
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือ 
- แผนกสวสัดิการบคุคลและครอบครัว Norsjö



 
คณุทราบใช่ไหมว่าคณุสามารถติดต่อแผนกสวสัดิการบคุคลและครอบครวั (IFO) เพือ่ขอ
ค าแนะน าและความช่วยเหลือได้ แผนก IFO ด าเนินงานเพือ่สนบัสนนุและช่วยเหลือเด็ก 
เยาวชน ผู้ใหญ่ ครอบครวั รวมถึงญาติทีจ่ าเป็นต้องได้รบัความช่วยเหลือ หน่วยงานนีย้งั
ด าเนินงานเพือ่ป้องกนัโดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ปรบัปรุงให้เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ใน
เทศบาลมีความเป็นอยู่ทีดี่ข้ึน หากคณุมีข้อสงสยัหรือจ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือใน
รูปแบบใดก็ตาม คณุสามารถติดต่อแผนก IFO เพือ่ขอข้อมูลเพ่ิมเติมค าแนะน า และ
ความช่วยเหลือหรือเพือ่ขอยืน่ค าร้องได้ 
 
การติดต่อเพือ่ขอค าแนะน าและความช่วยเหลือ หรือข้อมูลเพ่ิมเติมนัน้ไม่ได้หมายความ
ว่าจะน าไปสู่การสอบสวน เมือ่มีการยืน่เร่ืองขอความช่วยเหลือจึงจะเร่ิมต้นการสอบสวน 
และเรามีความจ าเป็นทีต่้องทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเล็กนอ้ยเกีย่วกบัสถานการณ์ชีวิตของคณุ 
เพือ่ประเมินว่าการช่วยเหลือรูปแบบใดทีเ่หมาะกบัคณุมากทีส่ดุ นอกจากนีย้งัเป็นโอกาส
ในการเปิดช่องทางการพบกบันกัการศึกษาสงัคมได้ถึงสามครัง้ โดยไม่จ าเป็นต้องอาศยั
ผลการพิจารณาจากเจ้าหนา้ทีส่วสัดิการสงัคม 
 
ในส่วนทา้ยของเอกสารจะมีข้อมูลสัน้ ๆ เกีย่วกบัผูป้ฏิบติังานในส่วนอืน่ ๆ ที่
นอกเหนือจากแผนก IFO 
 
หากคณุมีข้อสงสยัหรือหากว่าคณุต้องการยืน่เร่ืองขอความช่วยเหลือ โปรดติดต่อกบั
แผนก IFO ผ่านโทรศพัท์สายกลางของเทศบาลทีห่มายเลข 0918 – 14 000 นอกจากนี้
ยงัมีข้อมูลเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของเทศบาลดว้ย

 
 



มำตรกำรควำมช่วยเหลือของแผนก IFO  
กำรเปิดช่องทำง (Öppen ingång) 
การให้ความชว่ยเหลือแบบสนทนาบ าบดัมีในหลายรูปแบบ ระหวา่งพอ่แมแ่ละผู้ ใช้ยาเสพติดพร้อม
กบันกัการศกึษาสงัคม (สนทนาได้สามครัง้) โดยไมจ่ าเป็นต้องอาศยัผลการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่
สวสัดิการสงัคม การสนทนาไมมี่คา่ใช้จา่ย อยูภ่ายใต้การรักษาเป็นความลบัตามจรรยาบรรณ และ
ไมมี่บนัทกึใด ๆ ในทะเบียนประวตัิทัง้สิน้ การสนทนาจะปรับให้เข้ากบัความจ าเป็น/ความประสงค์
ของคณุ และสามารถด าเนินการผ่านทางโทรศพัท์หรือที่ส านกังานของเทศบาล ติดตอ่โดยตรงกบันกั
การศกึษาสงัคมเพ่ือจองเวลาการสนทนา การเปิดชอ่งทางนีร้วมถึงผู้ที่เป็นญาติหรือบคุคลใกล้ชิด
ด้วย 

