้าที่รักษาความลับ
นัน่ หมายความว่าพวกเขาจะไม่บอกสิ่ งที่พวกเขารู ้เกี่ยวกับคุณให้คนอื่นทราบ

3.5.
กำรร้ องเรียน NAV
หากคุณไม่พอใจกับความช่วยเหลือที่ได้รับจาก NAV คุณสามารถร้องเรี ยนได้
ร้ องเรียนกำรให้ บริกำร

หากคุณพบกับพนักงานของ NAV ที่ปฏิบตั ิไม่ดี หรื อคุณไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอ
คุณสามารถยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การได้ คุณสามารถร้องเรี ยนได้ในเว็บไซต์ของ NAV

ร้ องเรียนคำตัดสิน

หากคุณได้รับคาตัดสิ น (จดหมาย) ที่คุณไม่เห็นด้วย คุณสามารถร้องเรี ยนเรื่ องคาตัดสิ นนั้นได้
คุณสามารถยืน่ เรื่ องได้ที่เว็บไซต์ของ NAV
NAV มีหน้าที่แนะนาคุณ หากคุณจะร้องเรี ยนคาตัดสิ น
คาตัดสิ นทั้งหมดของ NAV มีกาหนดเวลา หากคุณไม่ได้ร้องเรี ยนภายในระยะเวลาดังกล่าว
คุณจะไม่มีสิทธิ์ร้องเรี ยนอีกต่อไป
JURK สามารถช่วยคุณร้องเรี ยนคาตัดสิ นได้ หากเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้อง
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4. สุ ขภำพ
4.1.
คำนำ
ทุกคนที่อาศัยอยูใ่ นนอร์เวย์ตอ้ งดูแลสุขภาพของตนเอง
ผูป้ กครองมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพบุตรของตนเอง
รัฐมีหน้าที่รับผิดชอบให้ทุกคนในประเทศได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี
และให้ทุกคนได้รับความช่วยเหลือเมื่อพวกเขาต้องการ
คุณมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือด้านการแพทย์เมื่อคุณต้องการ

กฎเกณฑ์ หลัก

4.2.
สิทธิได้ รับควำมช่ วยเหลือด้ ำนกำรแพทย์ ทจี่ ำเป็ น
ทุกคนที่อาศัยในนอร์เวย์มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการแพทย์ภาพที่จาเป็ น
ตัวอย่างเช่น
ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่จาเป็ นอาจเป็ นไปได้วา่ แพทย์ของคุณจะทาการตรวจสอบคุณห
ากคุณป่ วย หรื อให้ยาถ้าคุณมีอาการป่ วยที่ตอ้ งได้รับการรักษาด้วยยา
หากคุณประสบอุบตั ิเหตุและทาให้แขนหรื อขาหัก คุณจะได้รับความช่วยเหลือเช่นกัน
บางครั้งผูป้ ่ วยและแพทย์อาจเห็นไม่ตรงกันว่าอะไรคือความช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่จาเป็ น
เมื่อเกิดกรณี น้ ีจะนากฎหลักมาใช้ นัน่ คือ
แพทย์เป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าอะไรคือความช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่จาเป็ น
ทันตแพทย์(หมอฟัน)ไม่ฟรี สาหรับผูใ้ หญ่ คุณต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
มีแต่ขอ้ ยกเว้นบางประการซึ่งทาให้คุณจ่ายน้อยลง
ซึ่งอาจเป็ นกรณี หากคุณมีโรคหรื อได้รับบาดเจ็บ
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4.3.

คุณสำมำรถได้รับควำมช่ วยเหลือด้ ำนกำรแพทย์ ได้ จำกทีไ่ หน

แพทย์ ประจำตัว

4.3.1. แพทย์ประจาตัว (fastlege)
ทุกคนที่อาศัยในนอร์เวย์มีสิทธิ มีแพทย์ประจาตัว (fastlege)

ควำมเจ็บป่ วยทำง

แพทย์ประจาตัว หรื อ แพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป (อังกฤษ: general practitioner, GP) คือแพทย์ที่

ร่ ำงกำยและจิตใจ

คุณมีขอ้ ตกลงถาวรเพื่อรับความช่วยเหลือจากแพทย์คนนั้น
แพทย์ประจาตัวจะประเมินว่าคุณต้องการความช่วยเหลือแบบใดและคุณสามารถรับความช่วยเ
หลือแบบใดได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือมากกว่าที่แพทย์ประจาตัวสามารถช่วยได้
แพทย์ประจาตัวสามารถส่งตัวคุณต่อ ตัวอย่างเช่น ส่งตัวคุณไปโรงพยาบาลหรื อนักจิตวิทยาได้
แพทย์ประจาตัวสามารถช่วยคุณถ้าคุณมีความเจ็บป่ วยทางกายและอาการป่ วยทางจิตใจได้

หน้ ำทีร่ ักษำควำมลับ

แพทย์ประจาตัวของคุณมีหน้าที่เก็บรักษาความลับของคุณ

ค่ ำใช้ จ่ำย

เมื่อคุณไปพบแพทย์ประจาตัว รัฐเป็ นผูจ้ ่ายค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
โดยทัว่ ไปคุณมักจะต้องจ่ายส่วนหักของตัวเอง
สาหรับการนัดพบแพทย์ประจาตัวโดยปกติ ส่วนหักของตัวเองจะประมาณ 200
โครน(ราคาที่คุณต้องชาระเอง)
ถ้าคุณตรวจเลือดหรื อใช้บริ การในทานองคล้ายกันก็อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

คุณไม่จาเป็ นต้องจ่ายเงินมากกว่า 2,258 โครน
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี ที่คุณมีนดั พบแพทย์ประจาตัวและแพทย์นอกเวลาทาการ
(ยอดค่าธรรมเนียมของปี พ.ศ. 2561) คุณดูรายชื่อรวมของ
แพทย์ประจาตัวทั้งหมดในนอร์เวย์ได้ที่เว็บไซต์น้ ี:
https://minhelse.helsenorge.no/bytte-fastlege

4.3.2.

บริ การทางการแพทย์นอกเวลาทาการ
(Legevakt)

หากพบแพทย์ประจาตัวปิ ดทาการและคุณต้องการความช่วยเหลือเร่ งด่วน
คุณสามารถไปใช้บริ การทางการแพทย์นอกเวลาทาการได้
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ที่บริ การทางการแพทย์นอกเวลาทาการคุณจะพบผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ตัวอย่างเช่น
แพทย์หรื อพยาบาลที่จะช่วยเหลือคุณ
คุณต้องจ่ายส่วนหักของตัวเองถ้าคุณได้รับความช่วยเหลือจากบริ การทางการแพทย์นอกเวลา
ทาการ
คุณสามารถโทรหาบริ การทางการแพทย์นอกเวลาทาการได้ที่เบอร์ 116 117
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการโทร
กรณี ตอ้ งการความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุ
กเฉิ น
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเร่ งด่วนและไม่สามารถไปหาบริ การทางการแพทย์นอกเวลา
4.3.3.

ทาการ คุณสามารถโทรหาเบอร์ 113 ได้ หลังจากนั้นคุณจะได้พดู คุยกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
เช่น แพทย์หรื อพยาบาล ไม่มีค่าใช้จ่ายในการโทรหาเบอร์ 113
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะประเมินสถานการณ์และตัดสิ นใจว่าจะต้องทาอย่างไรเพื่อ
ช่วยเหลือคุณ ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถขับรถพยาบาลไปส่งคุณถึงโรงพยาบาลได้
4.3.4.
ที่โรงพยาบาลคุณจะได้รับการรักษาโรค

โรงพยาบาล

โดยปกติแล้วคุณต้องได้รับการส่งตัวจากแพทย์ประจาตัวของคุณเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยา
บาล คุณสามารถสอบถามแพทย์ประจาตัวของคุณเกี่ยวกับเรื่ องนี้ได้

ค่ ำใช้ จ่ำย

ถ้าคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
การรักษาที่คุณได้รับจากโรงพยาบาลนั้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
การเข้ารับการรักษาหมายถึงว่าคุณพักค้างคืนที่โรงพยาบาล
หากคุณไปที่โรงพยาบาลในช่วงเวลากลางวัน เช่นในการเก็บตัวอย่างหรื อการตรวจโรค
บ่อยครั้งคุณมักจะต้องจ่าย
ส่วนหักของตัวเอง

