การร ักษาความล ับของ
ั
สําน ักงานสว ัสดิการสงคม

สํานักงานบริการสงั คมให ้การ
คุ ้มครองโดยการรักษาความลับ
ึ
ซงหมายความว่
าผู ้ทีติดต่อกับทาง
สํานักงานสวัสดิการสงั คมไม่มค
ี วาม
จําเป็ นต ้องกลัวว่าข ้อมูลทีได ้ให ้ไว ้จะ
ถูกสง่ มอบต่อไปยังผู ้ทีไม่เกียวข ้อง
แต่ในทางกลับกันในกรณีสว่ นใหญ่
ิ ธิทีจะ
แล ้วบุคคลทีเกียวข ้อง มีสท
เห็นข ้อมูลทีเกียวข ้องกับตนเอง

แจ้งรายงานเมือเด็ กได้ร ับ
การปฎิบ ัติทไม่
ี ดี

บุคลากรทีทํางานงานกับเด็กมีหน ้าที
ต ้องรายงานเมือพวกเขาทราบว่าเด็ก
อาจจําเป็ นต ้องได ้รับความชว่ ยเหลือ
หรือความคุ ้มครอง
ึ
ซงอาจได
้แก่ เจ ้าหน ้าทีโรงเรียนหรือ
เจ ้าหน ้าทีรักษาพยาบาล เป็ นต ้น

บุคลากรดังกล่าวจะรายงานไปยัง
สํานักงานสวัสดิการสงั คมตาม
กฎหมายว่าด ้วยสวัสดิการสงั คม
นอกจากนีแล ้วยังขอให ้ประชาชน
ทัวไปติดต่อกับทางสํานักงาน
สวัสดิการสงั คมเมือมีเด็กทีอาจ
ต ้องการความชว่ ยเหลือ
บทบัญญัตเิ หล่านีแสดงให ้เห็นถึง
การให ้ความดูแลเด็กเป็ นพิเศษ ซงึ
เป็ นลักษณะเฉพาะของกฎหมายของ
ประเทศสวีเดน
สําน ักงานสว ัสดิการส ังคม
สถานทีติดต่อ Polhemsgatan 29
ทีอยูจ
่ ัดส่งทางไปรษณีย ์ SE-621 81 Visby
โทรศ ัพท์ 0498-26 88 19, 08.00-16.00
เว็บไซต์ www.gotland.se/socialtjänst

ิ ธิเด็ก
สท

ั ญาว่าด ้วยสท
ิ ธิเด็กแห่ง
อนุสญ
องค์การสหประชาชาติ มีผลบังคับ
้
ิ ธิ
ใชในประเทศสวี
เดนและระบุถงึ สท
ของเด็ก โดยระบุไว ้ว่าต ้องยึด
ประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็ นหลัก
หากเป็ นมาตรการทีเกียวข ้องกับเด็ก
ั ญานีเกียวข ้องสําหรับเด็ก
ตามอนุสญ
ทุกคนทีมีอายุตํากว่า 18 ปี
ในประมวลกฎหมายบิดามารดามี
บทบัญญัตเิ กียวกับภาระหน ้าทีของ
บิดามารดาผู ้ปกครองทีมีตอ
่ บุตรของ
ตน
ในกรณีฉุกเฉินนอกเวลาทําการ
โปรดติดต่อกับสํานักงานสวัสดิการ
ั ท์หมายเลข
สงั คมได ้ทางโทรศพ
0498 - 26 91 45

ิ ธิของเด็ก
สท
และภาระหน ้าทีของพ่อแม่ผู ้ปกครอง

กระบวนการตรวจสอบมี
ด ังนี



จะเกิดอะไรขึนหากไม่บรรลุ
ข้อตกลงร่วมก ัน

พ่อแม่ยอ
่ มต ้องการให ้ลูกของตนมีการเจริญเติบโตทีดี แต่พอ
่
่ กันว่าบางครังอาจมีเหตุททํ
แม่ทก
ุ คนก็ทราบเชน
ี าให ้วิตก
กังวลว่าลูกจะไม่มค
ี วามสุขสบาย
เมือเด็กต้องการความ
่ ยเหลือ
ชว

บางครังพ่อแม่อาจทําหน ้าที
บกพร่อง เด็กอาจจะปรับตัวยากที
ั ญานทีบ่งบอกว่า
โรงเรียน หรือมีสญ
้
เด็กกําลังไม่สบาย ใชยาเสพติ
ด
หรือกระทําความผิดทางอาญา
สว่ นใหญ่แล ้วครอบครัวจะหา
ทางออกกันเอง ญาติและเพือน
สามารถชว่ ยให ้คําปรึกษาและชว่ ย
แบ่งเบา หากยังคงต ้องการความ
ชว่ ยเหลือก็มห
ี นทางอืน ๆ อีก
ทังผู ้ใหญ่และเด็กสามารถติดต่อ
สํานักงานสวัสดิการสงั คม Region
Gotland ได ้ โดยแผนกเด็กและ
ครอบครัวของสํานักงานสวัสดิการ
สงั คมจะปรึกษาหารือร่วมกับ
ึ
่ าร
ครอบครัวซงจะเป็
นหนทางสูก

