คำแนะนำและควำมช่ วยเหลือ
- แผนกสวัสดิการบุคคลและครอบครัว Norsjö

คุณทราบใช่ไหมว่าคุณสามารถติ ดต่อแผนกสวัสดิ การบุคคลและครอบครัว (IFO) เพือ่ ขอ
คาแนะนาและความช่วยเหลือได้ แผนก IFO ดาเนินงานเพือ่ สนับสนุนและช่วยเหลือเด็ก
เยาวชน ผู้ใหญ่ ครอบครัว รวมถึงญาติ ทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั ความช่วยเหลือ หน่วยงานนีย้ งั
ดาเนินงานเพือ่ ป้ องกันโดยมี วตั ถุประสงค์ เพือ่ ปรับปรุงให้เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ใน
เทศบาลมีความเป็ นอยู่ทีด่ ีขึ้น หากคุณมี ข้อสงสัยหรื อจาเป็ นต้องขอความช่วยเหลือใน
รูปแบบใดก็ตาม คุณสามารถติ ดต่อแผนก IFO เพือ่ ขอข้อมูลเพิ่มเติ มคาแนะนา และ
ความช่วยเหลือหรื อเพือ่ ขอยืน่ คาร้องได้
การติ ดต่อเพือ่ ขอคาแนะนาและความช่วยเหลือ หรื อข้อมูลเพิ่มเติ มนัน้ ไม่ได้หมายความ
ว่าจะนาไปสู่การสอบสวน เมือ่ มีการยื น่ เรื ่องขอความช่วยเหลือจึงจะเริ่ มต้นการสอบสวน
และเรามีความจาเป็ นทีต่ ้องทราบข้อมูลเพิ่มเติ มเล็กน้อยเกีย่ วกับสถานการณ์ชีวิตของคุณ
เพือ่ ประเมิ นว่าการช่วยเหลือรูปแบบใดทีเ่ หมาะกับคุณมากทีส่ ดุ นอกจากนีย้ งั เป็ นโอกาส
ในการเปิ ดช่องทางการพบกับนักการศึกษาสังคมได้ถึงสามครัง้ โดยไม่จาเป็ นต้องอาศัย
ผลการพิจารณาจากเจ้าหน้าทีส่ วัสดิ การสังคม
ในส่วนท้ายของเอกสารจะมี ข้อมูลสัน้ ๆ เกี ย่ วกับผูป้ ฏิ บตั ิ งานในส่วนอืน่ ๆ ที ่
นอกเหนือจากแผนก IFO
หากคุณมีข้อสงสัยหรื อหากว่าคุณต้องการยืน่ เรื ่องขอความช่วยเหลือ โปรดติ ดต่อกับ
แผนก IFO ผ่านโทรศัพท์สายกลางของเทศบาลทีห่ มายเลข 0918 – 14 000 นอกจากนี ้
ยังมี ข้อมูลเพิ่มเติ มในเว็บไซต์ของเทศบาลด้วย

มำตรกำรควำมช่ วยเหลือของแผนก IFO
กำรเปิ ดช่ องทำง (Öppen ingång)
การให้ ความช่วยเหลือแบบสนทนาบาบัดมีในหลายรูปแบบ ระหว่างพ่อแม่และผู้ใช้ ยาเสพติดพร้ อม
กับนักการศึกษาสังคม (สนทนาได้ สามครัง้ ) โดยไม่จาเป็ นต้ องอาศัยผลการพิจารณาจากเจ้ าหน้ าที่
สวัสดิการสังคม การสนทนาไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย อยูภ่ ายใต้ การรักษาเป็ นความลับตามจรรยาบรรณ และ
ไม่มีบนั ทึกใด ๆ ในทะเบียนประวัติทงสิ
ั ้ ้น การสนทนาจะปรับให้ เข้ ากับความจาเป็ น/ความประสงค์
ของคุณ และสามารถดาเนินการผ่านทางโทรศัพท์หรือที่สานักงานของเทศบาล ติดต่อโดยตรงกับนัก
การศึกษาสังคมเพื่อจองเวลาการสนทนา การเปิ ดช่องทางนี ้รวมถึงผู้ที่เป็ นญาติหรือบุคคลใกล้ ชิด
ด้ วย
กำรช่ วยเหลือโดยกำรสนทนำบำบัด (Stödsamtal)
สาหรับผู้ที่ต้องการพูดคุยกับผู้มีความรู้ความสามารถด้ านต่าง ๆ เช่น ผู้ใช้ ยาเสพติดหรือผู้ป่วยทาง