 
กำรช่วยเหลือโดยกำรสนทนำบ ำบัด (Stödsamtal) 
ส าหรับผู้ที่ต้องการพดูคยุกบัผู้ มีความรู้ความสามารถด้านตา่ง ๆ เชน่ ผู้ ใช้ยาเสพติดหรือผู้ ป่วยทาง
จิต การให้ความชว่ยเหลือนีร้วมถึงผู้ที่เป็นญาติหรือบคุคลใกล้ชิดด้วย 
 
ควำมช่วยเหลือผู้ปกครอง 
ความพยายามที่เหนือสิ่งอ่ืนใดเป็นการสนบัสนนุคณุในฐานะพอ่แม ่ในการก าหนดขอบเขตและให้
ค าแนะน าเด็กในลกัษณะที่ชดัเจนและเห็นอกเห็นใจ อีกทัง้ให้ความชว่ยเหลือคณุในเร่ืองการสื่อสาร
บนความต้องการขัน้พืน้ฐานและการเข้าใจความรู้สกึของเด็กการชว่ยเหลือผู้ปกครองยงัสามารถท า
ได้ที่บ้าน เชน่ การให้ความชว่ยเหลือเร่ืองการใช้ชีวิตร่วมกนัระหวา่งพอ่แม/่ญาติ เชน่ การวางแผนซือ้
อาหาร/มือ้อาหาร 
การให้ความชว่ยเหลือนีเ้กิดขึน้ได้ในชีวติประจ าวนัหากวา่มีความจ าเป็น 

 
Cope 
เป็นคูมื่อพืน้ฐานที่ใช้ในการให้ความรู้แก่พอ่แม ่ซึง่มุง่เน้นไปที่พอ่แม่ซึง่มีลกูที่มีอายรุะหวา่ง 3 – 12 ปี 
วตัถปุระสงค์โดยรวมคือ เพื่อเป็นเคร่ืองมือที่พ่อแมน่ าไปใช้เพ่ือให้เข้าใจและรับมือกบัพฤติกรรมของ
เด็ก แผนงานนีส้ามารถใช้ได้ทัง้แบบรายบคุคลและแบบกลุม่  
 
FBT – กำรพูดคุยกับเด็ก (FBT – Föra barnen på tal)  
เป็นคูมื่อพืน้ฐานที่มีโครงสร้างของวิธีการส าหรับการพดูคยุกบัพอ่แม ่เก่ียวกบัการเป็นผู้ปกครอง และ
สถานการณ์ของเด็กกรณีพอ่แมป่่วยทางจิต ใช้ยาเสพติด หรือกรณีพอ่แมท่ี่มีโรคทางกาย (เชน่ 
มะเร็งและอมัพาต) เป้าหมายคือการที่ท าให้พอ่แมไ่ด้รู้วิธีการคยุกบัเด็ก/ ลกูของตน 
 



กำรสนทนำแนะแนวทำง (Coachande samtal) 
การแนะแนวทางท าให้คณุตระหนกัถึงโอกาสของคณุมากขึน้ การแนะแนวทางนีย้งัก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ในเชิงลกึ เพิ่มพนูความรับผิดชอบ และท าให้คณุบรรลเุป้าหมายได้งา่ยขึน้ 
 
MI - กำรสนทนำบ ำบัดแบบให้แรงจูงใจ (Motiverande samtal) 
MI มุง่มัน่ที่จะสง่เสริมให้เกิดแรงจงูใจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต และ
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาการเสพยาเสพติด โดยการใช้การสนทนาบ าบดัและให้ข้อมลู 
 
RePULSE 
เป็นวิธีการท างานที่ได้รับการพิสจูน์อยา่งดีส าหรับการควบคมุแรงกระตุ้น และเป็นการฝึกอบรม
ทกัษะทางสงัคม โดยการสร้างสถานการณ์ที่มีความแตกตา่งกนัออกไป และสะท้อนถึงความคิดและ
ความรู้สกึที่สามารถเกิดขึน้กบัเด็ก/ เยาวชน/ ผู้ ใหญ่ ให้สามารถเรียนรู้ถึงรูปแบบของการแสดงออก
ของตนเอง และเตรียมพร้อมอยา่งดีที่จะจดัการกบัสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในลกัษณะเดียวกนัได้ 
 
