ข้ อมูล
สําหรั บผู้มาใหม่ ในสวีเดน

Språk:
Förvaltning:
Enhet:

Thailändska
Sociala Resursförvaltningen
Invandrarservice

การลงทะเบียนราษฎร์

FOLKBOKFÖRING

เมื่อท่านย้ ายเข้ ามาอยู่อาศัยในประเทศสวีเดน สิ่งสําคัญที่ท่านควรจะต้ องทํา คือ
การลงทะเบียนมีชื่อใน folkbokföringen (ทะเบี ยนราษฎร์ )
หลังจากลงทะเบียนแล้ วท่านจะได้ รับหมายเลขประจําตัวประชาชน
โดยท่านสามารถไปลงทะเบียนได้ ที่ Skatteverket (กรมสรรพากร/สํานักงานสรรพากร)
ให้ นําหนังสือเดินทาง และเอกสารที่แสดงใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่
หรื อเอกสารสิทธิ์/หนังสือสําคัญถิ่นที่อยู่ไปด้ วย รวมไปถึง äktenskapsbevis (ใบสําคัญสมรส)
หรื อ födelsebevis (ใบสูติบตั ร) ของบุตร ถ้ าหากว่ามีเอกสารเหล่านี ้ก็ให้ นําไปด้ วย
สิทธิและหน้ าที่หลายอย่างในประเทศสวีเดน จะขึ ้นอยู่กบั ว่าท่านได้ ลงทะเบียนราษฎร์ หรื อไม่
และท้ องที่ใดท่านได้ ลงทะเบียน ตัวอย่างเช่น การที่ท่านจะเรี ยนหลักสูตร SFI
(ภาษาสวีเดนสําหรับชาวต่างชาติ) ใน Malmö ได้ นนั ้
ท่านจะต้ องมีชื่อในทะเบียนราษฎร์ ในเขตท้ องที่ของ Malmö
ทังนี
้ ้ท่านจะต้ องลงทะเบียนราษฎร์ ในเขตท้ องที่ที่ท่านอาศัยอยู่
และจะต้ องแจ้ งย้ ายกับทางกรมสรรพากร หากท่านย้ ายไปยังที่อยู่ใหม่

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
เวลาเปิ ดทําการ :
อ่านเพิม่ เติมได้ ที่ :

กรมสรรพากร
Kattsundsgatan 7
0771 - 567 567

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดีเวลา 10.00 - 18.00 น.
www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flytta/flyttatillsverige

บัตรประจําตัวประชาชน LEGITIMATION
ท่านจําเป็ นต้ องมี legitimation (บัตรประจํ าตัวประชาชน) สวีเดน
เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันว่าท่านเป็ นใคร ซึง่ ในหลายกรณีอาจจําเป็ นจะต้ องมีการยืนยันตัว
้
เช่น เมื่อไปธนาคารหรื
อไปพบแพทย์ บัตรประจําตัวประชาชน
จะระบุหมายเลขประจําตัวประชาชนของท่าน
ซึง่ โดยส่วนมากจะให้ แสดงบัตรนี ้เป็ นสําคัญ
บัตรประจําตัวประชาชนนั ้น อาจจะเป็ น ใบขับขี่ หรื อ บัตรประจําตัว (ID-kort) ก็ได้
ก่ อนที่ทางกรมสรรพากรจะออกบัตรประจําตัวให้ ท่านได้ นัน้
ท่ านจะต้ องปฏิบัตดิ ังนี ้
• จ่ายค่าธรรมเนียมให้ เสร็ จเรี ยบร้ อย ก่อนจะไปที่สํานักงานของกรมสรรพากร
• ไปยังสํานักงานของกรมสรรพากรที่จะออกบัตรประจําตัวให้ ท่าน
• สามารถยืนยันได้ ตวั ว่าท่านเป็ นใคร เช่น
โดยใช้ ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็ นหลักฐาน
• มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ ของประเทศสวีเดน

กรมสรรพากร
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
เวลาเปิ ดทําการ :

Kattsundsgatan 7

อ่านเพิม่ เติมได้ ที่ :

www.skatteverket.se/privat/idkort

0771 - 567 567

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดีเวลา 10.00 - 18.00 น.

