
Pro Sentret (ศ�นย์ให้คำแนะนำคำปรึ�ให้คำแนะนำคำปรึกษา แล�คำแนะนำคำปรึกษา และควา
�แนะน
�คำแนะนำคำปรึกษา และควา
�ปรึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ข�กษ� และคำแนะนำคำปรึกษา และควาว�มช่วยเหลือสำหรับผู้ขายประเวณี) คืออะไร�������À�วย์ให้คำแนะนำคำปรึเห้คำแนะนำคำปรึกษา แลล�อสำหรับผู้ขายประเวณี) คืออะไร�������À�����S�     •    ใ
�ห้คำแนะนำคำปรึกษา แลรึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ข�บผ��ข�ย์ให้คำแนะนำคำปรึปรึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ขะเวณี) คืออะไร�������À�����S�     •    ในประเทศนอร์เวย์กฎหมายห้ามการซื้อปร") คำแนะนำคำปรึกษา และควา�ออะไรึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ข
     •     ศูนย์สำหรับผ�นย์สำหรับผู้หญิง�สำหรับผู้หญิง และ��หรับผู้หญิง และผู้ชาย�บผู้หญิง และผู้ชาย ซึ่งข��หญิง และผู้ชาย ซึ่งขายหรือเค�ง และผู้หญิง และผู้ชาย ซึ่งข��ช�ย์สำหรับผู้หญิง ซึ่งขายหรือเคยขายประเวณี�dll����������@�f��งข�ย์สำหรับผู้หญิงหรับผู้หญิง และผู้ชาย�อเคย์สำหรับผู้หญิงข�ย์สำหรับผู้หญิงปรับผู้หญิง และผู้ชายะเวณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/"
     •     พวกเรับผู้หญิง และผู้ชาย�สำหรับผู้หญิง และ�ม�รับผู้หญิง และผู้ชายถช'วย์สำหรับผู้หญิงเหล�อทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ�)งพวกค*ณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"�ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ��ง�นภ�ย์สำหรับผู้หญิงในอ�ค�รับผู้หญิง และผู้ชาย และพวกค*ณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"�ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ��ง�นอย์สำหรับผู้หญิง� 'บนถนน ค*ณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/สำหรับผู้หญิง และ�ม�รับผู้หญิง และผู้ชายถม�ห�พวก เรับผู้หญิง และผู้ชาย� หรับผู้หญิง และผู้ชาย�อพวกเรับผู้หญิง และผู้ชาย�
สำหรับผู้หญิง และ�ม�รับผู้หญิง และผู้ชายถไปห�พวกค*ณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/ก/ได้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲�
     •    พวกเรับผู้หญิง และผู้ชาย�ให�ค��แนะน��ค��ปรับผู้หญิง และผู้ชาย�กษ� และคว�มช'วย์สำหรับผู้หญิงเหล�อเก"�ย์สำหรับผู้หญิงวก�บป�ญิง และผู้ชาย ซึ่งขายหรือเคห�ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ�งด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲��นสำหรับผู้หญิง และ�งคม ก�รับผู้หญิง และผู้ชายเง�น และกฎหม�ย์สำหรับผู้หญิง รับผู้หญิง และผู้ชายวมถ�งบรับผู้หญิง และผู้ชาย�ก�รับผู้หญิง และผู้ชาย ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ�งด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲��นสำหรับผู้หญิง และ*ขภ�พ
     •    บรับผู้หญิง และผู้ชาย�ก�รับผู้หญิง และผู้ชายทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ�)งหมด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲ของพวกเรับผู้หญิง และผู้ชาย�ฟรับผู้หญิง และผู้ชาย" และค*ณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/ไม'จำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก��เป/นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�องจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กองน�ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲หม�ย์สำหรับผู้หญิง
     •    บ*คล�กรับผู้หญิง และผู้ชายทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ*กคนทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"�ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ��ง�นทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"� Pro Sentret (ศูนย์สำหรับผ�นย์สำหรับผู้หญิง�ให�ค��แนะน��ค��ปรับผู้หญิง และผู้ชาย�กษ� และคว�มช'วย์สำหรับผู้หญิงเหล�อสำหรับผู้หญิง และ��หรับผู้หญิง และผู้ชาย�บผู้หญิง และผู้ชาย ซึ่งข��ข�ย์สำหรับผู้หญิงปรับผู้หญิง และผู้ชายะเวณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/")  จำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก��เป/นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�องรับผู้หญิง และผู้ชาย�กษ�
จำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กรับผู้หญิง และผู้ชายรับผู้หญิง และผู้ชายย์สำหรับผู้หญิง�บรับผู้หญิง และผู้ชายรับผู้หญิง และผู้ชายณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/ในก�รับผู้หญิง และผู้ชายทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ��ง�น