สิทธิได้ รับกำรดูแล

4.4.
สิทธิในควำมช่ วยเหลือด้ ำนกำรแพทย์ ระหว่ ำงตั้งครรภ์ และคลอดบุตร
สตรี มีทอ้ งหรื อตั้งครรภ์ทุกรายมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือด้านการแพทย์พิเศษ
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ระหว่ ำงตั้งครรภ์

(การดูแลครรภ์) คุณจะได้รับคาแนะนาและการแนะแนวทางเมื่อคุณกาลังตั้งครรภ์
เพื่อสิ่ งที่ดีที่สุดสาหรับคุณและเด็กในครรภ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะคอยควบคุมดูแลแน่ใจว่าทุกอย่างยังดีอยูก่ บั คุณและลูกน้อยในท้องข
องคุณ

แพทย์ ประจำตัว

เมื่อคุณตั้งครรภ์คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้จากแพทย์ประจาตัวได้

ศู นย์ สุขภำพ

หรื อจากพยาบาลผดุงครรภ์ได้ที่ศูนย์สุขภาพ
ศูนย์สุขภาพเป็ นสถานที่ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางานเพื่อช่วยสตรี มีครรภ์ เด็กและวัยรุ่ น
ศูนย์สุขภาพจะมีอยูใ่ นทุก ๆ
เขตเทศบาล(kommune)
ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ระหว่างตั้งครรภ์น้ นั ฟรี
นอกจากนี้ยงั มีการให้บริ การโดยอาสาสมัครอีกด้วย
ซึ่งคุณสามารถเลือกได้เองว่าคุณต้องการความช่วยเหลือนี้หรื อไม่
4.4.1. สิ ทธิทาแท้ง
ในประเทศนอร์เวย์เรามีสิทธิตดั สินใจทาแท้งได้ดว้ ยตนเอง ซึ่งหมายความว่าสตรี มีครรภ์ทุก ๆ
คนสามารถตัดสิ นใจได้วา่ จะยุติการตั้งครรภ์ (ทาแท้ง) หรื อไม่
พ่อของเด็กในท้องไม่สามารถตัดสิ นใจแทนได้วา่ จะฝ่ ายหญิงจะทาแท้งได้หรื อไม่
หากคุณเลือกที่จะทาแท้ง คุณไม่จาเป็ นต้องให้เหตุผลว่าทาไม
ระยะเวลาจนถึงอาทิตย์ที่สิบสองของการตั้งครรภ์
คุณสามารถทาแท้งได้โดยบอกแพทย์ประจาตัวของคุณว่าคุณต้องการทาแท้ง
คุณสามารถไปโรงพยาบาลโดยตรงเพื่อทาแท้งได้เช่นกัน
คุณไม่จาเป็ นต้องทาการนัดหมายล่วงหน้า
หากคุณตั้งครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ โรงพยาบาลจะพิจารณาว่าคุณสามารถทาแท้งได้หรื อไม่
หากกรณี อายุครรภ์หลังจาก 18 สัปดาห์ คุณสามารถทาแท้งได้เฉพาะในบางสถานการณ์
ตัวอย่างเช่น หากการตั้งครรภ์น้ นั เป็ นอันตรายต่อชีวติ ของคุณหรื อเด็กในท้องของคุณ

คำแนะนำเกีย่ วกับ

หากคุณต้องการคาแนะนาและการแนะแนวทางเกี่ยวกับการทาแท้ง หรื อต้องการใครสักคน
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กำรทำแท้ ง

เพื่อพูดคุยด้วย
คุณสามารถคุยกับแพทย์ประจาตัวของคุณหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่โรงพยาบาล

คำแนะนำหำกคุณรักษำ

แพทย์ประจาตัวของคุณหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะช่วยเหลือคุณเช่นกัน

เด็กในท้ องไว้
หากคุณสงสัยว่าความช่วยเหลือและการสนับสนุนแบบใดที่คุณเรี ยกร้องสิ ทธิจากรัฐ
ได้หากคุณเลือกที่จะมีลูก
คำแนะนำหลังกำรทำแท้ ง

ถ้าคุณประสบปัญหาหลังจากทาแท้งแล้ว คุณมารถติดต่อแพทย์ประจาตัวของคุณ
ศูนย์สุขภาพ หรื อ โรงพยาบาล เพือ่ พูดคุยกับใครสักคน

ฟรี

การทาแท้งทาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

4.5.
สิทธิของเด็กในกำรรับควำมช่ วยเหลือทำงกำรแพทย์
เด็กมีสิทธิดา้ นสุขภาพมากกว่าผูใ้ หญ่
เด็กมีสิทธิตรวจสุขภาพ การตรวจสุ ขภาพหมายความว่าเด็กและพ่อแม่พบแพทย์
พยาบาลผดุงครรภ์ พยาบาลประจาโรงเรี ยนหรื อพยาบาลทัว่ ไป
พวกเขาตรวจสอบว่าเด็กมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี และมีพฒั นาการตามปกติและไม่มีโรคใด ๆ
พ่อแม่สามารถถามคาถามเกี่ยวกับการดูแลลูกได้
เพื่อให้ลูกมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็ นได้
หากมีอะไรผิดปกติกบั เด็ก พ่อแม่จะได้รับความช่วยเหลือ

ศู นย์ สุขภำพ

การตรวจสุขภาพทาที่ศูนย์สุขภาพต่าง ๆ
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บริกำรด้ ำนสุขภำพ

เมื่อเด็กเริ่ มเข้าโรงเรี ยน เด็ก ๆ จะได้รับการดูแลสุขภาพที่ศูนย์บริ การของโรงเรี ยนแทน

ในโรงเรียน
ฟรี
เด็กและวัยรุ่ นสามารถขอความช่วยเหลือได้ฟรี ที่ศูนย์สุขภาพและที่ศูนย์บริ การสุขภา
พของโรงเรี ยน
หน้ ำที่

พ่อแม่มีหน้าที่ให้เด็กตรวจสุขภาพ
ซึ่งหมายความว่าพ่อแม่ไม่สามารถเลือกได้วา่ จะให้เด็กตรวจสุขภาพหรื อไม่
หากพ่อแม่ปฏิเสธที่จะไปตรวจสุขภาพกับลูก
ศูนย์สุขภาพอาจติดต่อสานักงานคุม้ ครองและสวัสดิการเด็ก

แพทย์ ประจำตัว

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีแพทย์ประจาตัว ผูท้ ี่มีความรับผิดชอบของบิดามารดา (foreldreansvar)
เป็ นผูเ้ ลือกแพทย์ประจาตัวสาหรับเด็กจนกว่าเด็กมีอายุ 16 ปี
ถ้าบุคคลที่มีความรับผิดชอบของบิดามารดาไม่ได้เลือกแพทย์ประจาตัวให้เด็ก
เด็กมักได้รับแพทย์คนเดียวกันกับมารดา

ฟรี

แพทย์ประจาตัวสาหรับเด็กอายุต่ากว่า 16 ปี นั้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คณะผู้ตรวจกำรสำหรับ

4.6.
คณะผู้ตรวจกำรสำหรับคนไข้ (Pasient- og brukerombudet)
ผูต้ รวจการ (ตัวแทน) สาหรับคนไข้ สามารถให้คาแนะนา การแนะแนวทางหรื อข้อมูลเกี่ยวกับ

คนไข้

บริ การด้านสุขภาพ
พวกเขายังสามารถช่วยคุณเรื่ องการร้องเรี ยนได้หากคุณคิดว่าคุณได้รับการรักษาที่แย่
ตัวอย่างเช่น แพทย์ประจาตัวของคุณ

ฟรี

ทุกความช่วยเหลือจากคณะผูต้ รวจการสาหรับคนไข้ (Pasient- og brukerombudet) บริ การฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกคนที่ทางานร่ วมกับคณะผูต้ รวจการฯ มีหน้าที่รักษาความลับ
คณะผูต้ รวจการสาหรับคนไข้มีอยูใ่ นทุกเขตปกครอง (fylke)
คุณสามารถค้นหาที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนในเขตของคุณได้จากเว็บนี้:
https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet.
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5. กำรทำงำน
กฎเกณฑ์ หลัก

รัฐสวัสดิการมีหน้าที่อานวยความสะดวกให้ทุกคนที่สามารถทางานได้มีงานทา
5.1.