สํานักงานประกันสังคม

FÖRSÄKRINGSKASSAN

ถ้ าหากท่านมีสทิ ธิทจี่ ะได้ รับความช่วยเหลือใด ๆ จากสํานักงานประกันสังคม
ให้ ทา่ นไปที่สาํ นักงานประกันสังคมเพื่อลงทะเบียน ซึง่ ในขันแรกท่
้
านจะต้ องมีเลขประจําตัวประชาชนก่อน
เมื่อท่านจะลงทะเบียนโปรดนําสําเนาหนังสือผลการอนุมตั ใิ บอนุญาตมีถิ่นทีอ่ ยู/่ พํานักอาศัยไปด้ วย
ต่ อไปนีเ้ ป็ นตัวอย่ างความช่ วยเหลือทางการเงินจากประกันสังคม :
เงินช่ วยเหลือ/สวัสดิการที่อยู่อาศัย Bostadsbidrag
เงินช่วยเหลือที่อยูอ่ าศัยนี ้ เป็ นเงินที่ให้ สาํ หรับผู้ที่มีขดั สนในเรื่ องค่าเช่า หากท่านเลี ้ยงดูบตุ รและไม่มที ่อี ยูอ่ าศัย
ท่านสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือนี ้ได้ สิง่ สําคัญ คือ ท่านควรจะแจ้ งให้ สาํ นักงานประกันสังคมทราบ เมื่อท่านย้ ายที่อยู่
มีรายได้ มากขึ ้น หรื อ มีการเปลีย่ นราคาค่าเช่า ถ้ าหากท่านได้ รับเงินช่วยเหลือนี ้เกินจํานวน
ท่านอาจจะต้ องจ่ายคืนในภายหลัง
เงินช่ วยเหลือ/สวัสดิการบุตร Barnbidrag
เมื่อท่านได้ ลงทะเบียนกับทางสํานักงานประกันสังคม ท่านก็จะได้ รับเงินสวัสดิการนี ้หากมีบตุ รอายุตํ่ากว่า 16 ปี
และบุตรนันมี
้ ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยูอ่ าศัย/พํานักอาศัย
ท่านจะได้ รับเงินสวัสดิการนี ้โดยอัตโนมัติเมือ่ ท่านลงทะเบียนบุตรกับทางสํานักงานประกันสังคม
เงินช่ วยเหลือค่ าอุปการะเลีย้ งดูบุตร Underhållsstöd
หากท่านหย่าร้ างและบุตรอยูอ่ าศัยกับท่าน ผู้เป็ นพ่อหรื อแม่อีกฝ่ ายจะต้ องจ่ายค่าอุปการะเลี ้ยงดู
ถ้ าพ่อหรื อแม่อกี ฝ่ ายไม่มีความสามารถที่จะจ่ายค่าเลี ้ยงดู ท่านมีสทิ ธิ์ขอความช่วยเหลือได้ จากสํานักงานประกันสังคม
ในกรณีที่ผ้ ปู กครองอีกฝ่ ายเสียชีวิต ท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้ จาก Pensionsmyndigheten
(สํานักงานบํานาญแห่งชาติ)
เงินทดแทนสําหรับผู้ปกครอง Föräldrapenning
ครอบครัวที่มีบตุ รเล็กจะสามารถเบิกเงินทดแทนสําหรับผู้ปกครองได้ หากท่านอยูบ่ ้ านเลี ้ยงดูบตุ ร
ท่านก็จะได้ รับเงินทดแทนสําหรับผู้ปกครอง

สํานักงานประกันสังคม
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
เวลาเปิ ดทําการ :
อ่านเพิ่มเติมได้ ที่ :

Kattsundsgatan 7
0771 - 567 567
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดีเวลา 10.00 - 18.00 น.
www.forsakringskassan.se

SFI (เอสเอฟอี) – ภาษาสวีเดนสําหรั บชาวต่ างชาติ
SVENSKA FÖR INVANDRARE
SFI – ภาษาสวีเดนสําหรับชาวต่างชาติ เป็ นหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานสําหรับผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ
การศึกษาหลักสูตรนี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อให้ ทา่ นได้ เรี ยนรู้ภาษาสวีเดน
ซึง่ จะทําให้ ทา่ นสามารถนําไปใช้ ในการทํางานและชีวิตประจําวันได้
ท่านมีสทิ ธิ์เรี ยนหลักสูตร SFI หากท่านมี ชื่อในทะเบียนราษฎร์ ในเขตท้ องทีเ่ มือง Malmö และสามารถพูดหรื ออ่าน
และเขียนภาษาสวีเดนได้ ไม่คอ่ ยดีนกั หากท่านพูดภาษานอร์ เวย์ หรื อ ภาษาเดนมาร์ กได้ ดี ก็ไม่จําเป็ นต้ องเรี ยนหลักสูตร
SFI นี ้
โปรดติดต่อกับ Invandrarservice (ศูนย์บริ การชาวต่างชาติที่ย้ายมาใหม่) หากท่านต้ องการเรี ยนหลักสูตร SFI
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SFI มีที่เว็บไซต์ : www.malmo.se/sfi