ÅP - กำรป้องกันกำรกลับไปเสพยำเสพติด (Återfallsprevention) 
ÅP เป็นวิธีการรักษาส าหรับวยัรุ่นและผู้ ใหญ่ ที่มีปัญหาด้านการติดยาเสพตดิ ซึง่รวมถึงแอลกอฮอล์ 
ยาเสพติด ยารักษาโรค ยาสบู หรือการพนนั ÅP เป็นสว่นหนึ่งของการฟืน้ฟใูนระยะยาว เพ่ือป้องกนั
การกลบัมาใช้ยาเสพติดและติดเสพยาติดอีก โดยการควบคมุสภาพแวดล้อม เรียนรู้จดัการกบั
สถานการณ์ทีสุ่ม่เสี่ยง ทัง้ยงัมีการทดแทนยาเสพติด/ แอลกอฮอล์ และการพนนัด้วยพฤติกรรมอ่ืน ๆ 
โปรแกรมนีจ้ะมีการพบปะกนั 8 -10 ครัง้ 
 
CRAFT 
เป็นโปรแกรมที่มุง่เป้าหมายไปที่ญาตหิรือผู้ ใกล้ชิดกบับคุคลที่ใช้ยาเสพตดิ ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมจะได้
เรียนรู้ทกัษะที่แตก่ตา่งกนั เพื่อการที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของตนเอง และเพ่ิมความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึน้ โดยไมต้่องค านึงถึงวา่ผู้ที่เสพยาเสพติดเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองหรือไม่ โปรแกรม
นีจ้ะมีการพบปะกนั 10 - 14 ครัง้ และมุง่เน้นไปยงับคุคลที่มีอาย ุ18 ปีขึน้ไป 
 
 



บุคคลใกล้ชิด (Våld i nära relation) 
ความรุนแรง หมายถึง ทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางเพศ ทางวตัถ ุหรือทางการเงิน  
แผนก IFO ให้ชว่ยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อทกุเพศทกุวยั ซึง่อาจเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกนัหรือเคยใช้ชีวิต
ร่วมกนั ซึง่พวกเขาท าร้ายร่างกาย ถกูขม่ขู่ ถกูท าให้อบัอาย ถกูละเมิดทางความรู้สกึ หรือถกูปฎิบตัิ
โดยไมเ่ป็นธรรมในทางใดทางหนึ่ง ในขณะเดียวกนัผู้ที่กระท าความรุนแรงเอง ก็สามารถได้รับการ
บ าบดัรักษาทีแ่ผนก IFO (รายบคุคล) หรืออีกทางเลือกหนึ่งที่ศนูย์ส าหรับผู้ชาย (รายบคุคลหรือเป็น
กลุม่) ใน Skellefteå 
 
ATV - ทำงเลือกในกำรใช้ควำมรุนแรง 
วตัถปุระสงค์ของการสนทนาบ าบดันี ้คือ เพ่ือให้ผู้ที่ใช้ความรุนแรงหยดุการใช้ความรุนแรงตอ่ผู้
ใกล้ชิด การสนทนานีย้งับง่ชีถ้ึงความรับผิดชอบ ผลกระทบสืบเน่ืองและความเข้าใจในความรุนแรง
ของตนเอง รวมทัง้ทางเลือกอ่ืนในการใช้ความรุนแรง 
 
บันได (Trappan) 
รูปแบบการบ าบดันี ้หมายถึง การสนทนาแบบฉกุเฉินกบัเด็กที่รู้เห็น หรือเป็นผู้ที่ถกูกระท ารุนแรงจาก
ครอบครัวตนเอง 

 
ฉันท ำได้ (Jag kan) 
วิธีการแก้ปัญหามุง่เน้นไปที่การใช้เคร่ืองมือพิเศษซึง่ชว่ยเหลือเด็กระหวา่ง 5 – 12 ปี เพื่อเรียนรู้
ทกัษะ และก้าวผ่านอปุสรรคที่ยากล าบาก 