หำงำนทำอย่ ำงไร

5.1.1. สมัครงาน
สิ่ งแรกที่คุณต้องทาเพื่อให้ได้งานคือการสมัครงาน ตาแหน่งงานสามารถหาดูได้ที่
www.finn.no และ www.nav.no.
5.1.2. รับความช่วยเหลือจาก NAV
หากคุณไม่พบงานด้วยตัวเอง สานักงาน NAV
ในเขตเทศบาลของคุณจะพยายามช่วยคุณหางาน พวกเขามีหน้าที่ช่วยคุณในเรื่ องนี้
NAV สามารถช่วยคุณ เช่น ช่วยโดยการสมัครงาน หรื อโดยการเขียนใบสมัคร หรื อ CV
โปรแกรมส่ งเสริม

NAV ยังมีขอ้ เสนอที่เรี ยกว่าโปรแกรมส่งเสริ มคุณวุฒิ (Kvalifiseringsprogrammet (KVP))

คุณวุฒิ

นี่คือหลักสูตรที่จะเตรี ยมตัวคุณ (ให้พร้อม) เพื่อให้ได้งาน
นอกจากนี้คุณจะได้รับการแนะแนวทางเกี่ยวกับการเงินและที่อยูอ่ าศัยในหลักสูตรอีกด้วย
โปรแกรมส่งเสริ มคุณวุฒิ (Kvalifiseringsprogrammet) โดยปกติมกั ใช้เวลาหนึ่งปี
คุณต้องเข้าพบและเข้าร่ วมหลักสูตรทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์ (37.5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
คุณจะได้รับเงินเดือนประมาณ 194,000 โครน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี
หากต้องการทราบว่าคุณสามารถเข้าร่ วมโปรแกรมฯ ได้หรื อไม่ คุณสามารถติดต่อสานักงาน
NAV ในท้องที่ของคุณ
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6. กำรเลือกปฏิบัติหรือกำรแบ่ งแยก
6.1.
คำนำ
รัฐสวัสดิการมีหน้าที่ในการปกป้ องประชาชนจากการถูกเลือกปฏิบตั ิ
การเลือกปฏิบตั ิเป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย
การเลือกปฏิบตั ิมีลกั ษณะสามประการ:
1. คุณได้รับการปฏิบตั ิที่แย่มากกว่าคนอื่น
2. ไม่มีเหตุผลที่ดีพอในการกระทาดังกล่าว
3. คุณได้รับการปฏิบตั ิที่ดอ้ ยกว่าคนอื่นเพราะหนึ่งในเหตุของการเลือกปฏิบตั ิ
เหตุเหล่านี้ ได้แก่ ศาสนา ผิวพรรณ สัญชาติ หรื อชาติพนั ธุ์โดยกาเนิด เพศ ความเชื่อ
ความทุพพลภาพ หรื อลักษณะที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมานี้
การเลือกปฏิบตั ิอย่างผิดกฎหมายต้องมีลกั ษณะทั้งสามที่กล่าวมานี้
ตัวอย่าง:
ถ้าคุณไม่ได้งานที่คุณสมัครเพราะคุณกาลังตั้งครรภ์ก็เป็ นการเลือกปฏิบตั ิที่ผิดกฎหมาย
ค่ ำเสียหำยและกำรเยียวยำ คุณอาจมีสิทธิได้รับค่าเสี ยหายและการเยียวยา (เงิน) ถ้าคุณถูกเลือกปฏิบตั ิ
ถ้าคุณกาลังประสบกับการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติหรื อการเลือกปฏิบตั ิอย่างรุ นแรงอื่น ๆ
หน่วยงานหรื อบุคคลที่เลือกปฏิบตั ิอาจได้รับโทษทางอาญาพร้อมถูกปรับหรื อจาคุก
6.2.
คุณจะทำอย่ ำงไรถ้ ำคุณประสบกับกำรเลือกปฏิบัติ
หากคุณประสบกับสิ่ งที่คุณคิดว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิคุณสามารถติดต่อ:
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คณะผู้ตรวจกำรควำมเสมอภำคและกำรเลือกปฏิบัติ (Likestillings- og
diskrimineringsombudet (LDO))
LDO เป็ นสถาบันในรัฐสวัสดิการ
พวกเขาทางานเพื่อความเท่าเทียมกันและต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ
พวกเขาสามารถให้คาแนะนาแก่คุณได้หากคุณกาลังมีหรื อสงสัยว่าคุณเคยประสบกับการเลือก
ปฏิบตั ิหรื อไม่ การขอความช่วยเหลือจาก LDO ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
คุณสามารถโทรหา LDO ได้ทางโทรศัพท์ที่: 23 15 73 00
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเลือกปฏิบัติ (Diskrimineringsnemnda (DN))
DN เป็ นส่วนหนึ่งของรัฐสวัสดิการ
นี่คือศาลประเภทหนึ่งที่สามารถบอกได้วา่ มีใครถูกเลือกปฏิบตั ิหรื อไม่
หากคุณคิดว่าคุณถูกเลือกปฏิบตั ิ คุณสามารถยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนต่อ DN ได้
ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการส่งคาร้องเรี ยนไปยัง DN
DN จะอ่านคาร้องเรี ยนของคุณและพิจารณาว่าคุณถูกเลือกปฏิบตั ิหรื อไม่ หาก DN
เชื่อว่าคุณถูกเลือกปฏิบตั ิ พวกเขาอาจตัดสิ นใจว่าคุณจะได้รับค่าเสียหายหรื อค่าเยียวยา (เงิน)
JURK
JURK สามารถช่วยคุณประเมินว่าคุณถูกเลือกปฏิบตั ิหรื อไม่
ถ้าเราเชื่อว่าคุณถูกเลือกปฏิบตั ิในที่ทางาน เราสามารถช่วยคุณบอกเจ้านายของคุณได้
นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยคุณเขียนคาร้องเรี ยนไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบตั ิ
(DN)ได้

7. ปัญหำทำงเศรษฐกิจ (กำรเงิน)
7.1.
คำนำ
บางครั้งคุณอาจพบว่าคุณไม่มีเงินพอที่จะไปต่อ
บางทีคุณอาจไม่สามารถจ่ายค่าเช่าหรื อค่าไฟฟ้ าได้
หากคุณมีปัญหาการเงิน คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากรัฐสวัสดิการได้
ทุกคนในนอร์เวย์มีสิทธิได้รับการประกันสังคมและมีมาตรฐานการครองชีพที่น่าพอใจ
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นัน่ หมายความว่า ตัวอย่างเช่น คุณจะได้รับความช่วยเหลือในการใช้จ่ายสาหรับสิ่ งที่
จาเป็ นจริ ง ๆ หากคุณจัดการไม่ได้ดว้ ยตัวคุณเอง
7.2.
ควำมช่ วยเหลือทำงกำรเงินจำก NAV
คุณสามารถรับผลประโยชน์เป็ นเงินต่าง ๆ จาก NAV หากคุณมีสถานะการเงินที่ไม่ดี
เพื่อให้ได้ภาพรวมของสิ ทธิประโยชน์ท้ งั หมดที่คุณสามารถรับจาก NAV
คุณสามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ของ NAV หรื อโดยการโทร หรื อเข้าไปสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ของ NAV คือ
55 55 33 33
7.2.1. ความช่วยเหลือการเงินด้านสังคม
สิ ทธิประโยชน์สาคัญที่ NAV สามารถให้กบั ผูท้ ี่มีเงินน้อย
คือความช่วยเหลือการเงินด้านสังคมความช่วยเหลือการเงินด้านสังคมคือเงินที่คุณจะได้รับจาก
NAV ถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายทุกสิ่ ง
สาคัญ ๆ ที่สุดที่คุณต้องการ และไม่มีโอกาสที่จะได้รับเงินด้วยวิธีอื่น
ความช่วยเหลือการเงินด้านสังคมสามารถถูกนาไปใช้จ่ายค่าอาหาร เสื้ อผ้า ค่าไฟฟ้ า หรื อ
ค่าโทรศัพท์ได้
การจะได้รับความช่วยเหลือการเงินด้านสังคม คุณต้องยืน่ ใบสมัคร
NAV สามารถช่วยคุณเขียนใบสมัครได้
เงินช่ วยเหลือในกรณี

สิ ทธิประโยชน์อื่นที่คุณสามารถรับได้จาก NAV คือ "เงินช่วยเหลือในกรณี พิเศษ" นี่เป็ นเงินที่

พิเศษ

คุณสามารถยืน่ ขอได้
ถ้าคุณลงเอยด้วยสถานการณ์ทางการเงินที่ยากลาบากอย่างกระทันหันและคุณไม่มีเงินจ่าย
ตัวอย่าง: ท่อรั่วในอพาร์ตเมนต์ของคุณ ถ้าคุณไม่ซ่อมท่อ
พื้นในอพาร์ตเมนต์ของคุณจะถูกทาลาย คุณต้องได้รับความช่วยเหลือจากช่างประปาเพื่อซ่อม
แต่คุณไม่มีเงินจ่ายช่างประปา
คุณสามารถยืน่ ใบสมัครไปยัง NAV
หากคุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินในกรณี ฉุกเฉินเช่นนี้ NAV
ไม่ได้มีหน้าที่ให้เงินจานวนนี้
แต่จะพิจารณาว่ามันสมเหตุสมผลพอที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือหรื อไม่
22

