ส� ำนั กงำนคุ้มครองเด็กและเยำวชน
สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ เด็ ก

ส� ำนั กงำนคุ้มครองเด็กและเยำวชนที่ประเทศนอร์เวย์

ส�ำนั กงำนคุ้มครองเด็กและเยำวชนจะท�ำให้เด็กวัยรุน
่ และครอบครัวได้รบั ควำมช่วยเหลือและควำมส่งเสริมในกรณี
ที่มีกำรยุ่งยำกที่บ้ำน หรือบุตรเนื่ องด้วยเหตุผลอื่นมีควำมต้องกำรเพื่อรับควำมช่วยเหลือจำกส�ำนั กงำนคุ้มครองเด็ก
และเยำวชน (อย่ำงเช่นปัญหำในส่วนพฤติกรรมของมืนเมำ) ผู้ปกครองมีควำมรับผิดชอบเพื่อให้กำรเลีย้ งดูแก่เด็ก
ของตนเอง แต่หำกผูป้ กครองมีปัญหำ หรือมีกำรยุง่ ยำก ส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชนจะให้ควำมช่วยเหลือ เป็ น
่ี วกเขำต้องกำร
ผลให้เด็กและวัยรุน
่ ได้รบั กำรเลีย้ งดูทพ
ส�ำนั กงำนคุ้มครองเด็กและเยำวชนจะรับประกันว่ำเด็กและวัยรุน
่ ซึ่งอำศัยอยู่ภำยใต้สภำพ ที่อำจท�ำให้สุขภำพ และ
พัฒนำกำรของพวกเขำได้รบั ควำมเสียหำย จะได้รบั ควำมช่วยเหลือ และกำรเลีย้ งดูให้ทน
ั เวลำ และได้เป็ นกำรส่งเสริม
ว่ำเด็กและวัยรุน
่ มีเงื่อนไขที่มีควำมปลอดภัยในส่วนของกำรเติบโต
สิง่ ที่ดีที่สุดเพื่อเด็ก
ส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชนจ�ำเป็ นต้องมีกำรเริม่ ต้นในสิ่งไหนได้บำ้ งทีด่ ท
ี สี่ ดุ ส�ำหรับเด็ก บำงครัง้ บำงครำวสิ่งเหล่ำ
นี ้อำจมีควำมขัดแย้งกับควำมคิดเห็น ของผูป้ กครอง อันดับแรกส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชนจะให้ควำมช่วยเหลือ
และกำรส่งเสริมแก่ผปู้ กครอง พวกเขำจึงสำมำรถเป็ นผูเ้ ลีย้ งดูทดี่ แี ก่บตุ รของตนเอง หำกได้รบั ควำมช่วยเหลือดังกล่ำว
ไม่ดีเพียงพอ หรือผู้ปกครองมีปัญหำมำกเกินไป ก็ เป็ นไปได้ที่จะมีกำรย้ำยที่อยู่ของเด็กไปยังนอกบ้ำน ภำยในระยะ
้ หรือระยะเวลำนำน
เวลำสัน
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พวกเรำมีปัญหำ ส� ำนั กงำนคุ้มครองเด็กและเยำวชนสำมำรถช่วยหรือไม่
ไม่วำ่ เวลำไหนก็ตำมคนเรำทุกคนเคยตกอยู่ ในสถำนกำรณ์ ยำกล�ำบำกในชีวติ ของตนเอง ซึ่งคนเหล่ำนั ้นมีควำมต้องกำรเพื่อรับควำมช่วย
เหลือ และกำรส่งเสริม เพือ่ ดูแลควำมต้องกำรของบุตรของตนเองในส่วนของกำรเลีย้ งดู ในกรณี ดงั กล่ำวส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชน
มีควำมรับผิดชอบเพื่อให้ควำมช่วยเหลือแก่ครอบครัวเหล่ำนั ้น
หลำยคนมีควำมรูส้ ึกว่ำยุ่งยำกในส่วนของกำรติดต่อกับส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชน เนื่ องด้วยว่ำเขำกลัวว่ำเป็ นกำรพรำกเด็กออก
จำกพวกเขำ กำรรับโอนสิทธิเป็ นผู้เลีย้ งเด็กแทน เป็ นขัน
้ ร้ำยแรงมำกแก่ทัง้ เด็ก และผู้ปกครอง ดังนั ้นจ�ำเป็ นต้องมีเหตุผลหนั กพอจึง
สำมำรถท�ำสิ่งเหล่ำนี ้ ได้
ถ้ำหำกว่ำท่ำนต้องกำรรับควำมช่วยเหลือจำกส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชน ท่ำนสำมำรถโทรหำภำยในอ�ำเภอที่ท่ำนอำศัยอยู่ และขอ
