
สิทธิอันพึงได้รับเกี่ยวกับการทำงาใประเท
ศไอซ์แลนด์

ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศในกลุ่ม
สมาชิก อีอีเอส (EES) บุคคลที่มาจากป
ระเทศในกลุ่มสมาชิกดังกล่าว มีสิทธิที่จ
ะมาทำงานใประเทศไอซ์แลนด์ โดยไม่
ต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานแต่อย่างใด   
ประเทศนกลุ่มสมาชิก EES ได้แก่ประเทศ 
ไอซ์แลนด์, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, อังกฤษ, 
เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กร, 
ฮอลแลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ไซปรัส, 
ลิคเค่นสไตน์, ลัเซ็มเบิก, มอลต้า, นอร์เวย์, 
โตุเกส, สเปน, สวีเดน และเยอรมัน ซึ่งกฏดั
งกล่าวนี้ครอบคลุมไปถึงประเทศสวิตเซอร์แ
ลนด์ด้วย 

แต่สำหรับประเทศที่จะกล่าวต่อไปนี้ได้แ
ก่ เอสโตเนีย, ลัทเวีย, ลิทูเนีย, โปแลนด์, 
สโลวาเกีย, สโลวาเนีย, ตุรกี, และฮังการ  
มีสิทธิที่จะมาทำงานในกลุ่มของสมาชิกป
ระเทศ EESได้ โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตท
ำงานเช่นกัน  กใหม่นี้จะเริ่มใชและมีผลบั
งคับ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2006 
เป็นต้นไป

สำหรับบุคคลที่มีสัญชาตอื่นใ นอกเหนือไป
จากประเทศในกลุ่มสมาชิก  EES ำเป็นต้อง
ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน และใบอนุญาตเพื่อ
พำนักอาศัย ก่อนที่จะเดินทางเข้ามายัประเท
ศไอซ์แลนด์

การอบรมภาษาไอซ์แลนด์ 
ตามกฏหมาย นายจ้างและสหภาพแรงงาน 
จะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ ให้ข้อมูแกพนักงานที่
มีใบอนุญาตการทำงานแบบชั่วคราว เกี่ยวกั
บการเรียนภาษาไอซ์แลนด์ในขั้นพื้นฐานสำ
หรับชาวต่างชาติ แลแจ้งให้พนักงาลูกจ้างรว
มถึงครอบครัวทราบ หากว่ามีการอบรมเกี่ย

วกับบริบทอื่นๆของสังคมไอซ์แลนด์ 

เงินเดือนและเงื่อนไขการทำงาน  
สหภาพแรงงานจะเป็นผู้ดำเนินกาเจรจาข้
อตกลงเรื่องเงินเดือนค่าตอบแท ตลอดจเ
งื่อนไขทั่วไให้กับตลาดแรงงาน การทำสั
ญญาว่าจ้างแรงงานต่างๆ สหภาพแรงงาน
จะเป็นตัวแทนของสมาชิกฯ ในการเจรจา 
กับกลุ่มบริษัทนายจ้าง กำหนดพื้นฐารายได้
ให้กับสมาชิก ในเขตมณฑลที่อยู่ในความดูแ
ลของสหภาพฯ

ในสัญญาว่าจ้างแรงงานนี้ จะระบุจำ
นวนเงินเดือนและเงินล่วงเวลาที่คว
รได้รับ, กฏเกณฑ์สัญญาการว่าจ้าง 
และใบเงินเดือน, เงินชดเชยในยามเจ็บป่วย- 
หรือเมื่อได้รับอุบัติเหตุ, 
ระยะเวลาขอการทำงาน- และเวลาพัก, 
เงินชดเชยพิเศษวันหยุดพักร้อน 
และวันหยุดอื่นๆ, สิ่งอำนวยความสะดว
กให้กับพนักงานภายในสถานที่ทำงาน, 
การให้ออกจากงาน, เงินเบี้ยประกันการเจ็
บป่วย- วันหยุด, เพิ่มความรู้ให้กับพนักงาน 
และการสะสมเงินเบี้ยบำนาญเพื่อยามชราเ
ป็นต้น