     •    พวกเรับผู้หญิง และผู้ชาย�ม"บ*คล�กรับผู้หญิง และผู้ชายจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก�กหล�ย์สำหรับผู้หญิงปรับผู้หญิง และผู้ชายะเทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพศูนย์สำหรับผ ห�กจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก��เป/นพวกเรับผู้หญิง และผู้ชาย�จำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กะใช�ล'�ม
     •    ข�อม�ลเพ��มเต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�มเก"�ย์สำหรับผู้หญิงวก�บพวกเรับผู้หญิง และผู้ชาย�เป�ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲�ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"� www.prosentret.no   

ม�ที่"' Pro Sentret (ศ�นย์ให้คำแนะนำคำปรึ�ให้คำแนะนำคำปรึกษา แล�คำแนะนำคำปรึกษา และควา
�แนะน
�คำแนะนำคำปรึกษา และควา
�ปรึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ข�กษ� และคำแนะนำคำปรึกษา และควาว�มช่วยเหลือสำหรับผู้ขายประเวณี) คืออะไร�������À�วย์ให้คำแนะนำคำปรึเห้คำแนะนำคำปรึกษา แลล�อสำหรับผู้ขายประเวณี) คืออะไร�������À�����S�     •    ใ
�ห้คำแนะนำคำปรึกษา แลรึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ข�บผ��ข�ย์ให้คำแนะนำคำปรึปรึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ขะเวณี) คืออะไร�������À�����S�     •    ในประเทศนอร์เวย์กฎหมายห้ามการซื้อปร") อย์ให้คำแนะนำคำปรึ��งไรึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ข
     •    Pro Sentret (ศูนย์สำหรับผ�นย์สำหรับผู้หญิง�ให�ค��แนะน��ค��ปรับผู้หญิง และผู้ชาย�กษ� และคว�มช'วย์สำหรับผู้หญิงเหล�อสำหรับผู้หญิง และ��หรับผู้หญิง และผู้ชาย�บผู้หญิง และผู้ชาย ซึ่งข��ข�ย์สำหรับผู้หญิงปรับผู้หญิง และผู้ชายะเวณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/") ต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�)งอย์สำหรับผู้หญิง�'ในใจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กกล�งเม�องออสำหรับผู้หญิง และโล ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"�ถนน 
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     •    ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ�งเข��ของ Pro Sentret(ศูนย์สำหรับผ�นย์สำหรับผู้หญิง�ให�ค��แนะน��ค��ปรับผู้หญิง และผู้ชาย�กษ� และคว�มช'วย์สำหรับผู้หญิงเหล�อสำหรับผู้หญิง และ��หรับผู้หญิง และผู้ชาย�บผู้หญิง และผู้ชาย ซึ่งข��ข�ย์สำหรับผู้หญิงปรับผู้หญิง และผู้ชายะเวณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/") อย์สำหรับผู้หญิง�'รับผู้หญิง และผู้ชายะหว'�งรับผู้หญิง และผู้ชาย��น ข�ย์สำหรับผู้หญิงอ*ปกรับผู้หญิง และผู้ชายณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/�ก"ฬ� และ
รับผู้หญิง และผู้ชาย��นอ�ห�รับผู้หญิง และผู้ชายเล/ก ๆ
     •    ปรับผู้หญิง และผู้ชายะต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲��นนอกถ�กล/อคไว� ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲�งน�)นค*ณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/จำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก��เป/นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�องกด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲กรับผู้หญิง และผู้ชาย��ง ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"�ม"เครับผู้หญิง และผู้ชาย��องหม�ย์สำหรับผู้หญิงของ Pro Sentret
        (ศูนย์สำหรับผ�นย์สำหรับผู้หญิง�ให�ค��แนะน��ค��ปรับผู้หญิง และผู้ชาย�กษ� และคว�มช'วย์สำหรับผู้หญิงเหล�อสำหรับผู้หญิง และ��หรับผู้หญิง และผู้ชาย�บผู้หญิง และผู้ชาย ซึ่งข��ข�ย์สำหรับผู้หญิงปรับผู้หญิง และผู้ชายะเวณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/") ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲�งปรับผู้หญิง และผู้ชายะต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�เม��อค*ณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/ได้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲�ย์สำหรับผู้หญิง�นเสำหรับผู้หญิง และ"ย์สำหรับผู้หญิงง คล�ก
     •    Pro Sentret (ศูนย์สำหรับผ�นย์สำหรับผู้หญิง�ให�ค��แนะน��ค��ปรับผู้หญิง และผู้ชาย�กษ� และคว�มช'วย์สำหรับผู้หญิงเหล�อสำหรับผู้หญิง และ��หรับผู้หญิง และผู้ชาย�บผู้หญิง และผู้ชาย ซึ่งข��ข�ย์สำหรับผู้หญิงปรับผู้หญิง และผู้ชายะเวณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/") ต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�)งอย์สำหรับผู้หญิง�'ในช�)น ๓ ใช�ล�ฟหรับผู้หญิง และผู้ชาย�อ บ�นได้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲

เวล�ที่
�ก�รึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ข และเวล�แวะม�ห้คำแนะนำคำปรึกษา แล�
ว�นจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก�นทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพรับผู้หญิง และผู้ชาย� ว�นพ*ธ และว�นศูนย์สำหรับผ*กรับผู้หญิง และผู้ชาย� เวล� ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น�ฬ�ก�  
ว�นอ�งค�รับผู้หญิง และผู้ชาย และว�นพฤห�สำหรับผู้หญิง และบด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲" เวล� ๑๒.๐๐ – ๒๐.๐๐ น�ฬ�ก�

ปรับผู้หญิง และผู้ชายะช�สำหรับผู้หญิง และ�มพ�นธ� เวล� ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๕ น�ฬ�ก�  ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ*กว�นธรับผู้หญิง และผู้ชายรับผู้หญิง และผู้ชายมด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲� หม�ย์สำหรับผู้หญิงเลขโทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพรับผู้หญิง และผู้ชายศูนย์สำหรับผ�พทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ�
๒๓ ๑๐ ๐๒ ๐๐

บรึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ข.ก�รึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ขตรึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ขวจเช่วยเหลือสำหรับผู้ขายประเวณี) คืออะไร�������À1คำแนะนำคำปรึกษา และควาสำหรับผู้ขายประเวณี) คืออะไร�������À�����S�     •    ใ2ขภ�พฟรึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ข"
      •    ก�รับผู้หญิง และผู้ชายต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการรับผู้หญิง และผู้ชายวจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กเอชไอว" และก�รับผู้หญิง และผู้ชายต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการรับผู้หญิง และผู้ชายวจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กโรับผู้หญิง และผู้ชายคต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲ต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ'อทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ�งเพศูนย์สำหรับผสำหรับผู้หญิง และ�มพ�นธ�อ��น ๆ 
      •    ก�รับผู้หญิง และผู้ชายฉีดวัคซีนป้องกั"ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲ว�คซึ่งขายหรือเคยขายประเวณี�dll����������@�f"นป�องก�นโรับผู้หญิง และผู้ชายคต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�บอ�กเสำหรับผู้หญิง และบปรับผู้หญิง และผู้ชายะเภทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพเอ และบ"
      •    ย์สำหรับผู้หญิง�ป�องก�นก�รับผู้หญิง และผู้ชายต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�)งครับผู้หญิง และผู้ชายรับผู้หญิง และผู้ชายภ�ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"�ไม'พ�งปรับผู้หญิง และผู้ชายะสำหรับผู้หญิง และงค� ย์สำหรับผู้หญิง�ค*มก��เน�ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲ เข/มค*มก��เน�ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲  ห'วง  ฮอรับผู้หญิง และผู้ชาย�โมนปล�สำหรับผู้หญิง และเต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการอรับผู้หญิง และผู้ชาย�  ถ*งย์สำหรับผู้หญิง�งอน�ม�ย์สำหรับผู้หญิงสำหรับผู้หญิง และ��หรับผู้หญิง และผู้ชาย�บ เพศูนย์สำหรับผหญิง และผู้ชาย ซึ่งขายหรือเค�ง และย์สำหรับผู้หญิง�เม/ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲
ค*มก��เน�ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲ฉีดวัคซีนป้องกั*กเฉีดวัคซีนป้องกั�น
     •    ถ*งย์สำหรับผู้หญิง�งอน�ม�ย์สำหรับผู้หญิง และครับผู้หญิง และผู้ชาย"มหล'อล��นฟรับผู้หญิง และผู้ชาย"
     •    ค��แนะน��เก"�ย์สำหรับผู้หญิงวก�บว�ธ"ก�รับผู้หญิง และผู้ชายฉีดวัคซีนป้องกั"ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲เข/ม สำหรับผู้หญิง และ*ขอน�ม�ย์สำหรับผู้หญิง ป�) ม และเข/มฟรับผู้หญิง และผู้ชาย"
     •    ก�รับผู้หญิง และผู้ชายต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการรับผู้หญิง และผู้ชายวจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กเช/ค ก�รับผู้หญิง และผู้ชายรับผู้หญิง และผู้ชาย�กษ� และออกใบสำหรับผู้หญิง และ'งต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�วไปย์สำหรับผู้หญิง�งผู้หญิง และผู้ชาย ซึ่งข��เช"�ย์สำหรับผู้หญิงวช�ญิง และผู้ชาย ซึ่งขายหรือเคเก"�ย์สำหรับผู้หญิงวก�บอ�ก�รับผู้หญิง และผู้ชายด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲��นสำหรับผู้หญิง และ*ขภ�พทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ�)งหมด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲
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     •    พวกเรับผู้หญิง และผู้ชาย�สำหรับผู้หญิง และ�ม�รับผู้หญิง และผู้ชายถช'วย์สำหรับผู้หญิงค*ณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/ในก�รับผู้หญิง และผู้ชายต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲ต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ'อก�บหน'วย์สำหรับผู้หญิงง�นทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ�งรับผู้หญิง และผู้ชาย�ฐอ��น ๆ อย์สำหรับผู้หญิง'�งเช'นเจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก��หน��ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"�ต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ��รับผู้หญิง และผู้ชายวจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก เจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก��หน��ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"�ต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการรับผู้หญิง และผู้ชายวจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กคนเข��เม�อง เจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก��หน��ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"�สำหรับผู้หญิง และ�ธ�รับผู้หญิง และผู้ชายณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/สำหรับผู้หญิง และ*ข 
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     •    พวกเรับผู้หญิง และผู้ชาย�สำหรับผู้หญิง และ�ม�รับผู้หญิง และผู้ชายถช'วย์สำหรับผู้หญิงค*ณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/ในก�รับผู้หญิง และผู้ชายจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก�ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲เต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการรับผู้หญิง และผู้ชาย"ย์สำหรับผู้หญิงมก�รับผู้หญิง และผู้ชายเด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲�นทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ�งกล�บปรับผู้หญิง และผู้ชายะเทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพศูนย์สำหรับผของค*ณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/ ถ��ห�กว'�ค*ณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/ต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�องก�รับผู้หญิง และผู้ชาย

     ก�รึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ขซื้อ และก�;อ และก�รึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ขข�ย์ให้คำแนะนำคำปรึปรึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ขะเวณี) คืออะไร�������À�����S�     •    ในประเทศนอร์เวย์กฎหมายห้ามการซื้อปร"ในปรึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ขะเที่ศนอรึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ข�เวย์ให้คำแนะนำคำปรึ�
     •    ในปรับผู้หญิง และผู้ชายะเทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพศูนย์สำหรับผนอรับผู้หญิง และผู้ชาย�เวย์สำหรับผู้หญิง�กฎห้คำแนะนำคำปรึกษา แลม�ย์ให้คำแนะนำคำปรึห้คำแนะนำคำปรึกษา แล��มก�รึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ขซื้อ และก�;อปรับผู้หญิง และผู้ชายะเวณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/" แต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ'ว'�กฎหม�ย์สำหรับผู้หญิงไม�ห้คำแนะนำคำปรึกษา แล��มก�รึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ขข�ย์ให้คำแนะนำคำปรึปรับผู้หญิง และผู้ชายะเวณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/"
     •    ในปรับผู้หญิง และผู้ชายะเทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพศูนย์สำหรับผนอรับผู้หญิง และผู้ชาย�เวย์สำหรับผู้หญิง�ก�รับผู้หญิง และผู้ชายข�ย์สำหรับผู้หญิงปรับผู้หญิง และผู้ชายะเวณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/"ไม'ถ�อว'�เป/นก�รับผู้หญิง และผู้ชายทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ��ง�น ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲�งน�)นไม'จำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก��เป/นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�องม"ว"ซึ่งขายหรือเคยขายประเวณี�dll����������@�f'�ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ��ง�น แต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ'ว'�ค*ณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/จำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก��เป/นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�องม"ว" ซึ่งขายหรือเคยขายประเวณี�dll����������@�f'�ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"�ถ�กต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�องต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�ม
กฎหม�ย์สำหรับผู้หญิงในปรับผู้หญิง และผู้ชายะเทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพศูนย์สำหรับผน")