จิต การให้ ความช่วยเหลือนี ้รวมถึงผู้ที่เป็ นญาติหรือบุคคลใกล้ ชิดด้ วย
ควำมช่ วยเหลือผู้ปกครอง
ความพยายามที่เหนือสิ่งอื่นใดเป็ นการสนับสนุนคุณในฐานะพ่อแม่ ในการกาหนดขอบเขตและให้
คาแนะนาเด็กในลักษณะที่ชดั เจนและเห็นอกเห็นใจ อีกทังให้
้ ความช่วยเหลือคุณในเรื่องการสื่อสาร
บนความต้ องการขันพื
้ ้นฐานและการเข้ าใจความรู้สกึ ของเด็กการช่วยเหลือผู้ปกครองยังสามารถทา
ได้ ที่บ้าน เช่น การให้ ความช่วยเหลือเรื่องการใช้ ชีวิตร่วมกันระหว่างพ่อแม่/ญาติ เช่น การวางแผนซื ้อ
อาหาร/มื ้ออาหาร
การให้ ความช่วยเหลือนี ้เกิดขึ ้นได้ ในชีวติ ประจาวันหากว่ามีความจาเป็ น
Cope
เป็ นคูม่ ือพื ้นฐานที่ใช้ ในการให้ ความรู้แก่พอ่ แม่ ซึง่ มุง่ เน้ นไปที่พอ่ แม่ซงึ่ มีลกู ที่มีอายุระหว่าง 3 – 12 ปี
วัตถุประสงค์โดยรวมคือ เพื่อเป็ นเครื่องมือที่พ่อแม่นาไปใช้ เพื่อให้ เข้ าใจและรับมือกับพฤติกรรมของ
เด็ก แผนงานนี ้สามารถใช้ ได้ ทงแบบรายบุ
ั้
คคลและแบบกลุม่
FBT – กำรพูดคุยกับเด็ก (FBT – Föra barnen på tal)
เป็ นคูม่ ือพื ้นฐานที่มีโครงสร้ างของวิธีการสาหรับการพูดคุยกับพ่อแม่ เกี่ยวกับการเป็ นผู้ปกครอง และ
สถานการณ์ของเด็กกรณีพอ่ แม่ป่วยทางจิต ใช้ ยาเสพติด หรือกรณีพอ่ แม่ที่มีโรคทางกาย (เช่น
มะเร็งและอัมพาต) เป้าหมายคือการที่ทาให้ พอ่ แม่ได้ ร้ ูวิธีการคุยกับเด็ก/ ลูกของตน

กำรสนทนำแนะแนวทำง (Coachande samtal)
การแนะแนวทางทาให้ คณ
ุ ตระหนักถึงโอกาสของคุณมากขึ ้น การแนะแนวทางนี ้ยังก่อให้ เกิดการ
เรียนรู้ในเชิงลึก เพิ่มพูนความรับผิดชอบ และทาให้ คณ
ุ บรรลุเป้าหมายได้ งา่ ยขึ ้น
MI - กำรสนทนำบำบัดแบบให้ แรงจูงใจ (Motiverande samtal)
MI มุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริมให้ เกิดแรงจูงใจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาการเสพยาเสพติด โดยการใช้ การสนทนาบาบัดและให้ ข้อมูล
RePULSE
เป็ นวิธีการทางานที่ได้ รับการพิสจู น์อย่างดีสาหรับการควบคุมแรงกระตุ้น และเป็ นการฝึ กอบรม
ทักษะทางสังคม โดยการสร้ างสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกันออกไป และสะท้ อนถึงความคิดและ
ความรู้สกึ ที่สามารถเกิดขึ ้นกับเด็ก/ เยาวชน/ ผู้ใหญ่ ให้ สามารถเรียนรู้ถึงรูปแบบของการแสดงออก
ของตนเอง และเตรียมพร้ อมอย่างดีที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในลักษณะเดียวกันได้
ÅP - กำรป้องกันกำรกลับไปเสพยำเสพติด (Återfallsprevention)
ÅP เป็ นวิธีการรักษาสาหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาด้ านการติดยาเสพติด ซึง่ รวมถึงแอลกอฮอล์