เงื่อนไขในการทำสัญญาว่าจ้างแรงงานนี้ 
ทำขึ้นสำหรับผู้ใช้แรงงานทุกคนที่เป็นสมาชิ
กของสหภาพฯ จะเกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างแ
รงงานขั้นต่ำ, โดยไม่กำหนดเพศ, เชื้อชาติ 
หรือระยะ เวลาในการว่าจ้าง, 

สัญญาว่าจ้างฯนี้ ทำขึ้นระหว่างนายจ้างแล
ะลูกจ้าง และถ้าหากว่าในสัญญาระบุเงินเ
ดือนขั้นต่ำ น้อยกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 
สัญญาว่าจ้างฯฉบับนั้นถือเป็นโมฆะ

สัญญาว่าจ้างทำงาน   
นายจ้างต้องทำใสัญญาว่าจ้าง
ทำงาน เป็นลายลักษณ์อักษร 

ภายในเวลาสองเดือน นับตั้งแต่พนักงาน
เริ่มทำงาน ในสัญญาว่าจ้าง จะต้องระบุ
ชื่อของผู้ว่าจ้าง และลูกจ้างอย่างละเอียด, 
สถานที่ทำงานของพนักงาน, ข้อมูลพอสังเ
ขปเกี่ยวกับหน้าที่การงาน, อัตราเงินเดือน, 
กำหนดเวลาในการทำงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ย
วกับกองทุนสะสมเบี้ยบำนาญ และสหภาพแ
รงงานที่พนักงานเป็นสมาชิก หากพนักงาน
มาจากกลุ่มประเทศ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก EES 
(หรือประเทศสมาชิกใหม่ทั้ง 8 ประเทศดังที่ก
ล่าวไปข้างต้น) ในเอกสารว่าจ้างทำงาน จะต้
องประกอบด้วยใบคำร้องขออนุญาตทำงาน 
ซึ่งนายจ้างเป็นผู้กรอข้อความ 

ใบเงินเดือ 
ในวันสิ้นเดือน พนักงานทุกคนมีสิทธิได้รับใ
บเงินเดือน ที่ระบุรายะเอียแสดงผลรายการ
คิดเงินเดือน รวมทั้งการหักเงินต่างๆ ดังเช่น 
หักเงินจ่ายให้กัองค์กต่างๆ จำเป็นอย่างที่สุสำ
หรับพนักงานที่จต้องได้รับใบเงินเดือน เพราะ
นายจ้างนั้นไม่มีหน้าที่ในการจ่ายภาษีให้ท่าน 
แต่จะหักเงินจำนวนหนึ่งจากเิงินเดือนของท่า
นเพื่อจ่ายภาษ, รวมถึงการหักจ่ายเข้ากองทุน
บำนาญ, เงินสะสมให้กับสหภาพแรงงานเป็น
ต้น เพราะหากเิกิดปัญหา จยึดถืใบเงินเดือนเ
ป็นหลักฐานสำคัญ  ในกรณนายจ้างไม่ได้ทำ
การหักเงิน เพื่อจ่ายเข้ากองทุนสะสมต่างๆให้
กับพนักงาน

เวลาการทำงาน 
ตามกฏหมายทั่วไบัญญัติว่า 
ใหทำงานอาทิตย์ละ 40 ชั่วโมงตั้งแต่วั
นจันทร์ถึงวันศุกร์ สำหรับในบางอาชีพ 
สหภาพฯได้กำหนดให้ลดเวลาทำงาน 
ให้น้อยลงในสัปดาห์ของการทำงาน ดังเช่น 
บุคคลที่ทำงานสำนักงาน และลูกจ้างในห้างร้
านต่างๆ เวลาพักทานอาหารตามปรกติ 30 

นาที และบางแห่งอนุญาตให้ถึง 60 นาที

เวลาพักย่อย(หรืพักดื่มกาแฟนั้) 
จะพักวันละสองครัง ได้แก่ช่วงเช้าและบ่าย 
ครั้งละ 20 นาที