หลักสูตรการเรี ยนรู้ สังคม SAMHÄLLSORIENTERING

ในบางกรณีผ้ ทู ี่เพิ่งเข้ ามาอยูใ่ หม่ในประเทศนี ้ จะได้ เรี ยนหลักสูตรการเรี ยนรู้สงั คม
ซึง่ หลักสูตรนี ้ประกอบด้ วยเนื ้อหาเกี่ยวกับข้ อมูลประเทศสวีเดนสําหรับผู้มาใหม่ ตัวอย่างเช่น ท่านจะได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับ
การทํางาน ที่อยูอ่ าศัย กฎหมาย การรักษาพยาบาล และระบบสังคมของสวีเดน
หากท่านสนใจที่จะเข้ าเรี ยนในหลักสูตรนี ้โปรดติดต่อกับ Invandrarservice (ศูนย์บริ การชาวต่างชาติที่ย้ายมาใหม่)
อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่ : www.malmo.se/Ny-i-Sverige

สํานักงานจัดหางาน ARBETSFÖRMEDLINGEN
ท่านสามารถขอรับข้ อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งงานที่กําลังเปิ ดรับสมัคร ได้ ที่สํานักงานจัดหางาน
สําหรับท่านที่เป็ นผู้วา่ งงานนัน้ จะได้ รับความช่วยเหลือ การบริ การ การแนะแนวด้ านอาชีพ
คําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการหางาน และการเข้ าฝึ กงาน
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่เว็บไซต์ : www.arbetsformedlingen.se หรื อโทรไปที่หมายเลข 0771416 416

สําหรับผู้ลี ้ภัยโปรดติดต่อกับ Arbetsförmedlingen Integration (สํานักงานจัดหางานการบูรณาการ)
ตังอยู
้ ่ที่ Amiralsgatan 13
ผู้อพพพย้ ายถิ่นมาใหม่ให้ ท่านติดต่อกับสํานักงานสาขาที่ตรงกับอาชีพเดิมของท่าน หากท่านไม่เคยทํางานมาก่อน
ท่านสามารถเลือกติดต่อสํานักงานสาขาใดก็ได้ ที่ท่านคิดว่าเหมาะสมมากที่สดุ
Arbetsförmedlingen Service (สํานักงานจัดหางานสาขาการบริ การ) ตังอยู
้ ่ที่ Kungsgatan 6

งานด้ าน : ธุรกิจ/การขาย โรงแรม/ร้ านอาหาร การบริ การลูกค้ า

Arbetsförmedlingen Teknik (สํานักงานจัดหางานสาขาเทคนิค) ตังอยู
้ ่ที่ Storgatan 5

งานด้ าน : การก่อสร้ าง การผลิตพลังงาน กราฟิ ก ไอที การบริ หารจัดการอาคารและสถานที่
การปศุสตั ว์ /การเกษตร/สวน อาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร การบริ การทําความสะอาด การบูรณะ/สุขาภิบาล
เทคนิคทันตกรรม การขนส่ง/คลังสินค้ า การบริ การซ่อมบํารุ ง/เทคนิค
Arbetsförmedlingen Vård och Administration
(สํานักงานจัดหางานสาขาการรักษาพยาบาลและธุรการ) ตังอยู
้ ่ที่ Södra Förstadsgatan 35

งานด้ าน : การประกันและธนาคาร ทนายความ ธุรการและบริ หาร แพทย์ การบริ หารรัฐกิจ
การรักษาพยาบาลและบริ บาล