มีกำรนั ดหมำย ในขณะที่ท่ำนมำเพื่อมีกำรสนทนำ โดยที่ท่ำนให้ควำมร่วมมือกับส�ำนั กงำนคุ้มครองเด็กและเยำวชน ได้รบั กำรชีแ้ จงว่ำ
ครอบครัวของท่ำนมีควำมต้องกำรเพื่อรับควำมช่วยเหลือ และกำรส่งเสริมอะไรได้บ้ำง
คนส่วนมำกซึง่ ได้รบั ควำมช่วยเหลือจำกส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชนได้รบั ควำมช่วยเหลือทีบ่ ำ้ น เด็กและผูป้ กครองจึงสำมำรถอำศัย
อยู่รว่ มกันได้ พวกเรำเรียกสิ่งเหล่ำนี ้วำ่ ควำมช่วยเหลือ และยกตัวอย่ำงเช่น
• กำรให้คำ� แนะน� ำและค�ำปรึกษำแก่ครอบครัว
• กำรจัดกลุ่มครอบครัว
• ผู้ช่วยส่วนตัว
• กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเงินแก่คำ่ โรงเรียนอนุ บำล
• กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเงินแก่คำ่ ระบบโรงเรียนกิจกรรม (เอสเอฟโอ/เอเคเอส)
่
• กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเงินแก่คำ่ กิจกรรมเวลำว่ำง หรืออย่ำงอืน
• กำรผ่อนเบำภำระในส่วนของกำรเลีย้ งดูช่วงสุดสัปดำห์/บ้ำนเยี่ยมตำมแผนกำร
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เป็ นไป ได้ ที่จะได้ ร้องขอความช่ วยเหลื อจาก
ส�านั กงานคุ้มครองครอบครัวด้วย
่ ั่ นครอบครัวสำมำรถรับค�ำปรึกษำและกำรสนทนำ
ทีน
เกี่ยวกับชีวต
ิ ประจ�ำวัน และในกรณี ท่ีมีปัญหำยุ่ง
ยำก ควำมขัดแย้ง หรือวิกฤตกำรภำยในครอบครัว
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๔. ๔๐ เปอร์เซ็นต์ของเด็กทุกคน ซึง่ ได้รบั ควำมช่วย
เหลือจำกส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชนภำยใน
ปี ๒๐๑๒ ได้รบั ค�ำแนะน� ำค�ำปรึกษำ ๒๐ เปอร์เซ็นต์
ได้รบั ข้อเสนอเกีย่ วกับบ้ำนเยีย่ มตำมแผนกำร และ
๑๙ เปอร์เซ็นต์ของเด็กเหล่ำนั ้ นได้รับควำมช่วย
เหลือด้ำนกำรเงิน มำกกว่ำ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของ
เด็กทุกคน ซึ่งส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชน
มีส่วนเกีย่ วข้อง ได้รบั ควำมช่วยเหลือโดยควำมสมัคร
ใจ (เอสเอสบี)

BARNEVERNET / BUFDIR

6

ข้ำพเจ้ำมีควำมวิตกกังวลต่อบุตรคนหนึ่ งที่ข้ำพเจ้ำรู้จัก
ข้ำพเจ้ำควรจะติดต่อกับส� ำนั กงำนคุ้มครองเด็กและเยำวชนหรือไม่
ส�ำรับมำรดำหรือบิดำท่ำนอำจกลัว ถ้ำมีกำรติดต่อไปยังส�ำนั กงำนคุ้มครองเด็กและเยำวชน ส่วนญำติ เพื่อนบ้ำน อำจำรย์ หรือคนอื่นๆก็
กลัวว่ำ จะเป็ นกำรก้ำวก่ำย
่ วกเขำต้องกำร ตำมเงือ่ นไข
หำกไม่มกี ำรติดต่อ ก็ เป็ นไปได้วำ่ ผลต่อมำ ท�ำไห้เด็กและครอบครัวไม่ ได้รบั ควำมช่วยเหลือ หรือกำรส่งเสริมทีพ
ของกฎหมำยทีก่ �ำหนดไว้
อย่ำกลัวในส่วนของกำรติดต่อกับส�ำนั กงำนคุ้มครองเด็กและเยำวชนท้องถิ่น โทรหำ และเล่ำให้ฟังเกี่ยวกับปัญหำ/ควำมวิตกกังวลของ
ท่ำน ผูม้ คี วำมรูจ้ ำกส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชนสำมำรถให้คำ� ปรึกษำ และค�ำแนะน� ำทีด่ ห
ี ลำยอย่ำง เกีย่ วกับว่ำท่ำนสำมำรถท�ำอะไร