เวลาพักของพนักงาน  
ภายในเวลา 24 ชั่วโมง พนักงานทุกคนมี
สิทธที่จะพัผ่อนหลังจากเสร็จสิ้นการทำงาน   
เป็นเวลานานต่อเนื่องกันอย่างต่ำวันละ 11 
ชั่วโมง  และภายในหนึ่สัปดาหจะต้องได้พัก
หยุดโดยปราศจากการทำงาน เป็นอย่างน้อย
หนึ่งวันเต็ม และหากเลือกวันหยุดพักผ่อนได้ 
สมควเป็นวันอาทิตย์  

การทำงานในแต่ละสัปดาห พนักงานไม่ควรท
ำงานเกินกว่า  48 ชัโมง ซึ่งรวมทั้งการทำงา
นล่วงเวลด้วย

การเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน  
พนักงานทุกคนมีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการเมื่อ
ยามเจ็บป่วยจากนายจ้าง ซึ่งเงินสวัสดิการในย
ามเจ็บป่วย- หรือได้รับอุบัติเหตุนี้ จะจ่ายให้ใ
นระยะเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้ ทั่วๆไปพนักงา
นท่ีทำงานกับบริษัทต่อเน่ืองกันนานเป็นเวลาห
นึ่งปี จะขอลาป่วยได้เดือนละสองครั้ง สำหรับ
พนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้เป็นเวลานานติดต่
อกันสามเดือน นอกเหนือไปจากสิทธิในการเ
จ็บป่วยที่กล่าวไปข้างต้น หากเกิดการเจ็บป่วย 
พนักงานต้องแจ้งให้นายจ้างทราบทุกครั้ง 
นายจ้างมีสิทธิที่จะขอดูใบรับรองแพทย์ได้

นายจ้างจะต้องเป็นผู้ทำประกัน 
หากพนักงานเสียชีวิต, ทุพพลภาพตลอดชีวิต, 
หรือเป็นการชั่วคราว อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ หรืออุบัติเหตุขณะเดินท
างไปทำงาน หรือเดินทางกลับบ้านหลังจากเลิ
กงานตามปรกติ

วันหยุดพักร้อน 
พนักงานทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับเงินเดือนใ
นขณะลาพักร้อน ตามกฏหมายของการลา
หยุดพักร้อน พนักงานมีสิทธิได้รับวันหยุดพั
กร้อนเดือนละสองวัน ในแต่ละปี เงินสวัสดิก
ารเพื่อวันหยุดพักร้อนนั้น จะได้รับอย่างต่ำ 
10,17% จากยอดเงินเดือนทั้งหมด ในก
ารทำสัญญาว่าจ้างแรงงาน เกี่ยวกับสิทธิ
ในการลาพักร้อนของสหภาพแรงงานนั้น 
มักจะหาข้อสรุปที่ดีที่สุดให้กับสมาชิก 

กองทุนสะสมเงินเบี้ยบำนาญเพื่อยามชรา  
พนักงานทุกคน ต้องจ่ายเงินเข้กองทุน
สะสเงินเบี้ยบำนาญเพื่อยามชร โดยจ
ะเริ่มสะสมเงินนี้ได้ตั้งแต่อายุ 16 ปีถึง 
70 ปี เงินเบี้ยบำนาญขั้นต่ำที่ต้องจ่ายนี้ 
จะคิดจากยอดของเงินเดือนที่ได้รับทั้งห
มดของแต่ละเดือน  รวมทั้งเงินพิเศษทุก
ประเภท อาจจะเป็นเงินตอบแทนการทำ
งาน, งานบริการพิเศษเป็นต้น พนักงาน
จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นจำนวน 10 
% จากเงินที่ได้รับทั้งสิ้น แต่บริษัทนายจ้าง 
จะเป็นผู้จ่ายให้พนักงานจำนวน 6 % 
ในส่วนของพนักงานต้องจ่ายสมทบเองอี
กจำนวน 4% โดยหักออกจากเิงินเดือน 
คาดว่าในอนาคตข้างหน้า ปี 2005 
บริษัทนายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มให้เป็น 
7% และในปี 2007 จะต้องจ่ายเพิ่มให้ 
8%  สำหรับพนักงานสามารถ จ่ายเ
งินสมทบเข้ากองทุนเบี้ยบำนาญเพิ่ม
ได้อีก 2% (ซึ่งเงินส่วนนี้ พนักงานมี
สิทธิเลือกกองทุนสะสมเงินเบี้ยบำนา
ญอื่นๆ ได้ตามความต้องการ ดังเช่น 
ตามธนาคารต่างๆเป็นต้น) หากมีความต้อง
การจ่ายเพิ่มอีก ทางบริษัทนายจ้าง ก็จะต้อง
จ่ายเพิ่มให้พนักงานอีก 2% ด้วยเช่นกัน