7.2.2. คาแนะนาด้านการเงิน
หากการเงินคุณไม่ดีและไม่ทราบว่าจะทาอย่างไร คุณสามารถขอรับคาแนะนาทางการเงินจาก
NAV ได้ ตัวอย่างเช่น
พวกเขาสามารถให้เคล็ดลับและคาแนะนาว่าคุณสามมารถทาอะไรหากคุณไม่สามารถชาระค่า
ใช้จ่ายต่าง ๆ ได้
หากคุณต้องการคาแนะนาทางการเงินจาก NAV คุณสามารถโทรหรื อเข้าไปสอบถามที่ NAV
7.3.
หนีส้ ิน
หากคุณมีใบแจ้งหนี้จานวนมากที่คุณไม่สามารถจ่ายได้ และมีหนี้สินจานวนมาก
คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือจากรัฐสวัสดิการ หนี้ หมายถึง การที่คุณติดค้างเงิน
กำรให้ คำปรึกษำ

คุณสามารถรับคาแนะนาจาก NAV หากคุณมีหนี้สินเป็ นจานวนมาก ตัวอย่างเช่น NAV

เกีย่ วกับหนี้

สามารถให้ภาพรวมเกี่ยวกับของหนี้ของคุณ

กำรจัดกำรชำระหนี้

NAV ยังสามารถช่วยคุณในการทาข้อตกลงการชาระหนี้โดยสมัครใจ (frivillig gjeldsordning)

โดยสมัครใจ

การชาระหนี้โดยสมัครใจเป็ นข้อตกลงกับบุคคลที่คุณติดค้างหนี้เงิน
เพื่อที่จะแบ่งชาระหนี้เป็ นงวด ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อระยะเวลาดังกล่าวสุดสุดลง
ส่วนที่เหลือของหนี้จะถูกลบ
คุณสามารถทาข้อตกลงการชาระหนี้โดยสมัครใจได้หากเจ้าหนี้คุณต้องการ

กำรชำระหนีภ้ ำคบังคับ

บางครั้งคนที่ไม่สามารถชาระหนี้ของตัวเอง จะได้รับการบังคับชาระหนี้ (tvungen
gjeldsordning)
การชาระหนี้ภาคบังคับเป็ นข้อตกลงในการชาระหนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อครบกาหนดระยะเวลานี้หนี้ที่เหลือจะถูกลบ
การจัดหนี้ที่วา่ เป็ นการบังคับนั้น หมายความว่าเจ้าหนี้คุณต้องเข้าร่ วมการจัดการนี้ดว้ ย
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คุณจะได้รับการชาระหนี้ภาคบังคับได้เพียงครั้งเดียวในชีวติ
นอกจากนี้ยงั มีเงื่อนไขที่เข้มงวดอื่น ๆ สาหรับการชาระหนี้ภาคบังคับ ได้แก่ :
1. คุณต้องมีปัญหาหนี้ที่ร้ายแรง
2. หนี้ดงั กล่าวต้องไม่ใช่หนี้สดใหม่

เจ้ ำพนักงำนบังคับหนีส้ ิน

เจ้าพนักงานบังคับหนี้สิน (namsmannen) และศาลเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าบุคคลใดจะได้รับ
การบังคับชาระหนี้หรื อไม่
เจ้าพนักงานบังคับหนี้สินเป็ นสานักงานภาครัฐที่ช่วยเรี ยกร้องเงินจากบรรดาผูท้ ี่เป็ นหนี้เงิน
เจ้าพนักงานบังคับหนี้สินช่วยคนที่ตอ้ งการจัดการชาระหนี้เช่นกัน
คุณสามารถติดต่อเจ้าพนักงานบังคับหนี้สินในเขตเทศบาล(kommune)ที่คุณอาศัยอยูเ่ พื่อทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการหนี้
นอกจากนี้พวกเขายังช่วยคุณได้ถา้ คุณต้องการยืน่ คาร้องขอรับการจัดการหนี้
JURK สามารถช่วยคุณได้ หากคุณมีคาถามเกี่ยวกับเจ้าพนักงานบังคับหนี้สิน หนี้
หรื อการจัดการหนี้

8. ทีอ่ ยู่อำศัย
หากคุณไม่สามารถจ่ายค่าที่พกั หรื อไม่สามารถหาบ้านได้ รัฐสวัสดิการสามารถช่วยคุณได้
8.1.
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (Husbanken)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็ นสถาบันของรัฐที่เป็ นส่วนหนึ่งของรัฐสวัสดิการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะให้การสนับสนุนผูท้ ี่ไม่มีเงินเพียงพอ
ในการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อที่อยูอ่ าศัย
เงินสนับสนุนทีพ่ กั อำศัย

หากคุณไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าเช่า คุณสามารถรับเงินจาก Husbanken
เงินนี้เรี ยกว่าเงินสนับสนุนด้านที่อยูอ่ าศัย (bostøtte)
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หากต้องการได้รับเงินสนับสนุนด้านที่อยูอ่ าศัยคุณต้องยืน่ ใบสมัคร
คุณสามารถขอรับเงินสนับสนุนด้านที่อยูอ่ าศัยได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร:
https://husbanken.no/bostotte/kan-jeg-faa-bostotte/
นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งใบสมัครไปที่สานักงานบ้านพักอาศัย (boligkontoret)
ในเขตเทศบาล / ตาบลที่คุณอาศัยอยู่ หรื อที่สานักงาน NAV ในท้องที่ของคุณ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะพิจารณาว่าคุณมีเงินเดือนต่าและค่าที่พกั สูงพอที่จะได้เงินสนับสนุ
นด้านที่อยูอ่ าศัย ไม่ใช่วา่ ทุกคนที่สมัครจะได้เงินสนับสนุนด้านที่อยูอ่ าศัย

เงินกู้ยมื เริ่มต้ น

หากคุณไม่ได้รับเงินกูจ้ ากธนาคารทัว่ ไปเพื่อซื้อบ้าน
คุณอาจจะได้รับเงินกูจ้ ากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Husbanken)
คุณต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนบางประการเพื่อให้ได้รับเงินกูจ้ ากธนาคารอาคารสงเคราะห์
เงินกูน้ ้ ีเรี ยกว่าเงินกูย้ มื เริ่ มต้น (startlån)
คุณสามารถติดต่อสานักงานบ้านพักอาศัย (boligkontoret) ในเขตเทศบาลที่คุณอาศัยอยูไ่ ด้
หากคุณสงสัยว่าคุณจะได้รับเงินกูเ้ ริ่ มต้นหรื อไม่ หรื อหากคุณจะยืน่ คาร้องขอเงินกูย้ มื เริ่ มต้น
หากคุณมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์จากธนาคารอาคารสงเคราะห์คุณสามารถติดต่อ
JURK ได้
8.2.
บ้ ำนพักอำศัยของเทศบำล (kommunal bolig)
ถ้าคุณไม่สามารถหาบ้านด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากรัฐสวัสดิการ
ในการหาบ้านได้

บ้ ำนพักอำศัยของเทศบำล บ้านพักของเทศบาลคือบ้านที่สามารถเช่าได้ในราคาถูกกว่าบ้านเช่าของเอกชน
แต่ละเทศบาลมีกฎที่แตกต่างกันว่าใครจะได้บา้ นพักของเทศบาล
ในบางแห่งมีคนจานวนมากที่ตอ้ งการบ้านพักของเทศบาล
บ่อยครั้งมีนอ้ ยคนที่ได้บา้ นพักเทศบาล ดังนั้นเทศบาลจะต้องเลือกผูท้ ี่ตอ้ งการบ้านพักมากที่สุด
คุณจึงอาจไม่ได้รับสิ ทธิบา้ นพักของเทศบาล
NAV หรือสำนักงำน

หากต้องการทราบว่าคุณสามารถรับบ้านพักของเทศบาลหรื อไม่ คุณสามารถติดต่อ NAV หรื อ

บ้ ำนพักอำศัย

สานักงานบ้านพักอาศัย (boligkontoret) ในเขตเทศบาลของคุณ
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บ้ ำนพักของเอกชน

คุณยังสามารถขอ ให้พวกเขาช่วยในการหาบ้านพักในตลาดเช่าเอกชนได้เช่นกัน
ถ้าคุณต้องการ

