Thailändisch

ข้ อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการลงทะเบียนตามกฎหมายคุ้มครองโสเภณี (ProstSchG)
กฎหมายคุม้ ครองโสเภณีฉบับใหม่เริ่ มมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่
1
กรกฎาคม
2017
เป็ นต้นไป
โดยมีจุดประสงค์ให้โสเภณี แจ้งความจานงค์ประกอบอาชีพหลังจากได้รับการให้คาปรึ กษาด้านสุ ขภาพจากสานักงานกากับดูแล
สานักงานเขตที่รับผิดชอบในรัฐนีเดอร์ซคั เซินได้ถูกกาหนดจากหน่วยงานภาครัฐตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ณ
วันที่
5
ตุลาคม
2017
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ ายกฎหมายและเทศบาลในเขตพื้นที่ Hamelin-Pyrmont ทาหน้าที่บริ การให้คาปรึ กษาด้านสุ ขภาพและออกใบรับรองการลงทะเบียน

การให้ คาปรึกษาด้ านสุ ขภาพ
สานักงานสาธารณสุ ขของเขต Hameln-Pyrmont ให้คาปรึ กษาด้านสุ ขภาพสาหรับผูใ้ ห้บริ การทางเพศและออกใบรับรองตามกฎหมายวรรค
ต้องยืน่ ใบรับรองนี้ภายใน 3 เดือน ณ สานักงานเขตที่ท่านมีชื่ออยู่

§

10

การให้คาปรึ กษาด้านสุ ขภาพเป็ นการพูดคุยเกี่ยวกับการป้ องกันโรค การให้คาปรึ กษาด้านการตั้งครรภ์ และการป้ องกันความเสี่ ยงจากยาเสพติดและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนการถูกบังคับและสถาณการณ์ฉุกเฉิ น การให้ความปรึ กษานี้จะถูกเก็บเป็ นความลับ ไม่มีตรวจร่ างกาย
ต้ องการเข้ าการให้ คาปรึกษาเมื่อใด?
โสเภณี ได้ที่เริ่ มทางานก่อนวันที่ 01/07/2017 ต้องลงทะเบียนประกอบอาชีพภายในระยะเวลาที่กาหนดถึงวันที่ 31/12/2017
ตามปกติแล้วต้องลงทะเบียนก่อนเริ่ มทางาน
ต้องเข้ารับการให้คาปรึ กษาด้านสุ ขภาพอย่างสม่าเสมอ:
- เป็ นประจาทุกปี สาหรับโสเภณี ที่มีอายุต้ งั แต่ 21 ปี ข้ ึนไป
(เมื่อลงทะเบียนถึงวันที่ 31/12/2017 ครั้งแรกหลัง 2 ปี )
- ทุก 6 เดือนสาหรับโสเภณี ที่มีอายุ 18-21 ปี
เข้ ารับการให้ คาปรึ กษาที่ใด?
เข้ารับการให้คาปรึ กษาได้ที่
Gesundheitsamt, Hugenottenstr. 6, 31785 Hameln, 2. ชั้น 1 ห้อง 203
และต้องทานัดหมายก่อนล่วงหน้าเท่านั้น
ติดต่อขอรับข้อมูลและนัดหมายได้ที่ Frau Neumann โทรศัพท์: 05151 / 903-5112 หรื อ -5115, อีเมล:
christel.neumann@hameln-pyrmont.de
กรุ ณาแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าหากท่านประสงค์ให้มีล่ามแปลเป็ นภาษาของท่าน ทางเขตจะจัดหาล่ามให้แก่ท่าน - โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ต้ องนาเอกสารใดมาบ้ างในการให้ คาปรึกษา?
สาหรับการขอเข้ารับการให้คาปรึ กษาต้องยืน่ เอกสารยืนยันตัวตน (เช่น บัตรประจาตัวประชาชน, หนังสื อเดินทาง)
การให้คาปรึ กษาไม่มีค่าใช้จ่าย.
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Thailändisch