ยาเสพติด ยารักษาโรค ยาสูบ หรือการพนัน ÅP เป็ นส่วนหนึ่งของการฟื น้ ฟูในระยะยาว เพื่อป้องกัน
การกลับมาใช้ ยาเสพติดและติดเสพยาติดอีก โดยการควบคุมสภาพแวดล้ อม เรียนรู้จดั การกับ
สถานการณ์ทสี่ มุ่ เสี่ยง ทังยั
้ งมีการทดแทนยาเสพติด/ แอลกอฮอล์ และการพนันด้ วยพฤติกรรมอื่น ๆ
โปรแกรมนี ้จะมีการพบปะกัน 8 -10 ครัง้
CRAFT
เป็ นโปรแกรมที่มงุ่ เป้าหมายไปที่ญาติหรือผู้ใกล้ ชิดกับบุคคลที่ใช้ ยาเสพติด ผู้เข้ าร่วมโปรแกรมจะได้
เรียนรู้ทกั ษะที่แต่กต่างกัน เพื่อการที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิตของตนเอง และเพิ่มความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น โดยไม่ต้องคานึงถึงว่าผู้ที่เสพยาเสพติดเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองหรือไม่ โปรแกรม
นี ้จะมีการพบปะกัน 10 - 14 ครัง้ และมุง่ เน้ นไปยังบุคคลที่มีอายุ 18 ปี ขึ ้นไป

บุคคลใกล้ ชิด (Våld i nära relation)
ความรุนแรง หมายถึง ทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางเพศ ทางวัตถุ หรือทางการเงิน
แผนก IFO ให้ ชว่ ยเหลือผู้ที่ตกเป็ นเหยื่อทุกเพศทุกวัย ซึง่ อาจเป็ นผู้ที่ใช้ ชีวิตร่วมกันหรือเคยใช้ ชีวิต
ร่วมกัน ซึง่ พวกเขาทาร้ ายร่างกาย ถูกข่มขู่ ถูกทาให้ อบั อาย ถูกละเมิดทางความรู้สกึ หรือถูกปฎิบตั ิ
โดยไม่เป็ นธรรมในทางใดทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันผู้ที่กระทาความรุนแรงเอง ก็สามารถได้ รับการ
บาบัดรักษาทีแ่ ผนก IFO (รายบุคคล) หรืออีกทางเลือกหนึ่งที่ศนู ย์สาหรับผู้ชาย (รายบุคคลหรือเป็ น
กลุม่ ) ใน Skellefteå
ATV - ทำงเลือกในกำรใช้ ควำมรุ นแรง
วัตถุประสงค์ของการสนทนาบาบัดนี ้ คือ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่ใช้ ความรุนแรงหยุดการใช้ ความรุนแรงต่อผู้
ใกล้ ชิด การสนทนานี ้ยังบ่งชี ้ถึงความรับผิดชอบ ผลกระทบสืบเนื่องและความเข้ าใจในความรุนแรง
ของตนเอง รวมทังทางเลื
้
อกอื่นในการใช้ ความรุนแรง
บันได (Trappan)
รูปแบบการบาบัดนี ้ หมายถึง การสนทนาแบบฉุกเฉินกับเด็กที่ร้ ูเห็น หรือเป็ นผู้ที่ถกู กระทารุนแรงจาก
ครอบครัวตนเอง
ฉันทำได้ (Jag kan)
วิธีการแก้ ปัญหามุง่ เน้ นไปที่การใช้ เครื่องมือพิเศษซึง่ ช่วยเหลือเด็กระหว่าง 5 – 12 ปี เพื่อเรียนรู้
ทักษะ และก้ าวผ่านอุปสรรคที่ยากลาบาก
ควำมช่ วยเหลือด้ ำนที่อยู่อำศัย (Boendestöd)
การให้ ความช่วยเหลือด้ านที่อยูอ่ าศัย มุง่ เป้าไปยังผู้ที่บคุ คลที่อายุ 18 ปี ขึ ้นไปที่มีความพิการทางจิต
หรือผู้ที่เจ็บป่ วยทางกายในรูปแบบของการใช้ ยาเสพติด และผู้พิการทางจิต วัตถุประสงค์ของการให้
ความช่วยเหลือด้ านที่อยูอ่ าศัย คือ เป็ นการสร้ างแรงจูงใจและเป็ นแนวทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีตา่ ง ๆ