ได้บำ้ งต่อไป และเกี่ยวกับว่ำพวกเขำสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือกับท่ำนอย่ำงไรได้บ้ำง หรือบุคคลคนนั ้นๆที่ท่ำนมีควำมวิตกกังวลต่อเขำ
ท่ำนรูส้ ึกอึดอัดในกำรติดต่อกับส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชน อำจำรย์สังคมสงเครำะห์ พยำบำล ผู้ ให้คำ� ปรึกษำ หรือผู้ ใหญ่คนอื่น
สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแก่ท่ำนเกีย่ วกับสิ่งเหล่ำนี ้ ได้
ในขณะที่ข้าพเจ้าแจ้ง ข้าพเจ้าสามารถไม่ระบุชื่อตัวได้หรือไม่
่ ่ำนมีกำรติดต่อไปยังส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็ก และเยำวชน
• ท่ำนสำมำรถเลือกเองว่ำท่ำนจะระบุชื่อตัวหรือไม่ ในกรณี ทีท
• ท่ำนสำมำรถเลือกทีจ่ ะมีกำรแจ้งให้ทรำบเกีย่ วกับกรณี โดยที่ ไม่มกี ำรระบุชื่อตัวไว้ ส�ำนั กงำนคุม้ ครอง เด็กและเยำวชน ผูป้ กครองจึงไม่
ทรำบว่ำใครเป็ นผู้แจ้ง จ�ำว่ำครอบครัวเหล่ำนั ้นมี โอกำส ขออ่ำนดูข้อควำมดังกล่ำว อย่ำงเช่นหำกท่ำนเขียนว่ำท่ำนเป็ นคุณน้ ำของเด็ก
ซึ่งง่ำยในกำรที่ เขำจะรับรูว้ ำ่ ท่ำน เป็ นใคร
• ถ้ำหำกว่ำท่ำนเลือกทีจ่ ะมีกำรระบุชอื่ ตัวไว้ ผูป้ กครองสำมำรถรับรูว้ ำ่ ใครเป็ นผูแ้ จ้งควำมวิตกกังวลแก่ส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและ เยำวชน
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้ ได้บ้ำงในกรณี ที่ส�ำนั กงำนคุ้มครองเด็กและเยำวชนได้รับใบแจ้งควำมวิตกกังวล
มีอะไรเกิดขึน
เกี่ยวเด็กคนหนึ่ งและครอบครัว
บ่อยครัง้ ส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชนได้รบั โทรศัพท์หรือจดหมำย ซึ่งมีบุคลเล่ำให้ฟังว่ำพวกเขำคิดว่ำเด็กคนหนึ่ ง หรือครอบครัว
นั ้นไม่มีควำมสุข พวกเรำเรียกสิ่งเหล่ำนี ้วำ่ ใบแจ้งควำมวิตกกังวล ส�ำนั กงำนคุ้มครองเด็กและเยำวชนมีหน้ ำตรวจสอบใบแจ้งควำมวิตก
กังวล และได้มีกำรพิจำรณำว่ำจะมีกำรตรวจสอบกรณี เหล่ำนั ้นต่อไปหรือไม่
ถ้ำหำกว่ำส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชนพบเจอว่ำมีเหตุผลทีจ่ ะมีกำรตรวจสอบกรณี ดงั กล่ำวต่อไป เป็ นไปได้วำ่ ส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็ก
และเยำวชนได้มกี ำรติดต่อกับผูแ้ จ้ง เพือ่ รับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับว่ำท�ำไมถึงมีกำรส่งใบแจ้งควำมวิตกกังวล
บำงครัง้ ส�ำนั กงำนคุ้มครองเด็กและเยำวชนไม่จ�ำเป็ นต้องท�ำสิ่งเหล่ำนี ้ และได้มีกำรติดต่อโดยตรงต่อผู้ปกครองของเด็กเพื่อมีกำรตรวจ
สอบกรณี เหล่ำนั ้นต่อไป ในกรณี ดังกล่ำวได้มีกำรเรียกตัวผู้ปกครองมำเพื่อมีกำรสนทนำกันที่ส�ำนั กงำนหรือที่บ้ำน ถ้ำหำกว่ำส�ำนั กงำน
คุม้ ครองเด็กและเยำวชนได้ตกลงว่ำจะมีกำรเยี่ยมผู้ปกครองที่บ้ำน ก่อนหน้ ำนั ้น จะมีกำรส่งจดหมำยล่วงหน้ ำว่ำส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็ก
และเยำวชนจะไปเยีย่ ม
ในขณะทีผ่ ปู้ กครองได้มกี ำรพบเจอกับเจ้ำหน้ ำทีจ่ ำกส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชน พวกเขำได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับเนื ้อหำในใบแจ้งควำม