 

สิทธิความเท่าเทียมกัระหว่ชายและหญิ 
พนักงานหญิงและชาย ที่ทำงานอยู่ในบริษั
ทเดียวกัน มีสิทธิเท่าเทียมกัน หญิงและชา
ยถ้าทำงานในหน้าที่เดียวกัน จะมีสิทธิในด้
านเงินเดือน, เงินจากกองทุนเบี้ยบำนาญ-, 
เงินชดเชยวันหยุด- และสิทธิในการเจ็บป่วย 
ตลอดจนหน้าที่ ,เงื่อนไขในการทำงาน 
และสิทธิต่างๆเท่าเทียมกัน  หญิงและชายจ
ะใช้สัญญาในการว่าจ้างแรงงานฉบับเดียว
กันเช่นกัน

ภาษีอากร 
นายจ้างจะต้องทำหน้าที่หักเงินจำนว
นหนึ่ง จากเงินเดือนพนักงานของตน 
เพื่อจ่ายภาษรายรับ และแจ้งให้สำ
นักงานภาษีอากรทราบ ในปี 2005 
จะต้องจ่ายภาษีรายได้จำนวน 37,73% 
จากยอดเงินเดือนที่ได้รับ

พนักงานทุกคนมีสิทธิได้รับส่วนลดหย่อนภ
าษีรายได้ส่วนบุคคล ซึ่งจะถูกหักออกจากเงิ
นเดือน ก่อนที่จะจ่ายภาษี ในปี 2005 นี้ ส่ว
นลดหย่อนภาษีรายได้ส่วนบุคคลเป็นจำนวน
เงิน 28.321 โครนูร์ต่อเดือน ซึ่งส่วนลดจำ
นวนนี้พนักงานสามารถ นำไปยื่นให้แก่บริษั
ทนายจ้าง เพื่อใช้ลดหย่อนการเสียภาษีราย
ได้ ใบกำกับภาษีอากรนี้ได้แก่ ใบภาษีที่ได้รั
บจากสำนักงานภาษีอากร ซึ่งพนักงานจะต้
องนำไปมอบให้กับบริษัืทก่อนเริ่มเข้าทำงา
น สำหรับบุคคลที่มาจากกลุ่มประเทศสมชิก 
EES และประเทศอื่นๆที่ไม่ต้องยื่นคำร้อง 
ขอใบอนุญาตทำงานก่อนเดินทางเข้ามาทำ
งาน สามารถรับใบกำกับภาษีอากรได้ทันที 
สำหรับประเทศที่นอกเหนือจากที่กล่าวไป 
จะต้องได้รับใบอนุญาตทำงานก่อน  สำนั
กงานภาษีอากรถึงจะออกใบกำกับภาษีอา
กรให้

 



สิทธิอันพึงได้รัในอาช ี
พนักงานทุกคน ที่ทำงานซึ่งจำเ
ป็นต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญ 
และมีความรู้ในการทำงาน จะต้องเรียนห
รือผ่านการอบรมในแขนงนั้นอย่างพิเศษ 
มีใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาต จึงสามา
รถที่จะปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ ดังนั้นพนักงาน
จึงมีสิทธิในการเลือกงาน ที่ตนเองมีทักษ
ะความชำนาญและความสามารถ ดังเช่น 
สิทธิในการขับขี่ หรือควบคุมเครื่องยนต์เป็
นต้น ซึ่งตามสัญญาระหว่างประเทศ EES 
กล่าวไว้ว่า บุคคลชาวต่างชาติ มีสิทธิในกา
รใช้ความรู้ของตน, อันเกี่ยวเนื่องในวิชาชีพ 
และประสบการณ์ในหน้าที่การงาน ที่มีติด
ตัวมาจากประเทศของตน ดังนั้นบุคคลที่ม
าจากประเทศสมาชิกกลุ่ม EES จะต้องได้รั
บการยอมรับซึ่งสิทธิในการทำงานดังกล่าว 
ตามกฏเกณฑ์ของสัญญาระหว่างประเทศที่
กำหนดไว 