สํานักงานจัดหางาน
เว็บไซต์ :
โทรศัพท์ :

www.arbetsformedlingen.se
0771 - 416 416

สินเชื่อเพื่ออุปกรณ์ เครื่ องใช้ ในบ้ าน HEMUTRUSTNINGSLÅN
สินเชื่อเพื่ออุปกรณ์เครื่ องใช้ ในบ้ าน เป็ นเงินที่ท่านสามารถกู้ยืมเพื่อซื ้อเครื่ องเรื อน (เฟอร์ นิเจอร์ )
และข้ าวของอื่น ๆ สําหรับใช้ ในบ้ าน ซึง่ สินเชื่อนี ้ให้ แก่ผ้ อู พยพลี ้ภัย หรื อญาติของผู้อพยพลี ้ภัย
โดยท่านขอกู้ยืมจาก CSN แต่จะต้ องติดต่อกับทาง Invandrarservice
(ศูนย์บริการชาวต่างชาติที่ย้ายมาใหม่) เพื่อช่วยเหลือท่านในการขอสินเชื่อ
• จํานวนของเงินกู้ที่จะได้ รับนั ้น จะขึ ้นอยู่กบั จํานวนคนในครัวเรื อน

และขึ ้นอยู่กบั ว่าห้ องชุด (อพาร์ ตเมนต์) นั ้น ท่านได้ เช่าอยู่เองหรื อว่าพักอาศัยอยู่กบั ผู้อื่น
• คนในครัวเรื อน หมายถึง สามี ภรรยา คู่ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา ซึง่ เป็ นผู้อพยพลี ้ภัย
และมีสิทธิ์ที่จะขอสินเชื่อนี ้ รวมไปถึงบุตรที่อาศัยอยู่ด้วยซึง่ มีอายุไม่เกิน 21 ปี
• คู่สมรส/คู่ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา

จะมีความรับผิดชอบร่วมกันทั ้งสองฝ่ ายในการชําระหนี ้เงินกู้นี ้
โดยจะยังมีผลผูกพันแม้ ว่าท่านจะหย่าร้ างกันก็ตาม
• การขอสินเชื่อเพื่ออุปกรณ์เครื่ องใช้ ในบ้ านนั ้น

สามารถขอนัดวันเวลาล่วงหน้ าได้ กบั แผนกต้ อนรับของ Invandrarservice
(ศูนย์บริการชาวต่างชาติที่ย้้ ายมาใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 34 19 94
สําหรับข้ อมูลเพิม่ เติมดูที่ : www.csn.se/hemutrustningslan

การสมัครเข้ าเรี ยนชัน้ อนุบาล ANMÄLAN TILL FÖRSKOLA
เด็กจะเรี ยนในชันอนุ
้ บาลตังแต่
้ อายุหนึง่ ปี ขึ ้นไปจนมีอายุครบเกณฑ์เข้ าโรงเรี ยนภาคบังคับ
ท่านสามารถสมัครเรี ยนชันอนุ
้ บาลให้ บตุ รของท่านได้ ลว่ งหน้ าสี่เดือนก่อนที่จะถึงกําหนดวันที่ต้องการให้ เข้ า
เรี ยน
การสมัครเข้ าเรี ยนชันอนุ
้ บาลในสังกัดของเทศบาลนันให้
้ ทา่ นปฏิบตั ดิ งั ขันตอนต่
้
อไปนี ้
กรอกแบบฟอร์ มใบสมัครซึง่ ขอรับได้ ที่ medborgarkontor
(สํานักงานบริ การประชาชน) www.malmo.se
นอกจากนี ้ท่านยังสามารถสมัครทางเว็บไซต์ www.malmo.se/forskola ได้ ด้วย
หากทางโรงเรี ยนรับบุตรของท่านเข้ าเรี ยน ท่านจะได้ รับแจ้ งทางจดหมาย ซึง่ ท่านจะต้ องตอบยืนยัน
โดยส่งจดหมายตอบกลับภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนันจะทํ
้ าให้ บตุ รของท่านเสียสิทธิ์
และใบสมัครจะถูกยกเลิก เมื่อบุตรท่านมีที่เรี ยนเรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านจะต้ องส่งรายงานงบรายได้ ไปยัง
Debiteringsenheten (แผนกการเงิน ) ไม่เช่นนันท่
้ านอาจจะต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราที่สงู
นอกจากนี ้ท่านยังสามารถสมัครเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลเอกชนให้ บตุ รของท่านได้ เช่นกัน
โดยการสมัครได้ โดยตรงกับโรงเรี ยนอนุบาลเอกชนนัน้ ๆ
ข้ อมูลในส่วนนี ้มีอยูท่ ี่เว็บไซต์ www.malmo.se/forskola
โรงเรี ยนอนุบาลในสังกัดเทศบาลจะเปิ ดวันธรรมดา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 06.15 - 17.30 น.
หากมีความจําเป็ นจะสามารถขยายเวลาเปิ ดจนถึง 18.30 น.
เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ าเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลของรัฐเป็ นเวลา 15 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
เริ่ มจากเทอมฤดูใบไม้ ร่วง ในปี ที่เด็กมีอายุครบสามปี

