Den Thailandske Kvinneforening
Foreningens offisielle navn er Den Thailandske
Kvinneforening (DTKF). Vi ble stiftet den.20
september 2008. Det engelske navnet er “Thai Women
Assosiation in Norway”. På Thailandske heter
“สมาคมสตรีไทยในประเทศนอรเวย์”
Den Thailandske Kvinneforening er en upolitisk
forening som arbeider for å integrere thailandske
kvinner best mulig inn i det norske samfunnet.

Den Thailandske Kvinneforening

Foreningen yter bistand og informasjon til kvinner og
barn av thailandske opprinnelse, som er bosatt i Norge.
Foreningen har videre som formål å formidle og bevare
den thailandske kulturen i Norge.

Thai Women Association in Norway
สมาคมสตรีไทยในประเทศนอรเวย์

รำไทย/ Thailandsk klassisk dans

Foreningen kan hjelpe medlemmene med følgende
problemer:
 Bistå med informasjon, råd og hjelp ovenfor
Norske myndigheter samt hjelp med utfylling av
offisielle dokumenter.
 Bistå med juridske råd i samarbied med
advokater.
 Juridsk rådgivning ifb. med eventuell skilsmisse
eller problemer arbeideslivet.
 Bistand til kvinner med thailandske opprinnelse
som er mishandlet fysisk eller mentalt av sine
menn i ekteskap eller samboerskap.
 Opplyse om thailandske og norske
kulturaktiviteter for nordmenn og thailendere
om sine respektive kulturer og tradisjoner.
Kulturaktiveteter:
Fremme og bekjentgjøre thailandske tradisjon
og kultur som følgende:
 Tradisjonell Thailandsk matlaging.
 Thailandske nasjonaldrakter.
 Thailandsk klassisk dans med
Thailandske musikkinstrumenter.
 Thailandsk språk.

กำรสอนภำษำไทย/Thai språk opplæring

สมาคมสตรีไทยในประเทศนอรเวย์
สมำคมสตรีไทยในประเทศนอรเวย์ ได้ทำกำรจดทะเบียนโดย
ถูกต้องตำมกฎหมำยในประเทศนอรเวย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 20
กันยำยน พ.ศ. 2551

จุดมุ่งหมาย
 เพื่อให้ขอ้ มูล แนะนำ ให้คำปรึกษำ ให้ควำมช่วยเหลือ
ในด้ำนกำรติดต่อหน่วยงำนรำชกำร หรือเอกสำรทำง
รำชกำร ตัวอย่ำงเช่น แบบฟอร์มต่ำงๆ กำรต่อ
พำสปอร์ต กำรขอวีซำ่ ฯลฯ
 เป็ นกลุ่มทีป่ รึกษำแนะนำทำงด้ำนกฎหมำย โดยทำง
สมำคมฯ จะร่วมมือกับองค์กรนักกฎหมำยเพื่อหำทำง
ช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหำให้กบั ผูท้ ป่ี ระสพปั ญหำ
ทำงด้ำนกฎหมำยครอบครัว กฎหมำยแรงงำน เป็ นต้น
 เป็ นกลุ่มที่ให้ควำมช่วยเหลือในกำรติดต่อประสำนงำน
กับองค์กรของรัฐทีม่ ีไว้สำหรับรับรอง ในกรณีท่สี ตรี
ไทยประสพปั ญหำในกำรทำร้ำยร่ำงกำย และจิตใจ

 ช่วยส่งเสริมควำมสำมัคคี ในระหว่ำงคนไทยและคน
นอรเวย์เจียน เพื่อทีจ่ ะได้เรียนรูแ้ ละยอมรับใน
ประเพณีและวัฒนธรรมซึง่ กันและกัน
 เป็ นกลุ่มทีด่ ำเนินกำรในกำรจัดอบรมและให้ควำมรู ้
ทำงด้ำนกฎหมำยและสังคมกับสตรีไทย เพื่อให้สตรี
ไทยมีทกั ษะในกำรดำเนินชีวติ ในต่ำงแดนและ
ภำคภูมิใจในควำมเป็ นสตรีไทย
 สมำคมฯ จัดสัมมนำและอบรมให้ควำมรูท้ ำงด้ำน
กฎหมำย และหลักสูตรต่ำงๆ รำยละเอียดเพิ่มเติม
สำมำรถดูได้ในเวปไซต์ของสมำคมฯ

www.thaikvinneforening.org
Org.nr. 993 135 798
Bankkonto. 1503.07.69985
Adresse: Borkenholmveien 11,
1339 Vøyenenga
สำมำรถโทรติดต่อหรือปรึกษำได้ตำมหมำยเลขด้ำนล่ำงนี้
คุณเจีย๊ บ 98 01 90 90
คุณต้อม 47 84 57 52
คุณแอม 94 19 96 53
คุณดำว 99 21 27 24

ราตรีการกุศล เพือ่ หารายได้มอบให้องค์กรทีท่ างานด้านเด็กในประเทศไทย
Veldedighetsfest til inntekt for fattige barn i Thailand

Matlaging kultur / วัฒนธรรมการอาหารไทย

Kurs i norske lover/ อบรมกฎหมาย

e-post: thaikvinneforening@hotmai.no

 เป็ นกลุ่มทีส่ ่งเสริม เผยแพร่ และอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ไทย อันได้แก่
 วัฒนธรรมทำงด้ำนอำหำรไทย
 วัฒนธรรมทำงด้ำนกำรแต่งกำยไทย
 วัฒนธรรมทำงด้ำนกำรดนตรีและรำไทย
 วัฒนธรรมทำงด้ำนภำษำไทย

Styremøte/ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การอบรมกฎหมาย / Kurs i norske lover

