Region Gotland

Date 5 August 2014
Thailändska

[Avdelning/Enhet/Alternativt blank]

ยินดีต้อนรับเข้ าสูเ่ ว็บไซด์เกาะ Gotland
เกีย
่ วก ับภูมภ
ิ าคเมือง Gotland / Om Region Gotland
อาณาเขตของหมูเ่ กาะเมือง Gotland ถูกสถาปนาเป็ นเขตเทศบาลภูมิภาค ซึง่ เมือง Gotland
ได้ รับการสถาปนาแต่งตังเป็
้ นหมูเ่ กาะเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2011 เขตภูมิภาคนี ้มีประชากรประมาณ
57,300 คน โดยประมาณ 24,000 คนอาศัยอยูใ่ นเมืองวิสบี (Visby) ซึง่ ถือเป็ นตัวเมืองหลัก
ส่วนเมืองใหญ่รอบเมืองนอก Visby ได้ แก่ Hemse, Slite, Roma และ Klintehamn
เมือง Gotland มีบริ การให้ ความดูแลประชาชนด้ านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นโรงเรียน สถานดูแลเด็ก
ห้ องสมุด การดูแลสุขภาพ – และโรคภัยต่างๆ การดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ และการดูแลคนพิการ
นอกจากนี ้ยังดูแลรับผิดชอบเรื่ องของสุขาภิบาล สุขอนามัย ที่จอดรถ การวางแผนการคมนาคม
การขนส่งทางน ้า สิง่ ปฏิกลู และอืน่ ๆ
บนพื ้นที่ของเมือง Gotland ทุกบริ เวณของเมืองจะจัดให้ มีศนู ย์อนามัย ขอบเขตกา
รบริ หารดูแลของเมือง Gotland นันครอบคลุ
้
มถึงการคมนาคมขนส่ง ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ
รวมถึงการวางผังพัฒนาเมืองใน หลายพื ้นที่ของประเทศรัฐบาลประจาจังหวัดจะเป็ นผู้บริ หารจัดก
ารท้ องถิ่น แต่เมือง Gotland เป็ นเมืองหนึง่ ที่มีขอบเขตการปกครองเป็ นของตนเอง
ั ัศน์ Gotland 2025 / Vision Gotland 2025
วิสยท

วิสยั ทัศน์เมือง Gotland 2025 เป็ นสิง่ ที่เราวางแผนไว้ สาหรับอนาคตของเมือง Gotland
โดยให้ วิสยั ทัศน์วา่
Gotland เป็ นส่วนหนึ่งของทะเลบอลติ ก เป็ นสถานทีแ่ ห่งความคิ ดสร้างสรรค์ทีว่ ิ เศษทีส่ ดุ
โดดเด่นด้วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และเต็มไปด้วยรสชาติ ของชีวิต
ิ่ แวดล้อม / Gotland – en ekokommun
Gotland – เมืองแห่งสง

เมืองแห่งสิง่ แวดล้ อมกล่าวคือ Gotland เป็ นเขตเมืองของการเริ่มต้ นอนุรักษ์ พัฒนาสิง่ แวดล้ อม
เพื่อความยัง่ ยืนในสังคม โดยคานึงถึงพื ้นที่โดยรอบเป็ นสาคัญ เพือ่ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและก้ าวพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของเมือง Gotland ในปี 2025 การทางานที่ท้าทา
ยคือ การขอความร่วมมือจากนานาประเทศ

Visiting address Visborgsallén 19

Org nr 212000-0803

Mailing address Region Gotland, SE-621 81 Visby

E-mail regiongotland@gotland.se

Telephone number +46 (0)498 26 90 00 main

Website www.gotland.se
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อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการทางานของเมือง Gotland เพื่อสังคมที่ยงั่ ยืนในภาษาอังกฤษได้ ที่นี่
http://www.gotland.se/2669
ความร่วมมือระหว่างประเทศ / Internationellt samarbete