พัฒนาทีดี นอกจากนีสํานักงาน
สวัสดิการสงั คมยังสามารถให ้ความ
ชว่ ยเหลือฉุกเฉินในสถานการณ์
วิกฤตต่าง ๆ

หน้าทีในการตรวจสอบ

เมือสํานักงานสวัสดิการสงั คมได ้รับ
การแจ ้งว่ามีเด็กทีอาจต ้องการความ
ชว่ ยเหลือและการคุ ้มครอง สํานัก
สวัสดิการสงั คมจะมีหน ้าทีในการ
ตรวจสอบ
บางครังการติดต่อในครังแรกก็ทราบ
ั เจนได ้ว่าเด็กมีความต ้องการ
ชด
จําเป็ นอะไร
บางครังความต ้องการนันอาจดูได ้
ยาก ดังนันสํานักงานสวัสดิการ
สงั คมต ้องดําเนินการตรวจสอบที
ครอบคลุมมากขึน ตามกฎหมาย
สวัสดิการสงั คม

โดยมากครอบครัวและสํานักงาน
สวัสดิการสงั คมมักจะเห็นตรงกันว่า
เรืองใดทีเด็กและครอบครัวต ้องการ
ความชว่ ยเหลือ
อย่างไรก็ตามอาจเกิดขึนได ้ที
สํานักงานสวัสดิการสงั คมจะ
พิจารณาว่าเด็กควรได ้รับการ
ปกครองโดยบุคคลอืน แต่ครอบครัว
หรือตัวเด็กเองคิดว่าเป็ นการ
ู ต ้อง
พิจารณาทีไม่ถก
ดังนันอาจให ้ศาลเป็ นผู ้พิจารณา
ิ เรืองอํานาจปกครองหลังจาก
ตัดสน
ํ
ทีสานักงานสวัสดิการสงั คมยืนเรือง
การปกครองโดยไม่ได ้รับความ
ยินยอมจากผู ้ปกครองเด็ก หรือไม่
ได ้รับความยินยอมจากเด็กทีมีอายุ
ิ โดย
เกิน 15 ปี จะพิจารณาตัดสน
ศาลปกครองภายใต ้กฎหมายว่าด ้วย
การปกครองเยาวชน
ในกระบวนการทางศาลนัน ทังเด็ก
และผู ้ปกครองจะมีผู ้ชว่ ยให ้
ึ ้ชว่ ยสว่ น
คําปรึกษาทางคดี ซงผู
ใหญ่จะเป็ นทนายความ














สาํ นักงานสวัสดิการสงั คมพบ
กับเด็กและพ่อแม่
เพือให ้เห็นภาพรวมของ
สถานการณ์ของเด็ก จะมีการ
ติดต่อกับบุคคลแวดล ้อมของ
ึ
เด็ก ซงอาจจะเป็
นศูนย์อนามัย
เด็ก ศูนย์ดแ
ู ลเด็กก่อนวัยเรียน
หรือโรงเรียน
บางครังอาจมีการติดต่อ
ึ ด
บุคคลภายนอกครอบครัวซงขั
กับความต ้องการของ
ผู ้ปกครอง
ครอบครัวอาจเสนอแนะบุคคล
ทีสามารถให ้ข ้อมูลทีสําคัญ
การตรวจสอบต ้องทําภายใน
ี อน จบด ้วยการ
ระยะเวลาสเดื
ประเมินและผลการพิจารณา
ผลการพิจารณาอาจจะให ้เด็ก
และครอบครัวรับความ
ชว่ ยเหลือจากสํานักงาน
สวัสดิการสงั คมในรูปแบบต่าง ๆ
ผลพิจารณาการยังอาจ
เกียวกับการปกครองและการ
บําบัดโดยครอบครัวอุปถัมภ์
หรือบ ้านเพือการดูแลและทีอยู่
อาศัยเด็กทีเรียกว่าบ ้าน HVB
บุคคลทีมีสว่ นเกียวข ้องจะ
ได ้รับผลการพิจารณาเป็ นลาย
ลักษณ์อก
ั ษร
ข ้อมูลดังกล่าวจะถูกสง่ ไปยัง
เด็กด ้วย หากว่าเด็กมีอายุเกิน
15 ปี