สหภาพแรงงาน, เงินค่าสมาชิก 
และที่ปรึกษาของพนักงาน

สหภาพแรงงานมีหน้าที่ดำเนินการเจรจา 
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและเงื่อนไขการทำง
านต่างๆทั่วไป ให้กับตลาดแรงงาน บริษัืทน
ายจ้างจะทำหน้าที่ หักเงินจำนวนหนึ่งจากพ
นักงาน ให้กับสหภาพฯที่พนักงานเป็นสมาชิ
กอยู่ เงินดังกล่าวจะถูกนำไปเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินงานต่างๆเพื่อผลประโยชน์ข
องสมาชิก ดังเช่นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
การเกี่ยวกับ การตกลงทำสัญญาว่าจ้างแร
งงาน และเงื่อนไขการทำงานอื่นๆ ตลอดจ
นค่าใช้จ่ายการให้บริการ เพื่อผลประโยช
น์ประจำวันของสหภาพให้กับสมาชิก ในกา
รดำเนินการต่างๆระหว่างกับนายจ้าง และ
ตามสัญญาว่าจ้างแรงงานระบุไว้ว่า บริษัืท
ทุกแห่งจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินเข้ากองทุนเบี้ย
ประกันภัยเมื่อยามเจ็บป่วย และกองทุนเงิน

ทดแทนสำหรับการหยุดพักร้อน ให้กับสหภ
าพฯที่พนักงานเป็นสมาชิกอยู่ หน้าที่ของที่
ปรึกษาสหภาพฯ คอยดูแลว่าบริษัทนายจ้าง 
ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างแรงงานหรือไม่ แล
ะพนักงานได้รับความเป็นธรรม หรือสิทธิพ
ลเรือนอันถูกต้องหรือไม่ หากพนักงานไม่ไ
ด้รับความเป็นธรรม หรือต้องการร้องทุกข์ 
ควรที่จะไปขอคำปรึกษาจาก 
ที่ปรึกษาของสหภาพแรงงาน ที่ทำงานอยู่ใ
นบริษัทของพนักงาน

สหภาพแรงงานทุกแห่งเป็นหน่วยงานอิสระ  
ปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกเทศ ปราศจากข้อผู
กมัดกับทางราชการ และปัญหาทุกชนิดที่พ
นักงานมาขอคำปรึกษากับที่ปรึกษาของสห
ภาพ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ต่างๆ ขอตลาดแร- 
งา ประเทศไอซ์แลนด์  ได้ที่องค์กต่างๆดัง
ต่อไปนี้
 
Alþýðusamband Íslands (สำนักงานผู้ใช้แรง
งานแห่งชาติ ประเทศไอซ์แลนด์)
Sætún 1, 105 Reykjavík
หมายเลขโทรศัพท: 53 55 600, แฟ็กซ: 53 55 
601
www.asi.is

Starfsgreinasamband Íslands 
(สำนักงานส่งเสริมแรงงาน)
Sætúni 1, 105 Reykjavík
หมายเลขโทรศัพท: 562 6410, แฟ็กซ: 552 
6830
www.sgs.is

Samiðn, samband iðnfélaga (สำนักงานอุตส
าหกรรมเพื่อการก่อสร้าง)
Borgartúni 30, 108 Reykjavík
หมายเลขโทรศัพท: 535 6000, แฟ็กซ: 535 
6020
www.samidn.is

Rafiðnaðarsamband Íslands
(ำนักงาอุตสาหกรรมไฟฟ้า ประเทศไอซ์แลนด์)
Stórhöfða 31, 110 Reykjavík
หมายเลขโทรศัพท: 580 5200, แฟ็กซ: 580 5220 
www.rafis.is