ภูมิศาสตร์ ของเมือง Gotland เป็ นเกาะหนึง่ ของทะเลบอลติก (Östersjön) เป็ นเกาะธรรมชาติ
และเป็ นที่สบั เปลีย่ นเส้ นการเดินทางระหว่างประเทศแถบคาบสมุทรทะเลบอลติก บริ เวณ
แถบทะเลบอลติกถือเป็ นหนึง่ ในเขตแดนที่มกี ารเจริ ญเติบโตพัฒนาเร็ วที่สดุ ในยุโรป เมือง
Gotland มีการพัฒนาธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทที่สาคัญในการประสานง
านกับองค์กรต่างๆ และเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศของเมือง Gotland ภาคภาษาอังกฤษได้ ที่นี่
http://gotland.se/50192
เมือง Hansestaden Visby / Hansestaden Visby

เมืองเกาะของ Gotland ตังอยู
้ บ่ ริ เวณส่วนกลางของทะเลบอลติก มีระยะห่าง 9 ไมล์จากชา
ยฝั่งของสวีเดน และระยะห่าง 13 ไมล์จากลัตเวีย ที่ตงภู
ั ้ มศิ าสตร์ มีลกั ษณะเป็ นธรรมชาติ
มีความสัมพันธ์ทางการค้ าและการติดต่อระหว่างประเทศมาเป็ นระยะเวลานาน ในประวัติศาส
ตร์ เมือง Gotland บางส่วนได้ ผา่ นการเข้ าร่วมในสันนิบาตฮันเซียติก ซึง่ เป็ นความสัมพันธ์ทาง
การค้ าขายที่สาคัญระหว่างฝั่งตะวันตกและตะวันออก
เมือง Hansestaden Visby เป็ นส่วนหนึง่ ของเมืองทีถ่ กู ล้ อมไว้ ด้วยกาแพงเมืองตังแต่
้ ชว่ งปี 1995
ซึง่ ถือเป็ นหนึง่ ในรายชื่อมรดกโลกด้ านวัฒนธรรมและธรรมชาติของยูเนสโก (UNESCO) เมือง
Hansestaden คือเมืองแห่งมรดกที่แสดงถึงความเป็ นอยูข่ องประชาชน ไม่วา่ จะเป็ นด้ านธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
ั
โบรชวร์
/ Broschyrer

หน้ าเว็บไซด์ภาษาอังกฤษของเรามีโบรชัวร์ ของภาษาต่างๆ ตามแนบนี ้
http://www.gotland.se/english
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่ งทางการติดต่อและเวลาทาการ / Kontakt och öppettider
ชอ
ยินดีตอ
้ นร ับ / Reception

อาณาบริ เวณของวิสบูรี่ (Visborgsområdet) แห่งเมืองวิสบี ้ (Visby) ถือเป็ นศูนย์กลางการบริห
ารเมือง Gotland คุณสามารถติดต่อเคาน์เตอร์ ต้อนรับได้ ที่ทางเข้ าโรดฮูเซท (Rådhusets entré)
ที่อยูต่ ิดต่อ : Visborgsallén 19, 621 81 Visby
เวลาเปิ ดทาการ:
จันทร์ – ศุกร์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันทาการระหว่างวันหยุด

เวลา
เวลา
เวลา

07.45 - 17.00 น.
07.45 - 13.00 น.
10.00 - 12.00 น.

การบริ หารงานส่วนกลางด้ านวัฒนธรรมและสันทนาการตังอยู
้ ท่ ี่
Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby.