การสมัครเข้ าเรี ยนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน/ภาคบังคับ (เก้ าปี )
INSKRIVNING I GRUNDSKOLAN
เด็กที่ย้ายเข้ ามาอยูใ่ หม่ที่มีอายุระหว่าง 6 ถึง 16 ปี สามารถไปที่ Modersmålsenheten (แผนกภาษาแม่)
ที่ Mosaikskolan. ได้ เพื่อขอสมัครเข้ าเรี ยน โดยอย่างน้ อยต้ องมีพอ่ แม่
หรื อผู้ปกครองคนใดคนหนึง่ ไปกับเด็กด้ วย
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานนันเป็
้ นการศึกษาภาคบังคับสําหรับเด็กที่มีอายุตงแต่
ั ้ 7 ปี ถึงอายุ 16 ปี
เด็กและพ่อแม่หรื อ vårdnadshavaren (ผู้ปกครอง) จะต้ องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
หรื อจะแสดงบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยูจ่ ากกรมตรวจคนเข้ าเมืองก็ได้
หากท่านทํางานหรื อกําลังเรี ยนอยู่ ท่านมีสิทธิ์ที่จะส่งบุตรของท่านไปที่ศนู ย์นนั ทนาการยามว่าง
โดยจะได้ รับสิทธิ์นี ้สําหรับเด็กที่เข้ าเรี ยนชันอนุ
้ บาลไปจนถึงอายุ 13 ปี

Mosaikskolan

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
เวลาบริการทางโทรศัพท์ :
เวลาทําการรับ
สมัครเข้ าเรี ยน :

Rönnblomsgatan 6 A
0729 - 814121

วันจันทร์ -วันศุกร์ 08.00 - 09.00
วันอังคาร, วันพุธ , พฤหัสบดี

09.00 - 13 00

การสมัครเข้ าเรี ยนหลักสูตรภาษาเบือ้ งต้ น
INSKRIVNING I SPRÅKINTRODUKTION

สําหรับผู้ย้ายมาอยู่ใหม่ที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 20 ปี ขอสมัครเข้ าเรี ยนหลักสูตรภาษาเบื ้องต้ น
เพื่อเรี ยนรู้ภาษาสวีเดน ซึง่ จะทําให้ สามารถเข้ าเรี ยนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อหลักสูตรการศึกษาอื่นได้
สําหรับการสมัครเข้ าเรี ยนโปรดติดต่อ :
Peggy Thornström
Värnhemsskolan
Kungsgatan 44
Tel 076-6076912
เวลาบริ การทางโทรศัพท์ : วันจันทร์ -วันศุกร์ 10.00 - 11.00
peggy.thornstrom@malmo.se

กรมตรวจคนเข้ าเมือง MIGRATIONSVERKET
กรมตรวจคนเข้ าเมือง เป็ นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้ าที่อนุมตั คิ ําร้ องเพื่อขอมีถิ่นที่อยู่ ขอเยือน ขอสัญชาติ
หรื อขอลี ้ภัยในประเทศสวีเดน
ทางกรมตรวจคนเข้ ามืองสามารถช่วยเหลือท่านในเรื่ องต่อไปนี ้ :
•
•
•
•

ต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู/่ พํานักอาศัย
ลงทะเบียนสิทธิการมีถิ่นที่อยู/่ พํานักอาศัย
ขอสัญชาติสวีเดน
เอกสารเดินทาง

• หนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทางคนต่างด้ าว
• ต่ออายุใบอนุญาตเพื่อขอเยือนประเทศ

กรมตรวจคนเข้ าเมือง
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
เวลาบริ การทางโทรศัพท์ :
เวลาเปิ ดทําการ :