     •    กฎหม�ย์สำหรับผู้หญิงห��มก�รับผู้หญิง และผู้ชายโฆษณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/�สำหรับผู้หญิง และ��หรับผู้หญิง และผู้ชาย�บก�รับผู้หญิง และผู้ชายข�ย์สำหรับผู้หญิง และก�รับผู้หญิง และผู้ชายซึ่งขายหรือเคยขายประเวณี�dll����������@�f�)อปรับผู้หญิง และผู้ชายะเวณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/"
     •    กฎหม�ย์สำหรับผู้หญิงห��มก�รับผู้หญิง และผู้ชายให�เช'�สำหรับผู้หญิง และถ�นทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"�สำหรับผู้หญิง และ��หรับผู้หญิง และผู้ชาย�บก�รับผู้หญิง และผู้ชายข�ย์สำหรับผู้หญิงปรับผู้หญิง และผู้ชายะเวณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/"
     •    กฎหม�ย์สำหรับผู้หญิงห��มก�รับผู้หญิง และผู้ชายจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก�ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲ก�รับผู้หญิง และผู้ชาย หรับผู้หญิง และผู้ชาย�อรับผู้หญิง และผู้ชาย�ย์สำหรับผู้หญิงได้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲�จำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก�กก�รับผู้หญิง และผู้ชายค��ปรับผู้หญิง และผู้ชายะเวณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/"ของคนอ��น (ก�รับผู้หญิง และผู้ชายค��มน*ษย์สำหรับผู้หญิง� หรับผู้หญิง และผู้ชาย�อจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก�ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲ห�บ*คคลอ��นม�ให�ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ�� ปรับผู้หญิง และผู้ชายะเวณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/"



เจ��ห้คำแนะนำคำปรึกษา แลน��ที่"'ต
�รึกษา และความช่วยเหลือสำหรับผู้ขวจ
      •    ต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�มหน��ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"�ค*ณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/จำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก��เป/นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�องบอกช��อต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�ว ว�นเด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲�อนป"เก�ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲ ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"�อย์สำหรับผู้หญิง�' และต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ��แหน'ง ในขณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/ะทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"�เจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก��หน��ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"�ต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ��รับผู้หญิง และผู้ชายวจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กขอ แสำหรับผู้หญิง และด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲งหล�กฐ�นสำหรับผู้หญิง และ'วนต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�วให�ด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲� ปรับผู้หญิง และผู้ชายะช�ชน
คนต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ'�งช�ต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�ทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ*กคนจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก��เป/นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�องถ�อหน�งสำหรับผู้หญิง และ�อเด้������������İ�����Ğ�㐒祖�ḁ�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳2�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯扣堯楓灭敬楆敬捁散獳���県楲整楆敬���瘌楯d�ഀఀ瑳楲杮���䘌汩啥䱒��#挌浯猯湵猯慴⽲潩堯湉異却牴慥m�ఀ慤慴��!挌浯猯湵猯慴⽲�นทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ�งทั้งพวกคุณที่ทำงานภายในอาคาร และพ"�ถ�กต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�องต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�มกฎหม�ย์สำหรับผู้หญิง
     •    ค*ณี�dll����������@�file:///C:/Users/danpette/AppData/Local/Temp/ไม'จำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก��เป/นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการ�องต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    กฎหมายห้ามการอบค��ถ�มนอกเหน�อจำเป็นต้องจองนัดหมาย�������������8�     •    ก�กน")
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Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

Pro Sentret 23 10 02 00
Rosa 22 33 11 60
Oslo Krisesenter 22 48 03 80