การบริ หารงานส่วนกลางระดับมัธยมศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่
Regementsgatan 6, Visby.
ั
หมายเลขโทรศพท์
/ Telefon

เมือง Gotland ของเรามีหน่วยงานให้ บริ การข้ อมูลทางโทรศัพท์ เมื่อคุณติดต่อเรา คุณจะเข้ าถึง
เครื่ องทารายการเสียงอัตโนมัติ โดยคุณสามารถกดเลือกปุ่ มตัวเลข หรื อเลือกหัวข้ อข้ อมูลต่างๆได้
หากคุณต้ องการฟั งข้ อมูลภาษาอังกฤษ หรื อหากต้ องการติดต่อเจ้ าหน้ าที่ให้ กด 9
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 0498 - 26 90 00
เวลาเปิ ดทาการโทรศัพท์:
จันทร์ – ศุกร์
วันนักขัตฤกษ์
วันทาการระหว่างวันหยุด

เวลา 07.00 - 17.00 น.
เวลา 07.00 - 14.00 น.
เวลา 09.00 - 14.00 น.

จดหมายอิเล็ กทรอนิกส ์ / E-post

regiongotland@gotland.se
ล่าม / Tolk

หากคุณต้ องการล่าม จะมีเจ้ าหน้ าที่ให้ ความช่วยเหลือในเรื่ องการจัดหาล่ามและนัดหมายให้ คณ
ุ
คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้
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การจ ัดระเบียบทางการเมือง / Politisk organisation
อานาจปกครองแบบสว่ นกลางภูมภ
ิ าค / Regionfullmäktige

อานาจการตัดสินใจสูงสุดในเขตการปกครองภูมิภาคของเมือง Gotland คือสภาระดับเทศบาล
หน่วยงานคณะกรรมการรัฐระดับท้ องถิ่น เป็ นหน่วยงานที่มาจากการเลือกตังและประชุ
้
มเปิ ด
โดยจะมีการเลือกตังทุ
้ ก 4 ปี คณะกรรมการบริ หารสภามีสมาชิก 71 คน
เนื่องจากไม่มีเขตมณฑลอื่นในเมือง Gotland ส่วนกลางของภูมภิ าคจะเป็ นผู้บริ หารจัดการ
เช่นการบริ หารจัดการจะดูแลโดยศูนย์สขุ ภาพและการขนส่งสาธารณะ
คณะกรรมการสภาส่วนกลางของภูมิภาคจะทาการตัดสินใจในประเด็นที่มคี วามสาคัญต่อภูมิภาคแ
ละประชาชน โดยคณะกรรมการจะเป็ นผู้ตดั สินใจในเรื่ องต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม
งบประมาณส่วนภูมิภาค การลงทุน รวมถึงการวางแผนและกาหนดวัตถุประสงค์การเจริ ญเติบโ
ตทางธุรกิจ
้ ทีเ่ ขตของตนเอง /
คณะบริหารต้องร ับผิดชอบพืน
Varje nämnd har sitt ansvarsområde

ภายใต้ เขตการปกครองส่วนกลางจะมีคณะกรรมการดูแลทังสิ
้ ้น 12 ส่วน โดยจะรับผิดชอบใน
พื ้นที่ที่แตกต่างกันออกไป
Regionstyrelsen คือคณะกรรมการระดับภูมิภาค ประกอบด้ วยคณะกรรมการ/คณะบริ หาร

ทาหน้ าที่เป็ นผู้นาประสานงานกับเขตต่างๆ และติดตามผลการทางานของหน่วยงานอื่นๆ
นอกจากนี ้คณะกรรมการทาการดูแลตรวจสอบการพัฒนาของภูมภิ าค ซึง่ ถือว่าเป็ นสิง่ สาคัญมาก
คณะกรรมการแต่ละส่วนจะดาเนินการตัดสินใจ และเตรี ยมนาเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมก
ารส่วนกลางของภูมิภาคทราบเพือ่ พิจารณา
คณะกรรมการบริ หารในภูมิภาคเมือง Gotland:
 คณะบริ หารระดับภูมิภาค
 เด็ก – และคณะบริ หารด้ านการศึกษา
 คณะบริ หารด้ านอาคาร
 มัธยมศึกษา และคณะบริ หารการศึกษาระดับผู้ใหญ่
 สุขภาพ – และคณะบริ หารทางการแพทย์
 วัฒนธรรมและคณะบริ หารการสันทนาการ
 คณะบริ หารด้ านสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพ
 คณะบริ หารด้ านผู้รับการรักษา/คนไข้
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 คณะบริ หารบริ การสังคม
 คณะบริ หารด้ านเทคโนโลยี
 คณะบริ หารการเลือกตัง้
 ส่วนของผู้ปกครองผู้มีอานาจสูงสุด
ข้ อมูลการติดต่อสาหรับสมาชิกของภูมิภาค (นักการเมือง) สามารถสืบค้ นได้ จากลิงค์ที่แนบมานี ้
http://www.gotland.se/61394