0771-235 235
วันจันทร์ -วันศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
วันจันทร์ -วันศุกร์ 09.00 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติมได้ ที่ :

www.migrationsverket.se
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การรั กษาพยาบาล SJUKVÅRD
ทุกคนที่มีถิ่นที่อยู่และลงทะเบียนราษฎร์ ในประเทศสวีเดน มีสิทธิ์ที่จะเข้ ารับการรักษาพยาบาล
หากท่านมีความจําเป็ นต้ องเข้ ารับการรักษา ขันแรกท่
้
านจะต้ องติดต่อกับ vårdcentral (ศูนย์อนามัย)
ซึง่ ท่านจะสามารถเลือกได้ วา่ จะให้ ศนู ย์อนามัยใดเป็ นศูนย์อนามัยประจําตัวของท่าน
หากท่านเจ็บป่ วยและต้ องการสอบถาม ให้ โทรไปที่ sjukvårdsupplysningen (สายด่วนการแพทย์)
เพื่อพูดคุยเจ้ าหน้ าที่พยาบาล ซึง่ เป็ นผู้ให้ คําแนะนําและส่งตัวท่านเข้ ารับการรักษาพยาบาลได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
กรณีเจ็บป่ วยด้ วยโรคร้ ายแรงและฉุกเฉิน หรื อประสบอุบตั เิ หตุ ท่านสามารถเข้ ารับการรักษาได้ ท่ี Akutmottagningen
(แผนกฉุกเฉิน) โดยโทรไปที่หมายเลข 1177 ก่อนเข้ ารับการรักษาเพื่อขอคําแนะนําว่าจําเป็ นต้ องไปที่แผนกฉุกเฉินหรื อไม่
หากเป็ นกรณีเร่ งด่วนและท่านจําเป็ นต้ องเรี ยกรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้ โทรไปที่หมายเลข 112
เว็บไซต์ www.1177.se จะมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในเขตมณฑล Skåne
โดยทีเ่ ว็บไซต์นี ้ท่านสามารถดูวา่ มีศนู ย์พยาบาลใดให้ ท่านเลือกได้ บ้าง นอกจากนันยั
้ งขอรับข้ อมูลเกี่ยวกับโรคภัยไข้ เจ็บต่าง ๆ
ข้ อมูลเกี่ยวกับสิทธิของท่านในการรักษาพยาบาล และอื่น ๆ ได้ อีกด้ วย
หากท่านจําเป็ นต้ องบริ การใช้ ล่าม ทางสถานพยาบาลจะทําการนัดให้ ทา่ นได้
ท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้ บริ การล่ามและไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ
เด็กทุกคนที่อายุไม่เกินหกปี พ่อแม่ผ้ ปู กครองควรจะติดต่อกับทาง barnavårdscentral (ศูนย์อนามัยเด็ก)
ซึง่ ที่นี่จะให้ บริ การตรวจสุขภาพและวัคซีนแก่เด็ก ทังนี
้ ้ท่านยังสามารถขอคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่ องพัฒนาการของเด็กทังหมดได้
้
ด้วย
สตรี มีครรภ์สามารถตรวจสุขภาพของตนและทารกในครรภ์ได้ ที่ barnmorskemottagning
(ศูนย์อนามัยมารดา/สถานผดุงครรภ์) ซึง่ ที่นี่จะบริ การให้ คําแนะนําและความช่วยเหลือเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ
ศูนย์อนามัยมารดา/สถานผดุงครรภ์ จะมีหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันทัว่ ประเทศ ซึง่ ชื่อว่า ”Barnmorska direkt”
(สายด่วนผดุงครรภ์) โปรดดูข้อมูลสําหรับการติดต่อด้ านล่าง
เมื่อท่านไปพบแพทย์ ส่วนมากก็จะมีคา่ ธรรมเนียม ซึง่ ยอดเงินที่จ่ายไปนันจะรวบรวมไว้
้
ใน högkostnadskort
(บัตรสะสมยอด/คุ้มครองค่าใช้ จ่าย) ภายในหนึง่ ปี จะจ่ายไม่เกิน 1,100 โครนสวีเดน
หากท่านไม่มาพบแพทย์ตามที่นดั ไว้ ก็จะต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็ นสองเท่า
ซึง่ ค่าธรรมเนียมในส่วนนี ้ไม่สามารถนํามาคิดรวมกับบัตรสะสมยอดได้ หากท่านทราบว่าท่านไม่สามารถมาตามนัดได้
ท่านจะต้ องแจ้ งยกเลิกนัดล่วงหน้ าภายใน 24 ชัว่ โมง

สายด่วนการแพทย์
แผนกฉุกเฉิน
เหตุเร่งด่วน/ฉุกเฉิน
สายด่วนผดุงครรภ์
อ่านเพิ่มเติมที่ :

การรักษาพยาบาล
หมายเลขโทรศัพท์: 1177
ที่อยู่ : Ruth Lindskogs gata 5
หมายเลขโทรศัพท์: 112
หมายเลขโทรศัพท์: 040-33 33 00
www.1177.se