8.3.
ทีอ่ ยู่อำศัยชั่วครำว
หากคุณไม่มีที่อยูอ่ าศัยและมีความจาเป็ นเร่ งด่วนสาหรับบ้านพัก
เทศบาลจะช่วยคุณหาที่พกั ชัว่ คราว
คุณสามารถโทรหา NAV หรื อไปที่สานักงาน NAV ในท้องที่ของคุณได้
หากคุณต้องการที่อยูช่ วั่ คราวอย่างเร่ งด่วน

9. ครอบครัว
9.1.
คำนำ
คู่ครองที่อยูด่ ว้ ยกันไม่วา่ จะแต่งงานหรื อไม่
ส่วนใหญ่จะเป็ นผูก้ าหนดว่าพวกเขาจะใช้ชีวติ อย่างไร
หากพวกเขามีบุตรด้วยกันก็จะเป็ นแม่และพ่อที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูก
และเพื่อให้เด็กมีช่วงเวลาที่ปลอดภัยและดี ครอบครัวสามารถตัดสิ นใจได้วา่ จะเลี้ยงลูกอย่างไร
ในขณะเดียวกันก็มีกฎที่ใช้ระหว่างคู่สมรส คู่ที่อยูก่ ินกันโดยไม่ได้แต่งงานกัน(samboer)
และระหว่างพ่อแม่กบั ลูก กฎเหล่านี้ทาให้คุณไม่สามารถตัดสิ นใจได้ทุกอย่างตามอาเภอใจ
หน้ ำทีต่ ่ ำง ๆ

ตัวอย่างเช่น บางครั้งครอบครัวมีหน้าที่รับความช่วยเหลือจากรัฐสวัสดิการ
หรื อทาสิ่ งต่าง ๆ ในลักษณะที่ถูกกาหนดไว้
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สิทธิต่ำง ๆ

ครอบครัวมีสิทธิมากมายอีกด้วย และจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐสวัสดิการ
หากพวกเขาต้องการ

9.2.

หน้ ำทีแ่ ละสิทธิต่ำง ๆ ในชีวติ คู่
9.2.1.

ภาระหน้าที่บารุ งรักษาค้ าจุน
(underholdsplikt)

เมื่อคนสองคนแต่งงานกัน พวกเขามีหน้าที่สนับสนุนกันและกัน นี่เรี ยกว่าหน้าที่
บารุ งรักษาค้ าจุน (underholdsplikt) การสนับสนุนคือการที่คู่สมรสมีสิ่งที่จาเป็ น เช่น
อาหารและที่อยูอ่ าศัย
หากคู่สมรสของท่านไม่ช่วยเหลือในการสนับสนุนท่าน
ท่านสามารถเรี ยกร้องเงินจากคู่สมรสได้ NAV สามารถช่วยคุณเรี ยกร้องเงินจานวนนี้ได้
คุณสามารถติดต่อ NAV หากคุณมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับหน้าที่บารุ งรักษาค้ าจุน (underholdsplikt)
9.2.2.

สิ ทธิในการหย่าร้าง

ทุกคนที่แต่งงานแล้วมีสิทธิ์หย่าร้าง
การหย่าร้างหมายถึงการยุติการสมรสและคู่สมรสไม่สมรสกันอีกต่อไป
คุณไม่จาเป็ นต้องให้เหตุผลว่าทาไมคุณต้องการหย่าร้าง
คู่สมรสอีกฝ่ ายไม่จาเป็ นต้องเห็นด้วยกับการหย่าร้าง
กำรไกล่ เกลีย่

หากคุณและคู่สมรสของคุณมีบุตรที่อายุต่ากว่า 16 ปี
พวกคุณต้องเข้าพบเพื่อทาการไกล่เกลี่ยก่อนที่พวกคุณจะหย่าได้
การไกล่เกลี่ยคือการที่คุณและคู่สมรสของคุณตกลงว่าใครที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูก
เด็กจะอาศัยอยูท่ ี่ไหน และสิ่ งอื่น ๆ ที่มีความสาคัญต่อเด็ก

ผู้ว่ำรำชกำรมณฑล

ในการหย่าร้างคุณต้องยืน่ คาร้องต่อผูว้ า่ ราชการมณฑล (Fylkesmannen)
ผูว้ า่ ราชการมณฑลเป็ นสถาบันที่อยูใ่ นรัฐสวัสดิการซึ่งดูแลแต่ละเทศบาล(kommune)
ให้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด และเป็ นผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรื่ องคาร้อง
และการร้องเรี ยนต่าง ๆ
คุณสามารถดาเนินการยืน่ คาร้องเพื่อหย่าได้สองวิธี:
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กำรแยกกันอยู่

1. คุณสามารถส่งใบสมัครสาหรับการแยกกันอยู่ (separasjon) ไปยัง Fylkesmannen
ในขณะเดียวกันที่คุณย้ายออกจากคู่สมรสของคุณ
การแยกกันนั้นคุณทั้งสองต้องอยูส่ องที่ต่างกัน
หลังจากหนึ่งปี ของการแยกกันอยู่ พวกคุณสามารถยืน่ คาร้องเพื่อขอหย่าร้างได้

กำรหย่ ำร้ ำง

2. คุณและคู่สมรสของคุณสามารถย้ายออกจากกันได้โดยไม่ตอ้ งยืน่ ขอการแยกกันอยู่
หลังจากผ่านไปสองปี พวกคุณสามารถยืน่ คาร้องขอหย่าต่อผูว้ า่ ราชการมณฑลได้

ฟรี

การยืน่ คาร้องขอแยกกันอยู่ / การหย่าร้าง นั้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
หากคุณสงสัยเกี่ยวกับการที่คุณจะหย่าและสงสัยว่าจะทาอย่างไรได้บา้ ง คุณสามารถขอ
ความช่วยเหลือและคาแนะนาจากหลายแห่งได้ที่:

สำนักงำนให้ คำปรึกษำ

สานักงานให้คาปรึ กษาครอบครัว (familievernkontor) เป็ นสานักงานภาครัฐที่ให้คาแนะนา

ครอบครัว

และความช่วยเหลือถ้าคุณอยูใ่ นสถานการณ์ที่ยากลาบากในครอบครัวของคุณ
คุณสามารถขอคาแนะนาและช่วยเหลือในกรณีที่คุณสงสัยว่าจะหย่าดีหรื อไม่
หรื อต้องการความช่วยเหลือหลังจากการหย่า
นอกจากนี้คุณยังทาการไกล่เกลี่ยที่สานักงานให้คาปรึ กษาครอบครัวอีกด้วย
คุณสามารถมาคนเดียว มาพร้อมกับคู่สมรส / คู่ครองที่ไม่ได้สมรส(samboer)
หรื อมาทั้งครอบครัวก็ได้
การรับความช่วยเหลือจากสานักงานให้คาปรึ กษาครอบครัวไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

Skilsmisser.no

ที่เว็บ www.skilsmisser.no คุณพบคาแนะนาและการแนะแนวทางเกี่ยวกับการหย่า
และการแบ่งลูก

หมอประจำตัว
หมอประจาตัวของคุณสามารถช่วยคุณได้หากคุณต้องการใครบางคนพูดคุยด้วยเกี่ยว
กับการหย่าร้าง เช่น นักจิตวิทยา
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JURK

JURK สามารถช่วยคุณได้หากคุณสงสัยว่าจะแบ่งสิ่ งของและเงินอย่างไรหลังจากการหย่า
นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยเหลือคุณ
หากคุณมีคาถามเกี่ยวกับลูกและลูกจะอยูก่ บั ใครหลังจากการหย่าร้าง

9.3.
หน้ ำทีแ่ ละสิทธิในฐำนะผู้ปกครอง
หากคุณมีลูก คุณจะมีสิทธิและหน้าที่บางอย่างตามมา
ควำมรับผิดชอบของบิดำมำรดำ
สิทธิและหน้ ำทีต่ ่ ำง ๆ