คณะกรรมการแต่ละส่วนจะมีคณะบริ หารงานเพียงหนึง่ เดียวหรื อมากกว่าหนึง่ ก็ได้ ซึง่ ประกอบไป
ด้ วยลูกจ้ าง หรื อที่เรี ยกกันว่าพนักงาน / เจ้ าหน้ าที่ ผู้ปกครองสูงสุดของเขตเมือง Gotland
คือผู้อานวยการประจาภูมิภาค ชื่อนาย Jan Björinge และเขายังเป็ นหัวหน้ าของภูมิภาคนี ้ด้ วย
การบริ หารการจัดการนันเป็
้ นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหรื อสภาท้ องถิ่น
ซึง่ ในเขตภูมิภาค Gotland มีสว่ นบริ หารทังสิ
้ ้น 9 ส่วน


ผู้บริ หารสานักงาน
รับผิดชอบในการจัดการโดยรวมและการกากับดูแล



การบริ หารจัดการด้ านบริ การ
ให้ ความช่วยเหลือหน่วยงานอื่นๆ และส่วนของสานักงานของคณะกรรมการดูแลคนป่ วย
และผู้มีอานาจปกครองสูงสุด



การบริ หารจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม
ให้ รายละเอียด – และความเข้ าใจในเรื่ องของการวางแผน การส่งเสริ มด้ านสิง่ แวดล้ อม
สุขภาพ น ้าและขยะมูลฝอย การคมนาคมสาธารณะ และบริ การฉุกเฉินด้ านต่างๆ



การจัดการด้ านเทคโนโลยี
สถานที่ให้ บริ การน ้าและการบาบัดน ้าเสีย การท่าเรื อและสิง่ แวดล้ อมสาธารณะต่างๆ



การบริ หารจัดการด้ านวัฒนธรรม และกิจกรรมสันทนาการ
การกีฬา ศูนย์ออกกาลังกาย ศูนย์สนั ทนาการต่างๆ ห้ องสมุด
รวมถึงประเพณีวฒ
ั นธรรมต่างๆ



การดูแลเด็ก และการจัดการด้ านการศึกษา
โรงเรี ยนและสถานรับเลี ้ยงเด็ก
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การจัดการมัธยมศึกษา – และการศึกษาระดับผู้ใหญ่
มัธยมศึกษา และการศึกษาระดับผู้ใหญ่ รวมถึงวิทยาลัยชุมชน



การบริ การสังคม
การดูแลผู้สงู อายุ การดูแลบุคคลพิการ รวมถึงตัวบุคคลและครอบครัว



การบริ การด้ านสุขภาพ – และศูนย์อนามัย
โรงพยาบาลของภูมิภาค การดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
และศูนย์ทนั ตกรรม

การขอเป็นพลเมือง / Medborgarförslag

หากคุณลงทะเบียนหรื ออาศัยอยูใ่ นเขตเมือง Gotland คณะกรรมการส่วนกลางอาจเห็น
ชอบให้ ทา่ นมีสทิ ธิเสมือนเป็ นพลเมืองของเรา โดยเด็กและเยาวชนจากต่างประเทศสามา
รถได้ รับสิทธินี ้ ยกเว้ นสมาคม บริ ษัทต่างๆ หรื อหน่วยงานทีค่ ล้ ายคลึงตามที่กล่าวมานี ้
ไม่สามารถยื่นขอเป็ นพลเมืองได้
มีแบบฟอร์ มพิเศษสาหรับกรอกรายละเอียด ลงนามและยื่นขอเป็ นพลเมือง หากท่านต้ องการแบบ
ฟอร์ มการขอเป็ นพลเมืองสามารถคลิกได้ ที่ลงิ ค์ตามแนบนี ้ http://www.gotland.se/44835