การบริการทันตกรรม TANDVÅRD
ท่านสามารถเลือกได้ เองว่าจะใช้ บริการคลินิกของทันตแพทย์เอกชนหรื อ Folktandvården
(ศูนย์ทนั ตกรรมประชาชน) สําหรับผู้ใหญ่จะต้ องจ่ายค่าบริการส่วนใหญ่เอง
ซึง่ ค่าบริการส่วนที่เหลือทาง Försäkringskassan (สํานักงานประกันสังคม) จะเป็ นผู้ออกให้
หากท่านได้ ลงทะเบียนไว้ กบั สํานักงานประกันสังคม
สําหรับเด็กและเยาวชนอายุตํ่ากว่า 20 ปี
สามารถขอเข้ ารับบริการทันตกรรมโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ
ซึง่ จะได้ รับแจ้ งให้ มารับบริการตรวจฟั นอยู่สมํ่าเสมอ โดยเริ่มตั ้งแต่อายุสามปี ขึ ้นไป
หากบุตรของท่านจําเป็ นต้ องเข้ ารับบริการฉุกเฉิน
ท่านสามารถทําการนัดเวลากับทันตแพทย์ได้ ด้วยตัวเอง
หากท่านจําเป็ นต้ องเข้ ารับบริการทันตกรรมฉุกเฉิน
ก่อนอื่นให้ ติดต่อกับทันตแพทย์ที่ท่านไปหาเป็ นประจํา
หากท่านจําเป็ นต้ องได้ รับความช่วยเหลือตอนกลางคืน หรื อในวันหยุดสุดสัปดาห์
ให้ ท่านโทรไปที่หมายเลข 1177 เพื่อขอข้ อมูลเกี่ยวกับทันตแพทย์เวรนอกเวลา
อ่านเพิม่ เติมที่ : www.1177.se/Skane/Tema/Tander/
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ที่อยู่อาศัย BOSTAD

ในเขต Malmö มีสํานักงานการเคหะที่ชื่อว่า “Boplats Syd”
ท่านสามารถจองจองคิวเช่าห้ องชุดไว้ กบั ที่นี่ได้ โดยทางสํานักงานนี ้จะดําเนินการไปตามลําดับคิว
ถ้ าท่านลงทะเบียนจองคิวไว้ ก่อนท่านก็จะมีโอกาสก่อน
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ท่านสามารถลงทะเบียนกับ Boplats syd ได้ ที่เว็บไซต์ หรื อสํานักงานให้ บริ การ
โดยเสียค่าธรรมเนียมการจองคิว 300 โครนสวีเดนต่อปี
นอกจากนี ้ท่านสามารถหาที่อยูอ่ าศัยโดยติดต่อกับตัวแทนนายหน้ าอสังหาริ มทรัพย์เอกชนได้ โดยตรง
ซึง่ ตัวแทนเหล่านี ้โดยมากจะมีกฎเกณฑ์ในการให้ เช่า หรื อมีระบบการจองคิวของตัวเอง

Boplats syd

ที่อยู่ :
เวลาเปิ ดทําการ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
อ่านเพิม่ เติมได้ ที่ :

Lejonetpassagen, Stortorget 8

วันจันทร์ – พฤหัสบดี 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
วันศุกร์ 09.00 - 12.00 น.
040-34 24 50
www.boplatssyd.se

ข้ อมูลเพิ่มเติม MER INFORMATION
www.informationsverige.se

ข้ อมูลเกี่ยวกับสังคมสวีเดนสําหรับชาวต่างชาติหรื อผู้อพยพลี ้ภัยที่ย้ายมาอยูใ่ หม่
โดยข้ อมูลดังกล่าวมีแปลเป็ นภาษา : อาราบิก ดารี อังกฤษ เปอร์ เซีย โซมาเลีย และทิกริ นยา
นอกจากนี ้ท่านยังดาวน์โหลดหนังสือ “สาระน่ารู้เกี่ยวกับสวีเดน” ได้ ซงึ่ มีแปลเป็ นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา
www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Sidor/Boken-OmSverige-på-flera-språk.aspx
www.sweden.se

ข้ อมูลทัว่ ไปและบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับสวีเดนซึง่ มีเป็ นภาษา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย จีน
และอาราบิก
www.dinsakerhet.se