ความรับผิดชอบของบิดามารดา คือ สิ ทธิและหน้าที่ของพ่อแม่ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับบุตร
ของตนจนกว่าพวกเขาจะอายุ 18 ปี
ความรับผิดชอบของบิดามารดา หมายถึง คุณมีหน้าที่ในการดูแลลูกให้ดี ตัวอย่างเช่น
คุณมีหน้าที่สนับสนุนบุตรหลานของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องให้อาหารเด็ก เสื้ อผ้า
และสิ่ งอื่น ๆ ที่จาเป็ นสาหรับเด็กเพื่อที่เด็กจะมีชีวติ ที่ดี
ความรับผิดชอบของผูป้ กครองหมายความเช่นกันว่าคุณมีสิทธิที่จะตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ
สาหรับลูก
หากพ่อแม่อาศัยอยูด่ ว้ ยกัน ไม่วา่ จะแต่งงานหรื อไม่ก็ตาม
พ่อแม่ยอ่ มมีความรับผิดชอบของบิดามารดาร่ วมกัน หากพ่อแม่แยกทางกัน
กฎเกณฑ์หลักก็คือพวกเขามีความรับผิดชอบของบิดามารดาร่ วมกัน
พ่อแม่สามารถตกลงกันได้วา่ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะมีความรับผิดชอบของบิดามารดาแต่เพียงผูเ้ ดีย
ว ถ้าพ่อแม่ตกลงกันไม่ได้
ศาลอาจตัดสิ นให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งเท่านั้นที่จะมีความรับผิดชอบของบิดามารดา
ทีอ่ ยู่อำศัยถำวรและกำรอยู่ร่วมกัน
หากพ่อแม่แยกทางกัน พวกเขาจะต้องตกลงว่าลูกจะอยูท่ ี่ไหน
สถานที่ที่เด็กอาศัยอยูเ่ ป็ นที่ที่เด็กนั้นมี "ที่อยูอ่ าศัยถาวร" (fast bosted)
เด็กสามารถอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ท้ งั สองคนเท่า ๆ กันได้ และจะเรี ยกว่ามี "ที่อยูอ่ าศัยร่ วมกัน"
(delt bosted)
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ผูป้ กครองฝ่ ายที่เด็กอาศัยอยูด่ ว้ ยถาวรนั้น สามารถตัดสิ นใจฝ่ ายเดียวได้ ตัวอย่างเช่น
ให้อยูท่ ี่ไหนก็ได้ในประเทศ และจะให้เด็กไปโรงเรี ยนอนุบาลไหน
แม้วา่ พ่อแม่ได้แยกทางจากกันแล้ว พ่อแม่ท้ งั สองยังมีสิทธิที่จะอยูก่ บั ลูก นี่เรี ยกว่า
การอยูร่ ่ วมกัน (samvær)

ค่ ำเลีย้ งดูบุตร

เมื่อพ่อแม่ไม่ได้อยูก่ บั เด็ก
เธอหรื อเขาจะต้องจ่ายเงินให้กบั ผูป้ กครองฝ่ ายที่เด็กอาศัยอยูด่ ว้ ยถาวร เงินนี้เรี ยกว่า
ค่าเลี้ยงดูบุตร (barnebidrag)
ค่าเลี้ยงดูบุตรจะจ่ายเดือนละครั้ง บิดามารดาสามารถตกลงกันได้วา่ จะจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเท่าไหร่
หากพ่อแม่ตกลงจานวนค่าเลี้ยงดูกนั ไม่ได้ NAV สามารถช่วยในการตัดสิ นใจว่าจะจ่าย
เงินค่าเลี้ยงดูจานวนเท่าไหร่ NAV ยังช่วยคุณเรี ยกร้องเงินดังกล่าวได้อีกด้วย
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คำถำม

หากคุณมีคาถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบของบิดามารดา ที่อยูอ่ าศัยถาวร
หรื อการอยูร่ ่ วมกันคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากสานักงานให้คาปรึ กษาครอบครัว
ทนายความ หรื อ JURK
หากคุณมีคาถามเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูบุตร กรุ ณาติดต่อ NAV หรื อ JURK
9.3.1. สิ ทธิในโรงเรี ยนอนุบาล
โรงเรี ยนอนุบาลเป็ นสถานที่ที่เด็กไปใช้เวลาอยูใ่ นตอนกลางวันก่อนที่จะเริ่ มเข้า
โรงเรี ยนประถม เด็กทุกคนที่มีอายุต้ งั แต่หนึ่งปี ขึ้นไปมีสิทธิได้ที่เรี ยนในโรงเรี ยนอนุบาล
ผูท้ ี่ทางานในโรงเรี ยนอนุบาลเป็ นผูท้ ี่ได้รับการศึกษาเพื่อที่จะมาดูแลเด็ก ๆ
พวกเขาจะช่วยให้เด็กพัฒนาตัวเองและเรี ยนรู ้ในทางที่ดี
หากเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาหรื อสิ่ งอื่น ๆ
เด็กก็มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือพิเศษจากผูท้ ี่ทางานในโรงเรี ยนอนุบาล
โรงเรี ยนอนุบาลจะร่ วมมือกับบิดามารดา
การให้เด็กเข้าโรงเรี ยนอนุบาลนั้นมีค่าใช้จ่าย หากครอบครัวนั้นมีสถานะการเงินไม่ดี
ก็มีกฎเกณฑ์ที่ช่วยให้ครอบครัวจ่ายเงินน้อยลง
บางครอบครัวอาจได้ที่เรี ยนในโรงเรี ยนอนุบาลฟรี
หากคุณสงสัยว่าคุณไม่ตอ้ งจ่ายเงินเพื่อให้ลูกเข้าโรงเรี ยนอนุบาลหรื อไม่ หรื อจ่ายน้อยกว่าได้
ก็สามารถส่งใบสมัครได้ โดยส่งไปยังเขตเทศบาลที่คุณอาศัยอยู่
9.3.2. สิ ทธิกบั NAV ต่อครอบครัว
NAV มีสิทธิประโยชน์หลายอย่าง (เงิน) ที่ครอบครัวสามารถรับได้
ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีสิทธิได้รับ:
- เงิน ถ้าคุณดูแลลูกคนเดียว
- เงินช่วยเหลือผูป้ กครอง (เงิน ถ้าคุณไม่ทางานเพื่อมาดูแลเด็กแรกเกิด)
- เงินสงเคราะห์บุตร (เงินที่คุณได้รับจาก NAV จนกว่าเด็กอายุ 18 ปี )
- เงินสดสนับสนุน (เงินให้พอ่ แม่ที่มีบุตรอายุระหว่าง 1 ถึง 2 ขวบที่ยงั ไม่เข้าโรงเรี ยนอนุบาล)
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หากคุณสงสัยว่าคุณมีสิทธิรับประโยชน์อะไรบ้างจาก NAV โปรดติดต่อสานักงาน NAV
ในท้องที่ของคุณ
9.4.
ช่ วยเหลือเด็ก

หน่ วยงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองเด็ก (Barnevernet)

9.4.1. หน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็กคืออะไร?
หน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็กเป็ นส่วนหนึ่งของรัฐสวัสดิการ
พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ และสนับสนุนเด็ก เยาวชนและครอบครัว
เมื่อมีสถานการณ์ยากลาบากที่บา้ น หรื อเด็กต้องการความช่วยเหลือด้วยเหตุผลอื่น ๆ
ตัวอย่างเช่น
อาจเป็ นได้วา่ เด็กมีปัญหาที่โรงเรี ยน มีปัญหาด้านพฤติกรรม หรื อมีปัญหายาเสพติด

ช่ วยเหลือพ่ อแม่

หน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็กมีเพื่อช่วยพ่อแม่ผปู ้ กครองเช่นกัน
คุณสามารถติดต่อหน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็กได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ
หรื อคาแนะนา
หรื อหากคุณรู ้จกั เด็กสักคนที่ประสบปั ญหาอยู่

ฟรี

การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็กเป็ นสิ ทธิที่พอ่ แม่ทุกคนมี
การรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็กจึงฟรี
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9.4.2.
หน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็กทาอะไ
รบ้าง
หน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็กและงานที่พวกเขาจะนาทางว่าอะไรคือสิ่ งที่ดีที่สุด
สาหรับเด็ก เป้ าหมายของหน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็ก คือ
การที่เด็กทุกคนควรมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี เพื่อให้เด็กสามารถทากิจกรรมต่าง ๆ ได้
สิทธิและหน้ ำที่

หน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็กมีสิทธิที่จะตรวจสอบว่าเด็กมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีหรื อไม่

ทีจ่ ะตรวจสอบ

ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถพูดคุยกับเด็กตามลาพัง หรื อพูดคุยกับคนอื่น ๆ ที่รู้จกั เด็ก
หากมีเหตุผลที่เชื่อได้วา่ เด็กมีความเป็ นอยูไ่ ม่ดี
หน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็กมีหน้าที่ตรวจสอบว่าเด็กมีความเป็ นอยูอ่ ย่างไร
พ่อแม่ไม่สามารถปฏิเสธหน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็กไม่ให้ตรวจสอบความเป็ นอยูข่ อ
งเด็กได้