ข้อมูลเกีย
่ วก ับการเลือกตงั้ / Information om val

สาหรับข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ทีเ่ กี่ยวกับการเลือกตัง้ ท่านสามารถเข้ าเยีย่ มชมเว็บไซด์เกี่ยวกับ
การลงคะแนนเสียงเลือกตังได้
้ ที่ http://www.val.se
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ขอต้อนร ับสูเ่ มือง Gotland ย้ายถิน
่ ฐานหรือต้องการ ก่อตงธุ
ั้ รกิจ /
Besöka Gotland, flytta hit eller etablera företag

หากคุณต้ องการที่จะมา Gotland เพื่อย้ ายถิ่นฐานหรื อก่อตังธุ
้ รกิจ เรามีหน่วยงานของเมือง
Gotland ที่สามารถให้ ความช่วยเหลือคุณได้ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ อ
งน่าสนใจต่างๆของเมือง Gotland ได้ ที่ www.gotland.com หรื อท่านสามารถติ
ดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ ที่หมายเลข 0498-20 17 00
ศูนย์บริการข้อมูลน ักท่องเทีย
่ ว / Turistbyrå

ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ : Donnerska huset, Donners plats 1, Visby
หมายเลขโทรศัพท์: 0498-20 17 00
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: info@gotland.com
เวลาเปิ ดทาการ สามารถตรวจสอบผ่านหน้ าเว็บไซด์ของเมือง Gotland ที่ www.gotland.com
ั
หน่วยงานบริการเรือ
่ งการย้ายถิน
่ อาศยเข้
า / Inflyttarbyrån

หน่วยงานบริ การเรื่ องการย้ ายถิ่นฐานอาศัย สามารถช่วยคุณได้ หากคุณสนใจที่จะย้ ายถิ่น
ที่อยูอ่ าศัยมายังเมือง Gotland หน่วยงานนี ้จะช่วยจัดหาข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ให้ แก่ทา่ น เช่น
การหาที่อยูอ่ าศัยและศูนย์ดแู ลเด็ก
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ : Donnerska huset, Donners plats 1, Visby.
หมายเลขโทรศัพท์: 0498-20 17 02
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: inflyttarbyran@gotland.com
เวลาเปิ ดทาการ สามารถตรวจสอบผ่านหน้ าเว็บไซด์ของ Gotland ที่ www.gotland.com
ั
Gotland / GotlandsHem
บ้านทีอ
่ ยูอ
่ าศยของ

สิทธิครอบครองในเขตพื ้นที่ Gotland ถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัท GotlandsHem
สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับที่พกั ของ Gotland ได้ ที่: http://www.gotlandshem.se/
ธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม / Näringsliv