 
ควำมช่วยเหลือด้ำนที่อยู่อำศัย (Boendestöd) 
การให้ความชว่ยเหลือด้านที่อยูอ่าศยั มุง่เป้าไปยงัผู้ที่บคุคลที่อาย ุ18 ปีขึน้ไปที่มีความพิการทางจิต 
หรือผู้ที่เจ็บป่วยทางกายในรูปแบบของการใช้ยาเสพติด และผู้พิการทางจิต วตัถปุระสงค์ของการให้
ความชว่ยเหลือด้านที่อยูอ่าศยั คือ เป็นการสร้างแรงจงูใจและเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีตา่ง ๆ 
เพ่ือให้การใช้ชีวิตประจ าวนัของคณุงา่ยขึน้ เป้าหมายโดยรวมและระยะยาวในการให้ความชว่ยเหลือ
ด้านที่อยูอ่าศยัคือ คณุสามารถพึง่พาตนเองได้มากที่สดุตามที่สภาพของคณุจะเอือ้อ านวย 

 
ESL - ชีวิตที่พี่งพำตนเองได้ (ett självständigt liv) 
ในการให้มาตรการความชว่ยเหลือด้านที่อยูอ่าศยั อาจจะได้รับ ELS ด้วย ELS เป็นคูมื่อการศกึษา
ทางสงัคมโดยใช้วิธีการรักษาที่มีเป้าหมายในตวั ซึง่สามารถน ามาใช้ได้กบัรายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม 



กำรสนทนำบ ำบัดควำมร่วมมือ (Samarbetssamtal) 
สนทนาบ าบดัความร่วมมือ (Samarbetssamtal) คือ การเปิดโอกาสส าหรับพอ่แมท่ี่แยกทางกนัเพ่ือ
หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกนัในเร่ืองอ านาจปกครอง ที่พกัอาศยั และการเยี่ยมเยียนบตุร เป็น
จดุเร่ิมต้นของความร่วมมือเพื่อประโยชน์สงูสดุของเด็ก 
 
บุคคลส่ือกลำงและครอบครัวส่ือกลำง (Kontaktperson och kontaktfamilj) 
บคุคลสื่อกลางจะให้ความชว่ยเหลือและค าแนะน าในชีวิตประจ าวนั และชว่ยเหลือให้หยดุการปิด
กัน้ตวัเองด้วยการเข้าสงัคม และชว่ยเหลือให้มีกิจกรรมยามวา่ง  
ครอบครัวสื่อกลาง คือ การชว่ยเหลือส าหรับครอบครัวโดยเฉพาะของเด็ก ซึง่อาจหมายความวา่เด็ก
อาศยัอยูก่บัครอบครัวสื่อกลางสองสามวนัตอ่เดือน ครอบครัวสื่อเป็นมาตรการความชว่ยเหลือที่่น่า
ยกยอ่งและเป็นที่ต้องการ รวมถึงเป็นสว่นส าคญัของงานป้องกนัของสวสัดิการสงัคม ทกุคนที่มี
ครอบครัวสื่อกลางได้เลือกเองที่จะได้รับความชว่ยเหลือดงักลา่ว 
 
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงนิ (Ekonomiskt stöd) 
หากวา่คณุมีปัญหาทางด้านการเงิน คณุสามารถขอรับความชว่ยเหลือด้านการเงินจากแผนก IFO 
ได้ ที่น่ีคณุยงัสามารถตดิตอ่ขอความชว่ยเหลือในเร่ืองการจดัสรรการเงิน และการให้ค าปรึกษา
เก่ียวกบัหนีส้ินกบัทาง Skellefteå อา่นเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาล Norsjö 
 
LSS 
คณุมโีอกาสที่จะขอความชว่ยเหลือผา่นทางเทศบาลตามกฎหมายความชว่ยเหลือและบริการแก่
บคุคลทพุพลภาพบางกรณี (LSS) ซึง่ LSS เป็นสิทธิพงึมีโดยชอบตามกฎหมายที่รับประกนัส าหรับ 
บคุคลทพุพลภาพรุนแรงและถาวรให้มีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดี เพื่อให้พวกเขาได้รับความชว่ยเหลือที่
จ าเป็นในชีวิตประจ าวนั และเพ่ือให้พวกเขาได้มีบทบาทในรูปแบบความชว่ยเหลือและบริการที่ได้รับ 
เป้าหมายคือเพื่อให้บคุคลนัน้ได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตอยูไ่ด้เหมือนกบัคนทัว่ไป  
 
