Dịch vụ Tư vấn Gia đình
Dịch vụ Tư vấn Gia đình là một loại hình dịch vụ
dành cho các cặp vợ chồng, gia đình và các cá nhân
đang gặp phải những vấn đề về mối quan hệ hay về
gia đình

“– Cuối cùng thì chúng tôi có thể có bất đồng nhưng không có cãi nhau”
“– Chúng tôi có thể đã không vượt qua nổi khủng hoảng nếu không có
Dịch vụ Tư vấn Gia đình”

Dịch vụ được
cung cấp miễn phí

Dịch vụ Tư vấn
Gia đình có trách
nhiệm bảo mật

Không cần giấy
giới thiệu

Dịch vụ Tư vấn Gia đình là gì?
Dịch vụ Tư vấn Gia đình được thiết kế ra
nhằm đáp ứng được nhu cầu của những
người đang gặp phải vô số vấn đề về mối
quan hệ hay về gia đình khác nhau. Dịch
vụ Tư vấn Gia đình được cung cấp miễn
phí và không cần thiết phải có giấy giới
thiệu. Quý vị có thể tự liên lạc với văn
phòng Dịch vụ Tư vấn Gia đình tại địa
phương của quý vị.
Dịch vụ Tư vấn Gia đình là một loại dịch vụ
chuyên môn mang đến sự hỗ trợ và tư vấn
mang tính thực tiễn khi xảy ra những khó
khăn, mâu thuẫn hay khủng hoảng ngay
trong gia đình. Đa số những người liên lạc

với Dịch vụ Tư vấn Gia đình đều làm thế để
tìm kiếm lời khuyên và trao đổi về những vấn
đề mà họ đang gặp phải trong cuộc sống
hằng ngày. Văn phòng của chúng tôi luôn có
đội ngũ nhân viên là những chuyên gia tâm
lý và những nhân viên xã hội được đào tạo
thêm về liệu pháp gia đình. Tất cả nhân viên
đều có trách nhiệm bảo mật thông tin.

Dành cho đối tượng nào?

Dịch vụ Tư vấn Gia đình ở đây nhằm giúp
đỡ các cá nhân, vợ chồng và gia đình – kể
cả trẻ con và thanh thiếu niên. Hãy liên lạc
với Dịch vụ Tư vấn Gia đình của chúng tôi
qua điện thoại hay e-mail.

Dịch vụ của chúng tôi:
Tư vấn và tư vấn bảo mật
Dịch Vụ Tư Vấn Gia Đình gặp gỡ và hỗ trợ
mọi người trong mọi giai đoạn đời sống gia
đình từ thơ ấu đến tuổi già:
• các cặp vợ chồng muốn cải thiện mối quan
hệ của họ
• các bậc cha mẹ mới có con, đối mặt với
một sự thay đổi trong đời và hiện tại có
trách nhiệm chăm sóc các con
• cha mẹ và con cái gặp khó khăn trong cuộc
sống gia đình
• các vấn đề về khoảng cách thế hệ
• giải quyết các vấn đề sau khi tan vỡ một
mối quan hệ
• giúp cải thiện mối quan hệ giữa các bạn
đời cũ
• những khó khăn về con tôi, con anh và con
chúng ta
• các gia đình bị ảnh hưởng bởi bệnh tật
hoặc mất người thân
• hỗ trợ giải quyết những mâu thuẫn giữa
các nền tảng văn hóa khác nhau
• trong các trường hợp hôn nhân do sắp xếp

và/hoặc cưỡng ép và những truyền thống
khác bất lợi cho sức khỏe
• giúp đỡ các bậc cha mẹ và con cái gặp tình
trạng bạo hành và/hoặc đe dọa trong các
mối quan hệ thân thiết
• các cặp vợ chồng có thể nhận được dịch
vụ tư vấn và hỗ trợ bất kể thiên hướng tình
dục là gì
Hòa giải trong các trường hợp ly thân và
tan vỡ quan hệ sống chung
Dịch Vụ Tư Vấn Gia Đình thực hiện quy
trình hòa giải bắt buộc dành cho các cặp vợ
chồng có con chung dưới 16 tuổi khi cha mẹ
sắp ly thân.
Các bậc cha mẹ sống chung, nhưng tan
vỡ, cũng phải tham dự quy trình hòa giải
để nhận được các phúc lợi trẻ em mở rộng.
Các bậc cha mẹ muốn nộp đơn về nơi sống
của (các) con, quyền thăm nuôi hoặc trách
nhiệm nuôi con trước tiên phải tham dự quy
trình hòa giải. Mục đích của hòa giải là hỗ
trợ các gia đình khi họ ký kết các thỏa thuận
về trách nhiệm nuôi con và tình huống của
(các) con mình.