การมีบริ ษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ เปรี ยบเสมือนประตูอานวยความสะดวกในการสือ่ สารติดต่อระห
ว่างบริ ษัทต่างๆของเมือง Gotland เป็ นบริ ษัทที่ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อให้ ความช่วยเหลือคุณ หากคุณต้ อง
การทาธุรกิจบนเกาะ Gotland นี ้ ที่นี่คณ
ุ สามารถได้ รับคาปรึกษาเรื่ องการก่อตังธุ
้ รกิจ แนวทางก
ารแก้ ปัญหา การติดต่อสอบถามกับหน่วยงานต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการเงิน การขอใบอนุญาตก่อ
สร้ างอาคาร พื ้นที่วา่ ง และอื่นๆ บริ ษัทจะให้ ความช่วยเหลือคุณ ในการติดต่อกับผู้ประกอบ
การของเมือง Gotland (Gotlands företagslots) ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ดี่ อนเนอร์ สการ์ ฮูเซท
(Donnerska huset) ในเมืองวีสบี (Visby) ที่ Donnerska huset นี ้มีบริ การของหน่ว
ยงานอื่นทีใ่ ห้ การส่งเสริ มการทาธุรกิจ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพีมเติมได้ ตามเว็บไ
ซด์ที่แนบมานี ้ www.gotland.com
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ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ : Donnerska huset, Donners plats 1, Visby.
เวลาเปิ ดทาการ สามารถตรวจสอบผ่านหน้ าเว็บไซด์ของ Gotland ที่ www.gotland.com.
IFS เป็ นองค์กรที่ให้ บริ การด้ านคาปรึกษา และเป็ นส่วนหนึง่ ของบริ ษัทประกอบการ Almi
Företagspartner ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างชาติ

ในด้ านการคิดริ่ เริ่ มหรื อก่อตังธุ
้ รกิจ
เข้ าสูเ่ ว็บไซด์องค์กรที่ปรึกษา IFS ตามแนบนี ้
http://www.almi.se/Gotland/Erbjudanden/IFS-Radgivning/

สมาคมธุรกิจระหว่างประเทศของเมือง Gotland ทางานเพื่อสนับสนุนบุคคลที่มาจากถิ่นฐานอื่น
หรื ออพยพมาจากที่อื่น หรื อสนใจที่จะก่อตังธุ
้ รกิจบนเกาะนี ้
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 070-718 10 53
ทางานภายในเขตเมือง Gotland / Jobba inom Region Gotland

ในเขตภูมิภาค Gotland มีพนักงานหรื อลูกจ้ างจานวนมากกว่า 6,000 คน ถือว่าเป็ นเกาะทีม่ ีกา
รจ้ างงานที่สดุ ซึง่ ในเขตเมืองของเราจะมีการเพิ่มพนักงานใหม่โดยประมาณ 500 คนต่อปี
ในช่วงภาคฤดูร้อน เราต้ องการจ้ างพนักงานเพิ่มเติม ส่วนใหญ่จะเป็ นที่ศนู ย์อนามัยและ
ศูนย์ดแู ลสุขภาพ โดยตาแหน่งว่างงานต่างๆจะถูกประกาศบนเว็บไซด์ที่แนบมานี ้
http://www.gotland.se/jobbahososs
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หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน / Hjälp vid akuta situationer
หากคุณป่วย / Om du blir sjuk

หากคุณมีอาการป่ วย บาดเจ็บ หรื อต้ องการคาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ
1. ติดต่อศูนย์การดูแลสุขภาพเบือ
้ งต้น / Kontakta vårdcentralen

หากคุณต้ องการขอคาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ สิง่ แรกคุณควรที่จะไปพบแพทย์ที่
ศูนย์การดูแลสุขภาพเบื ้องต้ น (ศูนย์อนามัย) ที่ศนู ย์อนามัยจะมีแพทย์ประจาท้ องถิ่น
ผู้ซงึ่ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสุขภาพร่างกาย หากแพทย์เห็นว่าคุณมีความจา
เป็ นต้ องพบแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน จะมีการทาการส่งต่อไปยังหน่วยงานดูแลสุขภาพนันต่
้ อไป
ที่ศนู ย์อนามัยสามารถรักษาหรื อบรรเทาอาการป่ วยปั จจุบนั ของคุณให้ ทเุ ลา นอกจากนี ้ศูนย์อนา
มัยมีการจัดสารองข้ อมูลสาหรับเหตุการณ์ฉกุ เฉิน คุณสามารถอ่านรายล ะเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ศูนย์ดแู ลสุขภาพอนามัยประจาภูมิภาคได้ ที่ www.1177.se
ั
2. 1177 – ข้อมูลการดูแลสุขภาพบนเว็บไซด์และโทรศพท์
/
1177 - Råd om vård på webb och telefon