เพื่อให้ การใช้ ชีวิตประจาวันของคุณง่ายขึ ้น เป้าหมายโดยรวมและระยะยาวในการให้ ความช่วยเหลือ
ด้ านที่อยูอ่ าศัยคือ คุณสามารถพึง่ พาตนเองได้ มากที่สดุ ตามที่สภาพของคุณจะเอื ้ออานวย
ESL - ชีวิตที่พ่ ีงพำตนเองได้ (ett självständigt liv)
ในการให้ มาตรการความช่วยเหลือด้ านที่อยูอ่ าศัย อาจจะได้ รับ ELS ด้ วย ELS เป็ นคูม่ ือการศึกษา
ทางสังคมโดยใช้ วิธีการรักษาที่มีเป้าหมายในตัว ซึง่ สามารถนามาใช้ ได้ กบั รายบุคคลหรือเป็ นกลุ่ม

กำรสนทนำบำบัดควำมร่ วมมือ (Samarbetssamtal)
สนทนาบาบัดความร่วมมือ (Samarbetssamtal) คือ การเปิ ดโอกาสสาหรับพ่อแม่ที่แยกทางกันเพื่อ
หาแนวทางแก้ ปัญหาร่วมกันในเรื่องอานาจปกครอง ที่พกั อาศัย และการเยี่ยมเยียนบุตร เป็ น
จุดเริ่มต้ นของความร่วมมือเพื่อประโยชน์สงู สุดของเด็ก
บุคคลสื่อกลำงและครอบครัวสื่อกลำง (Kontaktperson och kontaktfamilj)
บุคคลสื่อกลางจะให้ ความช่วยเหลือและคาแนะนาในชีวิตประจาวัน และช่วยเหลือให้ หยุดการปิ ด
กันตั
้ วเองด้ วยการเข้ าสังคม และช่วยเหลือให้ มีกิจกรรมยามว่าง
ครอบครัวสื่อกลาง คือ การช่วยเหลือสาหรับครอบครัวโดยเฉพาะของเด็ก ซึง่ อาจหมายความว่าเด็ก
อาศัยอยูก่ บั ครอบครัวสื่อกลางสองสามวันต่อเดือน ครอบครัวสื่อเป็ นมาตรการความช่วยเหลือที่น่่ า
ยกย่องและเป็ นที่ต้องการ รวมถึงเป็ นส่วนสาคัญของงานป้องกันของสวัสดิการสังคม ทุกคนที่มี
ครอบครัวสื่อกลางได้ เลือกเองที่จะได้ รับความช่วยเหลือดังกล่าว
ควำมช่ วยเหลือทำงกำรเงิน (Ekonomiskt stöd)
หากว่าคุณมีปัญหาทางด้ านการเงิน คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือด้ านการเงินจากแผนก IFO
ได้ ที่นี่คณ
ุ ยังสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือในเรื่องการจัดสรรการเงิน และการให้ คาปรึกษา
เกี่ยวกับหนี ้สินกับทาง Skellefteå อ่านเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ของเทศบาล Norsjö
LSS
คุณมีโอกาสที่จะขอความช่วยเหลือผ่านทางเทศบาลตามกฎหมายความช่วยเหลือและบริ การแก่
บุคคลทุพพลภาพบางกรณี (LSS) ซึง่ LSS เป็ นสิทธิพงึ มีโดยชอบตามกฎหมายที่รับประกันสาหรับ
บุคคลทุพพลภาพรุนแรงและถาวรให้ มสี ภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี เพื่อให้ พวกเขาได้ รับความช่วยเหลือที่
จาเป็ นในชีวิตประจาวัน และเพื่อให้ พวกเขาได้ มีบทบาทในรูปแบบความช่วยเหลือและบริการที่ได้ รับ
เป้าหมายคือเพื่อให้ บคุ คลนันได้
้ มีโอกาสที่จะมีชีวิตอยูไ่ ด้ เหมือนกับคนทัว่ ไป
กำรให้ กำรดูแลที่บ้ำน (Hemtjänst)