มำตรกำรช่ วยเหลือ

หากพ่อแม่เห็นด้วยกับหน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็ก หน่วยงานฯ สามารถช่วยเด็ก
หรื อพ่อแม่ได้หลายวิธีต่างกัน สิ่ งนี้เรี ยกว่า มาตรการช่วยเหลือ (hjelpetiltak)
ตัวอย่าง มาตรการช่วยเหลือ เช่น
อาจเป็ นไปได้วา่ บิดามารดาได้รับคาแนะนาและการแนะแนวทางจากหน่วยงานสวัสดิการและ
คุม้ ครองเด็ก หรื อว่าหน่วยงานฯ ไปช่วยเหลือถึงที่บา้ น
พ่อแม่ยงั สามารถได้รับเงินถ้าสถานะการเงินส่งผลต่อความเป็ นอยูข่ องลูก ตัวอย่างเช่น
เงินจากหน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็ก สามารถนามาใช้จ่ายเพือ่ วันหยุดพักผ่อน
หรื อทากิจกรรมยามว่างสาหรับเด็ก

คำตัดสินภำคบังคับ

หน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็กสามารถตัดสิ นเรื่ องต่าง ๆ ได้โดยที่พอ่ แม่ไม่เห็นด้วย
สิ่ งนี้เรี ยกว่าคาตัดสิ นภาคบังคับ(tvangsvedtak)
กรณี น้ ีอาจเกิดขึ้นได้หากบิดามารดาปฏิเสธที่จะให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานสวัสดิการและคุ ้
มครองเด็ก และหากมีปัญหาใหญ่ ๆ
ในครอบครัวที่อาจเป็ นอันตรายต่อเด็ก ตัวอย่างที่รู้จกั กันดีที่สุดของคาตัดสิ นภาคบังคับ คือ
เมื่อหน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็กเอาเด็กมาดูแล ทั้งระยะสั้นหรื อ ระยะยาวนานขึ้น
โดยที่ไม่ตอ้ งให้พอ่ แม่ของเด็กเห็นพ้องกับเรื่ องนี้
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ทนำยควำม

หากหน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็กตัดสิ นใจอะไรบางอย่างโดยที่พอ่ แม่ไม่เห็นด้วย
พ่อแม่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากทนายความ
การรับความช่วยเหลือจากทนายความในสถานการณ์เช่นนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

9.4.3.

กำรร้ องเรียน

การร้องเรี ยนหน่วยงานสวัสดิการและคุม้ คร
องเด็ก
แม่ พ่อ หรื อเด็ก สามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับสิ่ งที่หน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็ก
ได้ตดั สิ นไป
การร้องเรี ยนทาโดยการส่งคาร้องเรี ยนไปยังผูว้ า่ ราชการมณฑล
หากคุณมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับหน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็ก
หรื อเกี่ยวกับสิ่ งที่หน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็กทาและคุณไม่ตอ้ งการพูดคุยกับหน่วยงา
นสวัสดิการและคุม้ ครองเด็ก คุณสามารถพูดคุยกับสานักงานให้คาปรึ กษาครอบครัว (familievernkontor)
ทนายความ หรื อ พูดคุยกับ JURK

10. ควำมรุ นแรง
10.1. สั้น ๆ เกีย่ วกับควำมรุนแรงคืออะไร
ความรุ นแรง คือ ใครบางคนจะทาร้ายคุณโดยเจตนา คุณอาจถูกทาร้ายทาง
กายภาพ (ทางร่ างกาย) ถูกทาร้ายทางจิตใจ (ในความรู ้สึก) ทางเพศ
(ที่คุณต้องทาเรื่ องทางเพศในสิ่ งที่คุณไม่ตอ้ งการ) หรื อทางเศรษฐกิจ
(ที่คนอื่นควบคุมเงินของคุณ)
ความรุ นแรงทุกประเภทเป็ นสิ่ งต้องห้าม
ทั้งการใช้ความรุ นแรงต่อเด็กทั้งหมดเป็ นสิ่ งต้องห้ามเช่นกัน
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การตีลูกเป็ นสิ่ งผิดกฎหมายเสมอ
นอกจากนี้การใช้ความรุ นแรงในการเลี้ยงดูยงั ผิดกฎหมายอีกด้วย การลูบหรื อตีเบา ๆ
อย่างระมัดระวังจึงอาจเป็ นสิ่ งผิดกฎหมายและถูกลงโทษทางอาญาได้
หากคุณคิดว่าเด็กถูกใช้ความรุ นแรงคุณต้องบอกหน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็ก
คุณสามารถแจ้งโดยไม่ระบุชื่อ (โดยไม่บอกว่าคุณเป็ นใคร)
หากคุณต้องการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูลูกของคุณด้วยวิธีที่ดี
ก็จะมีหลักสูตรหลายแห่งในประเทศ
สอบถามได้ที่ศูนย์สุขภาพของสานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็ก
หรื อที่สานักงานให้คาปรึ กษาครอบครัวในท้องที่ที่คุณอาศัยอยู่

10.2.

คุณ /
ลูกของคุณสำมำรถขอรับควำมช่ วยเหลือได้ จำกทีไ่ หนหำกกำลังประสบกับควำ
มรุนแรง?

10.2.1. คานา
มีหลายที่ที่คุณหรื อลูกของคุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ หากพวกคุณเป็ นเหยือ่ ของ
ความรุ นแรง ด้านล่างเป็ นภาพรวมของข้อเสนอบางประการที่มีอยู่
นอกจากนี้คุณยังสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่
www.dinutvei.no คุณสามารถติดต่อ JURK ได้เช่นกัน
หากคุณถูกใช้ความรุ นแรงและต้องการความช่วยเหลือ
10.2.2. ศูนย์พกั พิงฉุกเฉิน (Krisesenter)
ศูนย์พกั พิงฉุกเฉิ น คือ ที่ที่คุณและ /
หรื อลูกของคุณสามารถไปพบได้หากพวกคุณเป็ นเหยือ่ ของความรุ นแรง
ที่ศูนย์พกั พิงฉุกเฉินพวกคุณสามารถพักได้ระยะหนึ่ง อาจจะหลายวันหรื อหลายเดือน
คุณสามารถขอคาแนะนาและความช่วยเหลือจากผูท้ ี่ทางานที่นนั่ ได้หากคุณอาศัยอยูใ่ น
ศูนย์พกั พิงฉุกเฉิ น
นอกจากนี้คุณยังสามารถรับคาแนะนาและความช่วยเหลือแม้คุณจะไม่ได้อยูท่ ี่นนั่ อีกด้วย
ทั้งผูห้ ญิง ผูช้ ายและเด็กสามารถรับความช่วยเหลือจากศูนย์พกั พิงฉุกเฉิ น
ผูห้ ญิงและผูช้ ายจะอาศัยอยูต่ ่างศูนย์กนั
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การขอความช่วยเหลือและพักที่ศูนย์พกั พิงฉุกเฉิ นไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
คุณสามารถไปที่ศูนย์พกั พิงฉุกเฉินโดยไม่ตอ้ งนัดหมายกับผูท้ ี่ทางานที่นนั่
ที่ https://dinutvei.no/hjelptilbud คุณจะพบภาพรวมของศูนย์พกั พิงฉุกเฉิ นที่ต่าง ๆ
ทัว่ ทั้งประเทศนอร์เวย์
10.2.3. หน่วยรับมือการล่วงละเมิด
(Overgrepsmottak)