หากคุณต้ องการทราบข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และหากตรงกับวันทีศ่ นู ย์อ
นามัยปิ ดทาการ (ช่วงค่าและวันหยุด) คุณสามารถติดต่อขอคาแนะนาได้ ที่บริ การสา
ยด่วนทางการแพทย์ (Sjukvårdsrådgivningen) หมายเลข 1177 บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หรื อสามารถติดต่อผ่านเว็บไซด์ 1177.se บริ การสายด่วนทางการแพทย์นี ้ถือเป็ น
ส่วนหนึง่ ของศูนย์การดูแลสุขภาพเบื ้องต้ น
3. 112 – เมือ
่ ได้ร ับบาดเจ็บสาห ัสหรือโรคภ ัยต่างๆ /
112 - Vid allvarlig skada eller sjukdom

หากคุณเจ็บป่ วยจากโรคภัย หรื อได้ รับบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ – หน่วยกู้ภยั SOS (Save Our
Souls) ในกรณีจาเป็ นคุณสามารถโทรบริ การสายด่วน 112 เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ ้นเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานได้
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ความรุนแรงภายในครอบคร ัว / Våld i nära relationer
่ ยเหลือฉุกเฉินและการป้องก ัน / Akut hjälp och skydd
ความชว

หากมีเหตุการณ์ดว่ นต้ องการความช่วยเหลือ สามารถโทรสายด่วนถึงหน่วยงาน SOS ที่หมายเลข 112
งานบริ การสังคมจะเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่ องของการให้ ความช่วยเหลือบุคคลที่ถกู ทาร้ าย
และให้ ความช่วยเหลือเด็กที่อยูใ่ นความดูแล หากคุณต้ องการได้ รับความช่วยเหลือกรณี
ฉุกเฉินที่มีปัญหาครอบครัว มีภยั คุกคาม หรื อความรุนแรงเกิดขึ ้นภายในครอบครัวในช่วงตอนเย็น
กลางคืน และวันหยุด คุณสามารถติดต่อหน่วยงานบริ การสังคมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0498-26
91 45 เปิ ดบริ การทุกวันสาหรับเหตุดว่ นของเด็กและผู้ใหญ่ ช่วงเวลา 16.00 -03.00 น. สาหรับก
รณีเร่งด่วนในช่วงวันและเวลาทาการ ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานบริ การสังคม – และการรัก
ษาพยาบาลครอบครัวด้ วยตนเองที่หมายเลขโทรศัพท์ 0498-26 88 19
ศูนย์ชว่ ยเหลือสตรี ฉกุ เฉิน (Terrafem) เป็ นสายด่วนสาหรับผู้หญิงที่มาจากต่างประเทศ
เปิ ดให้ บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่เสียค่าบริ การทางโทรศัพท์แต่อย่างใด หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
020-52 10 10
สาหร ับเยาวชน / För dig som är ung

คุณรู้สกึ กลัวไหม มีใครที่คณ
ุ รู้จกั ได้ รับบาดเจ็บจากการถูกทาร้ ายหรื อไม่ มันไม่ใช่ความผิดของคุณ
! คุณสามารถติดต่อโทรศัพท์มายังหน่วยงานให้ ความช่วยเหลือสิทธิเด็กในสังคม (Barnens Rätt
I Samhället หรื อ BRIS) ได้ ตลอด 24 ชม. หากคุณได้ รับการถูกตีหรื อถูกทาร้ าย ถูกระราน
หรื อมีสงิ่ ที่ทาให้ ร้ ูสกึ ไม่ดี หน่วยงาน BRIS เราจะเก็บความลับของคุณ และจะไม่เปิ ดเผยชื่อ
ถ้ าคุณไม่ต้องการ คุณสามารถติดต่อเราได้ ตลอดเวลาทีค่ ณ
ุ ต้ องการและไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยใดๆ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 116 111