วิตกกังวล และในกรณี ส่วนมำกพวกเขำได้มี โอกำสอ่ำนด้วยตนเอง หลังจำกทีร่ บั รูเ้ พิ่มเติมเกีย่ วกับใบแจ้งควำมวิตกกังวล เจ้ำหน้ ำทีข่ อง
ส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชนและครอบครัวจะพูดคุยกันเกีย่ วกับข้อเขียน บ่อยครัง้ ส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชนจะพูดคุยกัน
่ ด้วย ซึ่งรูจ้ ักเด็ก และครอบครัว อย่ำงเช่นสถำนี อนำมัย
กับผู้อืน
โรงเรียนอนุ บำล โรงเรียน หน่ วยงำนวิชำกำร และจิตวิทยำ และอื่น ๆ โดยที่ผ่ำนกำรตรวจสอบดังกล่ำว ส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชน
จะพบเจอว่ำพวกเขำจ�ำเป็ นต้องมีกำรด�ำเนิ นกำรกรณี เหล่ำนั ้นต่อไปหรือไม่
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สิ ทธิว่ำด้วยผู้ปกครอง และผู้ดูแล
ผู้ปกครอง ซึ่งบุตรอำศัยอยู่รว่ มกันหรือผู้ปกครองที่ถืออ�ำนำจปกครองบุตร และนอกเหนื อจำกนั ้นผู้ปกครองที่ถืออ�ำนำจปกครองบุตรเป็ น
คูก่ รณี ในคดีควำมของส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชน หำกท่ำนเป็ นคูก่ รณี ในคดีควำมท่ำนมีสิทธิดงั นี ้
• สิทธิ ในกำรเข้ำถึงเอกสำรในคดีควำม
่ ค�ำร้องขออุทธรณ์ เกีย่ วกับมติท่อี อกโดยส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชน
• สิทธิที่ ในกำรยืน
• สิทธิ ในกำรเข้ำร่วมประชุมที่ศำลปกครอง และแสดงควำมคิดเห็นของท่ำน
• สิทธิ ในกำรรับควำมช่วยเหลือฟรีจำกทนำยควำม ในคดีควำมของศำลปกครอง และกำรพิจำรณำคดีควำมที่ศำล
่ ค�ำร้องขออุทธรณ์ เกีย่ วกับมติทอ่ี อกมำโดยศำลปกครอง และได้มีกำรยืน
่ ค�ำร้องขออุทธรณ์ ไปยังศำล
• สิทธิ ในกำรยืน
• สิทธิ ในกำรเรียกร้องว่ำจะมีกำรยกเลิกมติท่อี อกมำเกี่ยวกับกำรรับโอนสิทธิเป็ นผู้เลีย้ งดูบุตรแทน
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อนุ สัญญำว่ำด้วยสิ ทธิเด็กแห่งสหประชำชำติ
อนุ สัญญำดังกล่ำวระบุวำ่ มนุ ษย์ทกุ คนทีอ่ ำยุตำ�่ กว่ำ ๑๘ ปี เป็ นเด็ก และอยูภ่ ำยใต้อนุ สัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก
สิทธิวา่ ด้วยเด็ก
• เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวติ อยู่รอดปลอดภัย
• เด็กทุกคนต้องมีสิทธิมีชื่อตัว และได้รบั สัญชำติ
• เด็กทุกคนต้องได้รบั กำรปกป้ องคุม้ ครอง
• เด็กทุกคนต้องมีสิทธิ ได้รบั ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนสุขภำพให้ดท
ี ่สี ุด เท่ำที่ท�ำได้ และได้อำหำรและเครือ่ งดืม่ เพียงพอ
• เด็กทุกคนต้องมีสิทธิ กำรให้มีผู้รบั ฟัง และต้องค�ำนึ งถึงประโยชน์ ของเด็ก
• เด็กทุกคนต้องมีสิทธิ ไปโรงเรียน
• เด็กทุกคนต้องมีสิทธิเล่น มีส่วนร่วมในกิจกรรม และมีเวลำพักผ่อน
• เด็กทุกคนต้องมีสิทธิเหมือนกัน และเท่ำเทียมกัน

ข้ำพเจ้ำจะติดต่อกับส� ำนั กงำนคุ้มครองเด็กและเยำวชนอย่ำงไร
การส่งจดหมาย