กำรให้กำรดูแลที่บ้ำน (Hemtjänst) 
วตัถปุระสงค์ของการดแูลที่บ้านคือ การอ านวยความสะดวกในชีวติประจ าวนัส าหรับผู้ที่ป่วย หรือมี
ความพิการทพุพลภาพ เป็นการเสริมสร้างให้พวกเขาได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่และในหลาย ๆ กรณีก็
ท าให้มีโอกาสได้อยูบ้่านของตนเองตอ่ไปได้ 
 
เมือ่การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยนอกไม่เพียงพอ ยงัมีความเป็นไปได้ในการช่วยเหลือผ่านทาง
รูปแบบต่าง ๆ แต่รูปแบบการบริการดงักล่าวไม่มีอธิบายอยู่ในเอกสารฉบบันี ้



 
ค ำแนะน ำอื่น ๆ นอกจำกแผนก IFO (TIPS utanför IFO) 
ABC – ยดึเด็กเป็นศนูย์กลาง (Alla barn i centrum) 
แผนงานนีมุ้ง่เป้าไปยงัพอ่แมท่ี่มีลกูอายรุะหวา่ง 3 – 12 ปี ABC ประกอบไปด้วยการพบปะเป็น
กลุม่ 4 ครัง้โดยมีหวัข้อเร่ือง การพบปะนัน้จะให้พอ่แมไ่ด้พดูคยุหารือเร่ืองการเป็นผู้ปกครองกบัพอ่
แมค่นอ่ืน ๆ เนือ้หาที่พดูคยุจะเก่ียวกบัวิธีที่พอ่แมส่ามารถสง่เสริมให้เด็กมีความเชื่อมนัในตนเอง 
รวมถึงวิธีการที่ชว่ยเสริมสร้างความสมัพนัธ์ การเชิญเข้าในรูปแบบกลุม่นีจ้ะมีทกุปีโดยสาธารณสขุ
ชมุชนของ Norsjö 
 
ลูกรักในช่วงวัยรุ่น (Älskade förbannade tonåring) 
แผนงานนีมุ้ง่เป้าไปยงัพอ่แมท่ี่มีลกูอายรุะหวา่ง 13 – 17 ปี โดยในระหวา่งการพบปะ4 ครัง้ จะมี
การพดูคยุเร่ืองสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั ซึง่สว่นใหญ่เป็นเร่ืองที่พอ่แมเ่ด็กวยัรุ่นคุ้นเคยดี การ
น าเสนอในรูปแบบกลุม่นีจ้ะจดัให้มีทกุปีโดยสาธารณสขุชมุชนของ Norsjö 
 
Cope ในแบบกลุ่ม (Cope i grupp) 
เป็นคูมื่อพืน้ฐานที่ใช้ในการให้ความรู้แก่พอ่แม ่ที่มุ่งเป้าไปยงัพอ่แมท่ี่มีลกูอายรุะหวา่ง 3 – 12 ปี 
วตัถปุระสงค์โดยรวมเพื่อให้พอ่แมใ่ช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับสร้างความเข้าใจและรับมือกบัพฤติกรรม
ของเด็กได้ การเชิญเข้าในรูปแบบกลุม่นีจ้ะจดัให้มีทกุปีโดยสาธารณสขุชมุชนของ Norsjö 
ตัวแทนส่วนบุคคล (Personligt ombud) 
ตวัแทนสว่นบคุคล เป็นปากเสียงของบคุคลผู้พิการทางจิต มีความเป็นอิสระจากเจ้าหน้าที่รัฐ 
ตวัแทนสว่นบคุคลเป็นความสมคัรใจและเป็นหน่วยงานที่ไมค่ิดคา่ใช้จา่ย และไมจ่ าเป็นต้องมีใบสัง่
จากแพทย์ ข้อมลูเพ่ิมเติมมีที่เว็บไซต์ของเทศบาล Norsjö รวมทัง้ที่ “personligt ombud i 
Västerbottens” เว็บไซต์ www.povasterbotten.se 
 