Landsamband Íslenskra Verslunarmanna
(สมาคมพ่อค้า ประเทศไอซ์แลนด์)
Kringlunni 7, 103 Reykjavík
หมายเลขโทรศัพท์: 588 1300, แฟ็กซ 5101727 
www.landssamband.is

MATVÍS, matvæla- og veitingasamband 
Íslands 
(ำนักงา MATVÍS, ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค- และภั
ตตาคารประเทศไอซ์แลนด์)
Stórhöfða 31, 110 Reykjavík
หมายเลขโทรศัพท: 580 5200, แฟ็กซ 580 5220 
www.matvis.is

Sjómannasamband Íslands (มาคมชาวประมงป
ระเทศไอซ์แลนด)
Sætún 1, 105 Reykjavík
หมายเลขโทรศัพท์: 561 0769, แฟ็กซ 561 0774
www.ssi.is

สถาบันของภาครัฐ 

Þjóðskrá – Hagstofan (สำนักงานสถิต-
ทะเบียนประชากรแห่งชาติ)
Borgartúni 24, 150 Reykjavík
หมายเลขโทรศัพท, 569 2900, แฟ็กซ, 569 2949 
thjodskra@thjodskra.is
เมื่อบุคคลได้รับใบอนุญาตพำนักอาศัยในประเทศไ
อซ์แลนด์แล้ว จะต้องไปลงทะเบียนที่สำนักงานสถิติ-
ทะเบียนประชากรแห่งชาติ หลังจากย้ายถิ่นฐานเข้าปร
ะเทศมา
 
Útlendingastofnun (กองตรวจแลควบคุมคนเข้า
เมือง)
Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík
หมายเลขโทรศัพท์: 510 5400, แฟ็กซ, 510 5405
utl@utl.is
กอตรวจแลควบคุมคนเข้าเมือ มีหน้าที่ออกใบอนุญา
ตให้บุคคลต่างด้าวมีสิทธิ์พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไอ
ซ์แลนด์  

Vinnumálastofnun (กรมแรงงาน)
Hafnahúsinu Tryggvagötu, 150 Reykjavík
หมายเลขโทรศัพท์: 515 4800, แฟ็กซ, 511 2520
vinnumalastofnun@vmst.is
มีหน้าที่ดูแลการออกใบอนุญาตทำงาน
 

Lögreglustjórinn í Reykjavík (กองกกับการตำร
วจเมืองเรยคยาวิค)
Hverfisgata 113-115, 150 Reykjavík
หมายเลขโทรศัพท์: 444 1000, แฟ็กซ, 444 1015 
ยื่นใบคำร้องขอใบอนุญาพำนักอาศัย 
และใบอนุญาตทำงานได้ที่ สถานีตำรวจที Borgartún 
7B, 150 Reykjavík
หมายเลขโทรศัพท์: 444 1400, แฟ็กซ, 444 1401, 
และที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ

สถาบันที่ให้ข้อมูลในภาษาของท่าน 

Alþjóðahús (ศูนย์รวมวัฒนธรรมนานาชาติ)
Hverfisgötu 18, 101 Reykjavík
หมายเลขโทรศัพท์: 530 9300, แฟ็กซ, 530 9301
info@ahus.is
ศูนย์รวมวัฒนธรรมนานาชาต มีหน้าที่ให้คำแนะนำ, 
ให้ความรู้, ล่าม- และบริการด้านการแปลเอกสาร 
ให้ข้อมูลสำหรับชาวต่างชาติ ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัย
อยู่ในประเทศไอซ์แลนด์ เกี่ยวกับวิธีการปรับตัวให้เข้ากั
บสังคมไอซ์แลนด์ง่ายขึ้
 
Fjölmenningarsetur (ศูนย์รวมวัฒนธรรม)
Árnagötu 2-4, 400 Ísafjörður 
หมายเลขโทรศัพท์: 450 3090, แฟ็กซ, 450 
3005 
info@mcc.is
สถาบันแห่งนี้ มีหน้าที่อำนวยความสะดวก 
ด้านความสัมพันธ์ และให้บริการอื่นๆสำหรับชาว
ต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไอซ์แลนด์
 
 