วัตถุประสงค์ของการดูแลที่บ้านคือ การอานวยความสะดวกในชีวติ ประจาวันสาหรับผู้ที่ป่วย หรือมี
ความพิการทุพพลภาพ เป็ นการเสริมสร้ างให้ พวกเขาได้ ใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ และในหลาย ๆ กรณีก็
ทาให้ มีโอกาสได้ อยูบ่ ้ านของตนเองต่อไปได้
เมือ่ การให้ความช่วยเหลื อผู้ป่วยนอกไม่เพียงพอ ยังมีความเป็ นไปได้ในการช่วยเหลือผ่านทาง
รูปแบบต่าง ๆ แต่รูปแบบการบริ การดังกล่าวไม่มีอธิ บายอยู่ในเอกสารฉบับนี ้

คำแนะนำอื่น ๆ นอกจำกแผนก IFO (TIPS utanför IFO)
ABC – ยึดเด็กเป็ นศูนย์กลาง (Alla barn i centrum)
แผนงานนี ้มุง่ เป้าไปยังพ่อแม่ที่มีลกู อายุระหว่าง 3 – 12 ปี ABC ประกอบไปด้ วยการพบปะเป็ น
กลุม่ 4 ครัง้ โดยมีหวั ข้ อเรื่ อง การพบปะนันจะให้
้
พอ่ แม่ได้ พดู คุยหารือเรื่องการเป็ นผู้ปกครองกับพ่อ
แม่คนอื่น ๆ เนื ้อหาที่พดู คุยจะเกี่ยวกับวิธีที่พอ่ แม่สามารถส่งเสริมให้ เด็กมีความเชื่อมันในตนเอง
รวมถึงวิธีการที่ชว่ ยเสริมสร้ างความสัมพันธ์ การเชิญเข้ าในรูปแบบกลุม่ นี ้จะมีทกุ ปี โดยสาธารณสุข
ชุมชนของ Norsjö
ลูกรักในช่ วงวัยรุ่ น (Älskade förbannade tonåring)
แผนงานนี ้มุง่ เป้าไปยังพ่อแม่ที่มีลกู อายุระหว่าง 13 – 17 ปี โดยในระหว่างการพบปะ4 ครัง้ จะมี
การพูดคุยเรื่องสถานการณ์ในชีวติ ประจาวัน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเรื่องที่พอ่ แม่เด็กวัยรุ่นคุ้นเคยดี การ
นาเสนอในรูปแบบกลุม่ นี ้จะจัดให้ มีทกุ ปี โดยสาธารณสุขชุมชนของ Norsjö
Cope ในแบบกลุ่ม (Cope i grupp)
เป็ นคูม่ ือพื ้นฐานที่ใช้ ในการให้ ความรู้แก่พอ่ แม่ ที่ม่งุ เป้าไปยังพ่อแม่ที่มีลกู อายุระหว่าง 3 – 12 ปี
วัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อให้ พอ่ แม่ใช้ เป็ นเครื่องมือสาหรับสร้ างความเข้ าใจและรับมือกับพฤติกรรม
ของเด็กได้ การเชิญเข้ าในรูปแบบกลุม่ นี ้จะจัดให้ มีทกุ ปี โดยสาธารณสุขชุมชนของ Norsjö
ตัวแทนส่ วนบุคคล (Personligt ombud)
ตัวแทนส่วนบุคคล เป็ นปากเสียงของบุคคลผู้พิการทางจิต มีความเป็ นอิสระจากเจ้ าหน้ าที่รัฐ
ตัวแทนส่วนบุคคลเป็ นความสมัครใจและเป็ นหน่วยงานที่ไม่คิดค่าใช้ จา่ ย และไม่จาเป็ นต้ องมีใบสัง่
จากแพทย์ ข้ อมูลเพิ่มเติมมีที่เว็บไซต์ของเทศบาล Norsjö รวมทังที
้ ่ “personligt ombud i
Västerbottens” เว็บไซต์ www.povasterbotten.se
ควำมช่ วยเหลือแก่ ญำติ, กำรแบ่ งเบำภำระ (Anhörigstöd, avlastning)
มีความเป็ นไปได้ ในการให้ ความช่วยเหลือแก่ญาติ ได้ แก่ การพบปะญาติและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นการดูแลญาติ อีกทังยั
้ งมีการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อให้ คาแนะนาและช่วยเหลือ นอกจากนี ้
อาจจะช่วยในเรื่องการตัดสินใจเพื่อให้ ความช่วยเหลือ
อ่านเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ของทางเทศบาล Norsjö

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดกำร ผู้บริบำล (God man, förvaltare, förmyndare)
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรือผู้จดั การ จะช่วยเหลือทางด้ านการเงิน รักษาสิทธิทางกฎหมาย หรือให้ ความ
ช่วยเหลืออื่น ๆ ในชีวิตประจาวัน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเทศบาลเมือง Norsjö
กำรให้ คำปรึกษำปั ญหำครอบครัว (Familjerådgivning)
คูส่ ามีภรรยา ครอบครัว และบุคคล สามารถเริ่มขอใช้ บริการด้ วยตนเอง การให้ คาปรึกษาปั ญหา
ครอบครัวใน Skellefteå การให้ คาปรึกษาปั ญหาครอบครัวมีคา่ ใช้ จา่ ยครัง้ ละ 50 โครนสวีเดนต่อคน
อ่านเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ของเทศบาล Skellefteå
กำรให้ คำปรึกษำ Oden (Rådgivningen Oden)
การให้ คาปรึกษา Oden ใน Skellefteå ทางานด้ านปั ญหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และการ
ติดการพนัน แม้ ญาติก็สามารถมาขอคาปรึกษาทีน่ ี่ได้ เจ้ าหน้ าที่ทางานมีประสบการณ์การทางานที่
ยาวนาน ปฏิบตั ิงานภายใต้ การรักษาเป็ นความลับและการเข้ าพบไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย อ่านเพิ่มเติมได้ ที่
เว็บไซต์ของเทศบาล Skellefteå

FMN - ผู้ปกครองต่ อต้ ำนยำเสพติด (föräldrar mot narkotika)
สมาคมผู้ปกครองต่อต้ านยาเสพติด เป็ นองค์กรอิสระจากศาสนาและเป็ นเครือข่ายองค์กรที่ไม่ผกู มัด
กับพรรคการเมืองใด หลักสาคัญอันดับแรกขององค์กร คือ มุง่ เน้ นไปที่ญาติ - พ่อแม่ พี่น้องและ
บุคคลใกล้ ชดิ คนอื่น ๆ ซึง่ มีความประสงค์ที่จะขอรับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นที่อยูใ่ นสถานะ
เดียวกัน เมือง Norsjö มีกลุม่ ติดต่อประสานหากคุณสนใจสามารถติดต่อ อ่านเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
ของ FMN

ข้ อมูลสาหรับติดต่อแผนก IFO:
หากคุณต้ องการติดต่อกับทางเจ้ าหน้ าที่ โปรดโทรไปที่
หมายเลขสายกลางของเทศบาล 0918 – 140 00 โดยจะมี
ข้ อมูลปั จจุบนั เกี่ยวเวลาให้ บริการทางโทรศัพท์แจ้ งให้ ทราบ
ช่ องทำงเปิ ด (Öppen ingång)
หากคุณสนใจ “ช่องทางเปิ ด” โปรดติดต่อโดยตรงกับ Emma
Viklund นักการศึกษาสังคม ที่เบอร์ โทรศัพท์ 0918 – 140 00
หรือที่อีเมล emma.viklund@norsjö.se

สถานที่ติดต่อ: Storgatan 67
ที่อยูท่ างไปรษณีย์: 935 81, Norsjö
โทรศัพท์: 0918-140 00
อีเมล: info@norsjo.se
เว็บไซต์: www.norsjo.se