Các khóa học và các nhóm
Phần lớn các văn phòng của Dịch Vụ Tư
Vấn Gia Đình sẽ bố trí các khóa học và các
nhóm bao hàm các chủ đề thường gặp nhất
về gia đình và sống chung. Các khóa học
bao gồm nội dung về sống chung, các khóa
học dành cho các bậc cha mẹ mới sinh con,
các khóa học dành cho các bậc cha mẹ có
con bị suy giảm chức năng và các nhóm
dành cho trẻ em và người lớn sau khi trong
gia đình có tan vỡ hoặc khi có vấn đề về
bạo hành.
Dịch vụ thông tin
Dịch Vụ Tư Vấn Gia Đình cung cấp thông
tin và đào tạo về các lĩnh vực đời sống hôn
nhân và sống chung.
Các nhóm đối tượng của chúng tôi gồm có
các dịch vụ công, các nhóm dân chọn lọc,
truyền thông, các nhóm mẫu giáo, nhà trẻ và
các nhóm nghề. Dịch Vụ Tư Vấn Gia Đình
cung cấp sự hướng dẫn và tư vấn cho các
chuyên gia và hợp tác với các tổ chức và
các đơn vị khác tham gia làm việc với gia
đình, các chủ đề sự phát triển của trẻ em và
trẻ vị thành niên và sống chung.

Hãy tìm văn phòng Dịch vụ Tư vấn Gia đình cho mình tại:
www.bufetat.no/familievern
Dịch vụ Tư vấn Gia đình là một bộ phận của Sở quản lý Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình (gọi tắt là Bufetat). Sở hoạt động
dựa trên sự bảo trợ của Ban giám đốc về các Vấn đề của Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình của Na Uy (gọi tắt là Bufdir).

Bufetat ở vùng miền Trung Na Uy
Nordreg. 12, Tầng 2.
7495 Trondheim
Đt: 46 61 50 00
E-mail: region.midt@bufetat.no
Bufetat vùng phía Bắc
Betongveien 2
9509 Alta
Đt: 46 61 50 00
E-mail: region.nord@bufetat.no

Aktualizacje będą publikowane
na naszej stronie internetowej.

Ban giám đốc về các Vấn đề của Trẻ
em, Thanh thiếu niên và Gia đình của
Na Uy (Bufdir)
Postboks 8113 Dep
0032 Oslo
Địa chỉ:
Universitetsg. 7/Stensbergg. 25
Đt: 46 61 50 00
E-mail: post@bufdir.no
Bufetat vùng phía Đông
Postboks 7024 St. Olavs plass
0130 Oslo
Đt: 46 61 50 00
E-mail: region.ost@bufetat.no

Bufetat vùng phía Nam
Postboks 2403
3104 Tønsberg
Đt: 46 61 50 00
E-mail: region.sor@bufetat.no
Bufetat vùng phía Tây
Postboks 6200
5893 Bergen
Đt: 46 61 50 00
E-mail: region.vest@bufetat.no

Dịch vụ Tư vấn Gia đình là một bộ phận của Sở quản lý Trẻ em, Thanh thiếu niên

Văn phòng Dịch vụ Tư vấn Gia đình có mặt ở mỗi hạt của Na Uy. Đa số đều là

và Gia đình (gọi tắt là Bufetat). Nhiệm vụ chính của sở là nhằm cung cấp sự giúp

những văn phòng dịch vụ công cộng bên cạnh một số văn phòng khác thuộc về

đỡ, hỗ trợ và thông tin có chất lượng cho những người sử dụng của chúng tôi

giáo hội. Tất cả văn phòng đều hoạt động dưới sự tổ chức của Bufetat. Các văn

dù họ có sống tại bất kỳ nơi đâu ở Na Uy. Bufetat có năm văn phòng khu vực và

phòng trực thuộc giáo hội là thành viên của Kirkens Familievern (KF). Dịch vụ

một Ban giám đốc hoạt động dưới sự bảo trợ của Bộ Quản lý về Quyền Trẻ em,

Tư vấn Gia đình bị chi phối và hoạt động theo Đạo luật về các Văn phòng Dịch

Công bằng và Hòa nhập Xã hội (BLD). Bufetat chịu trách nhiệm về Dịch vụ Phúc

vụ Tư vấn Gia đình.

lợi của Trẻ Em, Dịch vụ Tư vấn Gia đình và nhận con nuôi.