ใบรับรองการลงทะเบียน
ทีมงานของสานักกฎหมายและสานักงานเขต
Hameln-Pyrmont
ซึ่งตั้งอยู่
Süntelstraße
รับการลงทะเบียนและออกใบรับรองที่เรี ยกว่าใบรับรองการลงทะเบียนและออกใบรับรองนามแฝงตามความประสงค์

9,

31785

Hameln

กฎหมายกาหนดไว้ว่าผูป้ ระกอบอาชีพโสเภณีตอ้ งมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง ทางเรามีแบบฟอร์ มลงทะเบียนให้แก่ท่าน
จาเป็ นต้องทานัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นสาหรับการยืน่ แบบฟอร์มลงทะเบียนและการออกใบรับรองการลงทะเบียน
ก่อนออกใบรับรอง
จาเป็ นต้องได้รับคาแนะนาและคาปรึ กษาข้อมูลเบื้องต้นตามบัญญัติกฎหมาย ProstSchG เพื่อคุม้ ครองสุ ขภาพและการให้คาปรึ กษาบริ การทางสุ ขภาพและสังคม
ข้อมูลติดติดต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิ น และข้อมูลเกี่ยวกับการชาระภาษีเงินได้
ติดต่อขอรับข้อมูลและนัดหมายได้ที่ Frau Seele
โทรศัพท์: 05151/903-2508 หรื อ -2504, อีเมล: sandra.seele@hameln-pyrmont.de, ห้อง 1A03
กรุ ณาแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าหากท่านประสงค์ให้มีล่ามแปลเป็ นภาษาของท่าน ทางเขตจะจัดหาล่ามให้แก่ท่าน - โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
กรุ ณาระบุข้อมู ลต่ อไปนี:้
-

ชื่อและนามสกุล
วันเดือนปี เกิดและสถานที่เกิด
สัญชาติ
ที่พกั อาศัยหรื อที่อยูอ่ าศัยหลักที่ลงทะเบียนไว้ตามกฎหมาย อีกทางเลือกคือที่อยูไ่ ปรษณีย ์
ระบุรัฐหรื อเทศบาลซึ่งต้องการทางาน

กรุ ณานาเอกสารต่ อไปนี้มาด้ วยในวันที่นัดหมาย:
-

ภาพถ่ายล่าสุ ดจานวน 2 ภาพ / เป็ นภาพถ่ายเต็มกรอบ ความยาว 45 มิลลิเมตรและกว้าง 35 มิลลิเมตร
บัตรประจาตัวประชาชน, หนังสื อเดินทาง, ตัวแทนพาสปอร์ตหรื อตัวแทนบัตรประจาตัวประชาชน
หนังสื อรับรองการเข้ารับการที่ปรึ กษาด้านสุ ขภาพ
วววว § 10 1 ProstSchG (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
หลักฐานการจ้างงานหรื อใบอนุ ญาตประกอบอาชีพอิสระในประเทศเยอรมนี (ใช้เฉพาะกับพลเมืองนอก EU)

ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ ของใบรับรองการลงทะเบียน:
ใบรับรองมีผลใช้สาหรับบุคคล
- ที่มีอายุต้ งั แต่ 21 ปี ข้ ึนไป มีผลใช้ได้ 2 ปี (เมื่อลงทะเบียนถึงวันที่ 31/12/2017 ครั้งแรกเป็ นเวลา 3 ปี )
- อายุต่ากว่า 21 ปี มีผลใช้ได้ 1 ปี
ค่ าธรรมเนียม:
ใบรับรองการลงทะเบียนมีค่าธรรมเนียม ชาระค่าธรรมเนียมเป็ นเงินสดหลังจากได้รับการให้คาปรึ กษา
ค่าธรรมเนียมสาหรับใบรับรองการทะเบียน:
(ตามความประสงค์) ค่าธรรมเนียมในการรับรองการใช้นามแฝง:

15.00 EUR
15.00 EUR
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