หากคุณถูกใช้ความรุ นแรง หรื อถูกล่วงละเมิดทางเพศ
คุณสามารถรับความช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่หน่วยรับมือการล่วงละเมิด (Overgrepsmottak)
ที่แผนกดังกล่าวมีแพทย์และพยาบาลทาหน้าที่อยู่ แม้วา่ การล่วงละเมิดจะเกิดมานานแล้ว
คุณสามารถขอความช่วยเหลือ
กับหน่วยรับมือการล่วงละเมิดได้
คุณสามารถมาที่หน่วยรับมือการล่วงละเมิดได้โดยไม่ตอ้ งนัดหมาย และการบริ การก็ฟรี
หน่วยรับมือการล่วงละเมิดบางแห่งเปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
ผูท้ ี่ทางานที่นนั่ มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ
ถ้าคุณอยูไ่ กลจากหน่วยรับมือการล่วงละเมิดที่ใกล้ที่สุด
คุณสามารถไปที่ศูนย์บริ การทางการแพทย์นอกเวลาทาการ (Legevakt) แทนได้
ภาพรวมที่อยูข่ องหน่วยรับมือการล่วงละเมิดพบได้ในเว็บไซต์ www.dinutvei.no/hjelptilbud
10.2.4. DIXI
ศูนย์ต่อต้านการข่มขืนดีซี (DIXI Ressurssenter)
เป็ นบริ การฟรี สาหรับผูห้ ญิงและผูช้ ายที่มีประสบการณ์การถูกข่มขืน
คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้เช่นกันถ้าคุณเป็ นบุคคลใกล้ชิด เช่น
ถ้าคุณเป็ นแม่หรื อน้องสาวของเหยือ่ ที่เคยถูกข่มขืน
ที่ศูนย์ฯ คุณสามารถพูดคุยกับผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กอบรม คุณสามารถเข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม
กับผูอ้ ื่นที่เคยถูกข่มขืนได้อีกด้วย คุณสามารถรับความช่วยเหลือฟรี จากทนายความ
ผูท้ ี่ทางานที่นนั่ มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อคือ: 22 44 40 50/930 58 070
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10.2.5. SMISO
ที่ศูนย์ต่อต้านการร่ วมประเวณี ระหว่างญาติดว้ ยกันและการล่วงละเมิดทางเพศ (SMISO)
คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ถา้ คุณเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนในครอบครัวหรื อญาติ
หรื อการล่วงละเมิดทางเพศรู ปแบบอื่น ๆ
คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้เช่นหากคุณเป็ นคนใกล้ชิดกับเหยือ่ ที่ SMISO
คุณสามารถสนทนากับผูเ้ ชี่ยวชาญได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถพูดคุยกับคนอื่น ๆ
ที่มีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดเช่นกัน
การขอความช่วยเหลือไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ คุณอาจไม่ระบุชื่อเมื่อติดต่อศูนย์ฯ ศูนย์ฯ
มีหน้าที่รักษาความลับ

ศูนย์ SMISO มีอยูใ่ นทุก ๆ มณฑล ในเว็บไซต์น้ ีคุณจะพบภาพรวมของทุกศูนย์ SMISO
ทัว่ ทั้งประเทศนอร์เวย์: https://fmso.no/finn-et-senter/
คุณสามารถโทรหา SMISO ได้ พวกเขาจะรับโทรศัพท์ตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเลขโทรศัพท์คือ: 800 57 000
10.2.6. ศูนย์ช่วยเหลือเหยือ่ อาชญากรรม
(Støttesenter for kriminalitetsutsatte)

ที่ศูนย์ช่วยเหลือเหยือ่ อาชญากรรมคุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ถา้ คุณอยากแจ้งความดาเนิ
นคดีกบั ตารวจ
ผูท้ ี่ทางานที่นี่สามารถให้การสนับสนุนคุณได้หากกรณี กลายเป็ นคดีความในศาล
พวกเขาสามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่อื่น ๆ ที่คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้
เช่น วิธีการยืน่ คาร้องเพื่อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายหากคุณเป็ นเหยือ่ ของความรุ นแรง
คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือเหยือ่ อาชญากรรมได้ที่: www.dinutvei.no
10.2.7. ตารวจ
ตารวจสามารถช่วยคุณได้หากคุณตกเป็ นเหยือ่ ของความรุ นแรง
พวกเขาสามารถช่วยคุณได้ถา้ คุณต้องการการคุม้ กันหรื อต้องการแจ้งความ
คุณสามารถติดต่อสถานีตารวจท้องที่ได้ที่หมายเลข 02800
หากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินกรุ ณาโทร 112
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11. ควำมช่ วยเหลือทำงกฎหมำยฟรี (Fri rettshjelp)
หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากทนายความ แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าทนายความ
ในบางกรณี คุณจะได้รับความช่วยเหลือเพื่อจ่ายค่าทนายความทั้งหมดหรื อบางส่วน
สิ่ งนี้เรี ยกว่าความช่วยเหลือด้านกฎหมายฟรี (Fri rettshjelp)
11.1. ปรำศจำกควำมจำเป็ นในกำรตรวจสอบ
ในบางกรณี คุณจะได้รับความช่วยเหลือฟรี จากทนายความโดยไม่คานึงถึงว่าคุณจะมีรายได้เท่า
ไร หรื อทรัพย์สินเท่าไหร่ สิ่ งนี้เรี ยกว่า
"ความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรี โดยไม่จาเป็ นต้องตรวจสอบ" (fri rettshjelp uten
behovsprøving)
ความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรี โดยไม่จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบรับในกรณี :
- คดีที่เหยือ่ ความรุ นแรงเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูก้ ระทาความผิด
- คดีของหน่วยงานสวัสดิการและคุม้ ครองเด็ก (Barnevernet)
- คดีของการแต่งงานแบบถูกบังคับ
- กรณี ที่คุณคิดจะแจ้งความคดีข่มขืน
นอกจากนี้ในกรณี ประเภทอื่น ๆ บางกรณี นอกเหนือจากที่ระบุดา้ นบน
คุณก็ขอรับความช่วยเหลือด้านกฎหมายฟรี ได้เช่นกัน
11.2. กรณีจำเป็ นต้องตรวจสอบ
ในบางกรณี คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือจากทนายความหากคุณมีรายได้ต่อปี
ต่ากว่ากาหนด ในกรณี เหล่านี้คุณต้องจ่ายส่วนของตัวเองเพื่อรับความช่วยเหลือจากทนายความ
สิ่ งนี้เรี ยกว่า "ความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรี โดยจาเป็ นต้องตรวจสอบ" (fri rettshjelp med
behovsprøving)
หากคุณโสด (ไม่ได้แต่งงานหรื ออยูร่ ่ วมกันกับคู่ครองที่ไม่สมรส (samboer))
คุณสามารถขอความช่วยเหลือในกรณี เหล่านี้ ถ้าคุณมีรายได้นอ้ ยกว่า 246,000 โครนต่อปี
คุณต้องไม่มีทรัพย์สินเกิน 100,000 โครน
คุณสามารถรับความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรี โดยจาเป็ นต้องตรวจสอบเมื่อเป็ นกรณี ดงั นี้:
- การแต่งงานและลูก
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- การขับไล่และการบอกเลิกจากบ้านพักที่คุณอาศัยอยู่
- การลาออกจากงาน
- การร้องเรี ยนในคดีเกี่ยวกับความปลอดภัย
นอกจากนี้ในกรณี อื่น ๆ บางกรณี นอกเหนือจากที่ระบุไว้ดา้ นบน
ก็ขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายฟรี ได้เช่นกัน

ผู้ว่ำรำชกำรมณฑล

หากคุณสงสัยว่ากรณี ใดบ้างที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายฟรี
คุณสามารถติดต่อผูว้ า่ ราชการมณฑล (Fylkesmannen)

JURK

คุณสามารถขอความช่วยเหลือจาก JURK ได้เช่นกัน

11.3. ขอควำมช่ วยเหลือด้ ำนกฎหมำยฟรีอย่ ำงไร
ทนายความสามารถตรวจสอบได้วา่ คุณมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายฟรี หรื อไม่แล
ะยืน่ คาร้องขอในนามของคุณได้ คุณจะพบรายชื่อทนายความได้จากเว็บไซต์
www.advokatenhjelperdeg.no
นอกจากนี้คุณยังสามารถยืน่ คาร้องขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายฟรี ได้ที่ผวู ้ า่ ราชการมณฑล
(Fylkesmannen) เช่นกัน
JURK สามารถช่วยคุณได้หากคุณมีคาถามเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านกฎหมายฟรี
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12. สรุ ป
ตอนนี้เราได้ให้ขอ้ มูลภาพรวมเกี่ยวกับสิ ทธิและหน้าที่มากมายที่คุณมีในรัฐสวัสดิการ
เราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็ นประโยชน์กบั คุณ
นอกจากนี้ยงั มีขอ้ เสนอและบริ การอื่น ๆ ในรัฐสวัสดิการ
แต่สิ่งที่เราพูดถึงในโบรชัวร์น้ ีเป็ นบางส่วนในบรรดาหัวข้อที่สาคัญที่สุด
หากมีสิ่งใดที่คุณไม่ได้คาตอบจากโบรชัวร์น้ ี โปรดติดต่อ JURK
หาก JURK ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ JURK จะพยายามส่งคุณต่อไปให้คนที่
สามารถช่วยคุณได้
คุณสามารถโทรติดต่อ JURK ได้ที่หมายเลข 22 84 29 50 หรื อมาหาเราที่
Skippergata 23, 0154 Oslo
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