ควำมช่วยเหลือแก่ญำติ, กำรแบ่งเบำภำระ (Anhörigstöd, avlastning) 
มีความเป็นไปได้ในการให้ความชว่ยเหลือแก่ญาติ ได้แก่ การพบปะญาตแิละกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือ
เป็นการดแูลญาติ อีกทัง้ยงัมีการติดตอ่ทางโทรศพัท์เพ่ือให้ค าแนะน าและชว่ยเหลือ นอกจากนี ้
อาจจะชว่ยในเร่ืองการตดัสินใจเพ่ือให้ความชว่ยเหลือ 
อา่นเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางเทศบาล Norsjö 
 

 

http://www.povasterbotten.se/


ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดกำร ผู้บริบำล (God man, förvaltare, förmyndare) 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือผู้จดัการ จะชว่ยเหลือทางด้านการเงิน รักษาสิทธิทางกฎหมาย หรือให้ความ
ชว่ยเหลืออ่ืน ๆ ในชีวิตประจ าวนั อา่นเพิ่มเติมเก่ียวกบัเว็บไซต์ของเทศบาลเมือง Norsjö 
 
กำรให้ค ำปรึกษำปัญหำครอบครัว (Familjerådgivning) 
คูส่ามีภรรยา ครอบครัว และบคุคล สามารถเร่ิมขอใช้บริการด้วยตนเอง การให้ค าปรึกษาปัญหา
ครอบครัวใน Skellefteå การให้ค าปรึกษาปัญหาครอบครัวมีคา่ใช้จา่ยครัง้ละ 50 โครนสวีเดนตอ่คน 
อา่นเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาล Skellefteå  
 
กำรให้ค ำปรึกษำ Oden (Rådgivningen Oden) 
การให้ค าปรึกษา Oden ใน Skellefteå ท างานด้านปัญหาเก่ียวกบัแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และการ
ติดการพนนั แม้ญาติก็สามารถมาขอค าปรึกษาทีน่ี่ได้ เจ้าหน้าที่ท างานมีประสบการณ์การท างานที่
ยาวนาน ปฏบิตัิงานภายใต้การรักษาเป็นความลบัและการเข้าพบไมมี่คา่ใช้จา่ย อา่นเพ่ิมเติมได้ที่
เว็บไซต์ของเทศบาล Skellefteå 

 
 
FMN - ผู้ปกครองต่อต้ำนยำเสพติด (föräldrar mot narkotika) 
สมาคมผู้ปกครองตอ่ต้านยาเสพติด เป็นองค์กรอิสระจากศาสนาและเป็นเครือข่ายองค์กรที่ไมผ่กูมัด
กบัพรรคการเมืองใด หลกัส าคญัอนัดบัแรกขององค์กร คือ มุง่เน้นไปที่ญาติ - พอ่แม ่พี่น้องและ
บคุคลใกล้ชดิคนอ่ืน ๆ ซึง่มีความประสงค์ที่จะขอรับความชว่ยเหลือจากบคุคลอ่ืนที่อยูใ่นสถานะ
เดียวกนั เมือง Norsjö มีกลุม่ติดตอ่ประสานหากคณุสนใจสามารถตดิตอ่ อา่นเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์
ของ FMN 

 



 
ข้อมลูส าหรับติดตอ่แผนก IFO: 
หากคณุต้องการติดตอ่กบัทางเจ้าหน้าที่ โปรดโทรไปที่
หมายเลขสายกลางของเทศบาล 0918 – 140 00 โดยจะมี
ข้อมลูปัจจบุนัเก่ียวเวลาให้บริการทางโทรศพัท์แจ้งให้ทราบ 

 
ช่องทำงเปิด (Öppen ingång) 
หากคณุสนใจ “ชอ่งทางเปิด” โปรดติดตอ่โดยตรงกบั Emma 
Viklund นกัการศกึษาสงัคม ที่เบอร์โทรศพัท์ 0918 – 140 00 
หรือที่อีเมล emma.viklund@norsjö.se 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดตอ่: Storgatan 67 
ที่อยูท่างไปรษณีย์: 935 81, Norsjö 

โทรศพัท์: 0918-140 00 
อีเมล: info@norsjo.se 

เว็บไซต์: www.norsjo.se 
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