ข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันอุบตั เิ หตุและสิ่งที่ต้องทําเมื่อมีเหตุร้าย/เหตุฉกุ เฉิน ข้ อมูลนี ้มีเป็ นภาษาต่าง ๆ
ถึง 66 ภาษา
www.8sidor.se

ข่าวภาษาสวีเดนอย่างง่าย
http://sverigesradio.se/International

ข่าวภาษาต่าง ๆ หลากหลายภาษา
www.malmo.se

ข้ อมูลเกี่ยวกับเมือง Malmö

ประมวลคําศัพท์ ORDLISTA
Folkbokföring การลงทะเบียนราษฎร์

การลงทะเบียนราษฎร์ หมายถึง การลงทะเบียนถิ่นที่ทา่ นอยู่อาศัย สิทธิและหน้ าที่หลาย ๆ
อย่างจะขึ ้นอยู่กบั ว่าท่านได้ ลงทะเบียนราษฎร์ หรือไม่ และท่านลงทะเบียนราษฎร์ ไว้ ท่ ีไหน
Folktandvården ทันตกรรมประชาชน

ทันตกรรมประชาชน เป็ นการเรี ยกการให้ บริ การด้ านทันตกรรมที่ดําเนินการโดยภาครัฐ ทางเลือกอื่น ๆ
นอกจากทันตกรรมประชาชนแล้ ว ยังมีทนั ตกรรมเอกชนซึง่ ดําเนินการบริ ษัทเอกชน
Födelsebevis ใบสูตบ
ิ ตั ร

ใบสูตบิ ตั ร เป็ นหลักฐานว่าท่านเกิดที่ไหนและเมื่อไหร่ และใครเป็ นพ่อแม่ของท่าน
Försäkringskassan สํานักงานประกันสังคม

สํานักงานประกันสังคม เป็ นหน่วยงานราชการหนึง่ ทีื่ทําหน้ าที่ในระบบหลักประกันความมัน่ คง
โดยจะดูแลให้ ความช่วยเหลือทางการเงินในหลาย ๆ ด้ านแก่ประชาชาชนในสวีเดน เช่น ครอบครัวที่มีบตุ ร และ ผู้ป่วย
Högkostnadskort บัตรสะสมยอด (คุ้มครองค่าใช้ จ่าย)

บัตรสะสมยอดนี ้ เป็ นบัตรที่จะทําให้ ท่านไม่ต้องจ่ายเกิน 1,100 โครนสวีเดนในการไปพบแพทย์ภายในหนึ่งปี
แต่ละครัง้ ที่ทา่ นไปพบแพทย์และจ่ายค่าธรรมเนียม ท่านจะได้ ตราประทับในบัตรสะสมยอด เมื่อใดจ่ายครบ 1,100
โครนสวีเดนแล้ ว ท่านจะได้ รับการรักษาพยาบาลฟรี จนครบกําหนด
Pensionsmyndigheten.สํานักงานบํานาญแห่งชาติ

สํานักงานเงินบํานาญแห่งชาติ เป็ นหน่วยงานของภาครัฐที่มีหน้ าที่ดแู ลเงินบํานาญทัว่ ไป กล่าวคือ
เงินที่จ่ายให้ กบั บุคคลที่เกษียณอายุการทํางาน
Skatteverket กรมสรรพากร/สํานักงานสรรพากร

กรมสรรพากร เป็ นหน่วยงานราชการทีห่ นึง่ ที่ดแู ลเกี่ยวกับภาษีอากรที่ทกุ คนในสวีเดนจ่ายชําระ
กรมสรรพากรยังมีหน้ าทีอ่ ื่นด้ วยเช่นกัน ได้ แก่ การดูแลการทะเบียนราษฎร์ และบัตรประจําตัว เป็ นต้ น
Äktenskapsbevis ใบสําคัญการสมรส

เอกสารทีเ่ ป็ นหลักฐานแสดงว่าท่านได้ ทําการจดทะเบียนสมรส
Vårdnadshavare ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง คือ บุคคลใดบุคคลหนึง่ หรื อบุคคลที่ร่วมกันรับผิดชอบดูแลเด็กตามกฎหมาย/โดยชอบด้ วยกฎหมาย
ซึง่ ส่วนมากพ่อแม่จะเป็ นผู้ปกครอง แต่ก็อาจจะเป็ นบุคคลอื่นได้ ด้วยเช่นกัน ถ้ าหากพ่อแม่ไม่มีความสามารถที่จะดูแลบุตรได้