ท่ำนสำมำรถส่งใบแจ้งควำมวิตกกังวลที่เป็ นลำยลักษณ์ อักษรผ่ำนไปรษณี ย์ ซึ่งท่ำนเขียนจดหมำยฉบับหนึ่ ง ซึ่งท่ำนเล่ำให้ฟังว่ำท่ำน
ต้องกำรควำมช่วยเหลือ และอยำกจะมีกำรนั ดหมำยกับส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชน ท่ำนสำมำรถส่งใบแจ้งทีเ่ ป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร
ผ่ำนไปรษณี ย์ หำกท่ำนมีควำมวิตกกังวลต่อบุตรคนหนึ่ ง ในกรณี ดงั กล่ำวท่ำนจ�ำเป็ นต้องเขียนเล็กน้ อยว่ำมีปัญหำอะไรบ้ำง มีส่วนเกีย่ วข้อง
กับบุคคลคนไหนบ้ำง ส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชนสำมำรถติดต่อกับบุคคลคนนั ้นอย่ำงไรบ้ำง
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การโทร
่ ำ่ นโทรหำท่ำนสำมำรถพูดคุยกับเจ้ำ
ท่ำนสำมำรถโทรหำส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชนในอ�ำเภอทีเ่ ด็ก/วัยรุน
่ อำศัยอยูด่ ว้ ย ในขณะทีท
หน้ ำที่ของส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชนเกี่ยวกับควำมวิตกกังวลของท่ำน ในขณะนั ้นท่ำนสำมำรถรับค�ำแนะน� ำ และค�ำปรึกษำว่ำ
ท่ำนควรจะท�ำอะไรต่อไป ท่ำนไม่จ�ำเป็ นต้องระบุช่ือตัวไว้
การประชุม
ได้มีกำรตกลงเวลำส�ำหรับกำรสนทนำกัน ส�ำนั กงำนคุ้มครองเด็กและเยำวชนหลำยแห่งได้มีกำรก�ำหนดเวลำไว้ เพื่อมีกำรสนทนำเพื่อให้
ค�ำแนะน� ำค�ำปรึกษำ หำกท่ำนต้องกำรสิ่งเหล่ำนี ้ โทรหำส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชนในอ�ำเภอของท่ำน และถำมว่ำพวกเขำมีเวลำ
ว่ำงหรือไม่ ในกำรสนทนำดังกล่ำวท่ำนสำมำรถพูดคุยเกี่ยวกับควำมวิตกกังวลของท่ำน และได้รบั ค�ำแนะน� ำว่ำท่ำนควรจะท�ำอะไรต่อไป
่ ่ำนเชื่อถือไปด้วยได้
บ้ำง ท่ำนสำมำรถน� ำบุคคลทีท
ถ้ำหำกว่ำท่ำนต้องกำรใช้ล่ำมท่ำนสำมำรถขอล่ำมได้
กำรประชุมภำยในครอบครัว
ตำมหลักส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชนเป็ นฝ่ ำยตัดสินใจว่ำจะมีอะไรเกิดขึน้ บ้ำงในคดีควำมของส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชน
ครอบครัว ซึง่ ตกอยู่ ในสถำนกำรณ์ ยำกล�ำบำกสำมำรถขอควำมช่วยเหลือเพือ่ จัดกำรประชุมภำยในครอบครัวขึน้ กำรประชุมภำยในครอบครัว
่ื ทีม่ คี วำมรูม้ ำกเกีย่ วกับเด็ก ครอบครัวเหล่ำนั ้นได้ตกลงกันว่ำควรจะท�ำอะไรได้
คือกำรประชุม ซึง่ ครอบครัวสำมำรถร่วมกันกับญำติ และผูอ้ น
บ้ำง ให้กบั เด็ก และครอบครัวเหล่ำนั ้นเพือ่ จะมีควำมสุขมำกเพิม่ ขึน้ และได้มกี ำรอภิปรำยสิ่งเหล่ำนี ้กบั ส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชน
่ี ่ ำกลัว หรือน่ ำอึดอัดใจ หรือท่ำนหรือผูอ้ น
่ื ทีท
่ ำ่ นรูจ้ กั เผชิญหน้ ำกับควำมวุน
หำกท่ำนเคยเผชิญหน้ ำกับเหตุกำรณ์ ทน
่ วำยภำยในครอบครัว –
โปรดติดต่อหำเจ้ำหน้ ำทีเ่ วรยำมของส�ำนั กงำนคุม้ ครองเด็กและเยำวชน หรือหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิ น ๑๑๖ ๑๑๑
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