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اخلدمات املقدمة للأخوات والأخوة الوافدين من �سوريا:
خدمات احلماية
ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

احتاد املر�أة الأردنية

خدمات حماية �شاملة (خط جماين لتقدمي امل�شورة
القانونية واالجتماعية والنف�سية)� ،إدارة احلاالت،
و�إر�شاد �أ�سري

مقدمة للجميع

�إدارة حماية الأ�سرة

توفري احلماية ،ال�صحة النف�سية واخلدمات
القانونية ل�ضحايا العنف (مكتب اربد يغطي الرمثا)

مقدمة للجميع

املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني

مكتب امل�ساعدة  -اخلدمات املقدمة لالجئني

جميع الالجئني بغ�ض النظر
عن اجلن�سية

املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني

الت�سجيل وتقدمي املعلومات حول كافة اخلدمات
املقدمة لالجئني

جميع الالجئني بغ�ض النظر
عن اجلن�سية

املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني

خط �ساخن جماين حلماية حاالت العنف �ضد
الن�ساء والأطفال الالجئني �أو الأطفال املنف�صلني
عن ذويهم

جميع الالجئني بغ�ض النظر
عن اجلن�سية

املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني

اخلط ال�ساخن حلاالت احتجاز الالجئني

12/30/12 4:47 PM

جميع الالجئني بغ�ض النظر
عن اجلن�سية
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ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

هاتف خلوي:

الأحد – اخلمي�س

079 820 2354

اخلط املجاين911 :

هاتف �أر�ضي – الرمثا:
02 702 2347

نظر

16:30-8:30

املوقع
الرمثا� ،شارع البنوك ،فوق �صيدلية
ح�سام ،الطابق الثاين
الرمثا� ،شارع البنوك ،مقابل جمعية
املركز الإ�سالمي ،فوق النوا�صري
للإ�سفنج ومكتب البلدية

يومياً يف جميع
الأوقات

الرمثا ،بعد �إ�شارة البرتاء ،الدخلة
الثانية على اليمني

االثنني

الرمثا ،عمارة احتاد املر�أة ،عيادة العون
ال�صحي الأردنية

13:00 - 9:00

الأحد – االربعاء

نظر

هاتف �أر�ضي – عمان:
06 550 2141

15:15 -8:15

(الرجاء االت�صال
م�سبقاً لتحديد
موعد)

نظر

هاتف خلوي جماين:

الأحد – اخلمي�س

غري متوفر

نظر

هاتف خلوي:

الأحد – اخلمي�س

غري متوفر

079 554 6383

079 674 2299

12/30/12 4:47 PM

15:30 – 8:30

16:00 - 8:00
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ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

وزارة العمل

عمالة الأطفال

جميع الأطفال

م�ؤ�س�سة نهر الأردن

دار االمان
مركزاً �إيوائياً عالجياً م�ؤقتاً للأطفال �ضحايا
العنف .وميكن لدار الأمان ا�ستيعاب نحو  40طف ً
ال
من عمر يوم �إىل � 12سنة للذكور ويوم اىل � 13سنة
للإناث ،ويقدم للأطفال خدمات متكاملة و�شمولية
مبا يف ذلك:
 nاحلماية
 nالرعاية
 nالتعليم  ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات الأكادميية
 nالطبية
 nالنف�سية الإجتماعية

االطفال (حتت � 12سنة
للذكور و 13
�سنة للإناث ) املحولني من
قبل
ادارة حماية الأ�سرة �أو/و
وزارة التنمية
االجتماعية

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

مركز الأهل والطفل ،التعليم يف مرحلة الطفولة
املبكرة .

الأطفال ال�سوريني
والأردنيني ( � 8-0سنة)،
ومقدمي الرعاية ال�سوريني
والأردنيني

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

م�ساحة �صديقة للطفل (اخلدمات النف�سية
االجتماعية ،واحلماية ،و�أن�شطة برنامج املرونة)
للأطفال الأكرب عمرا.

الأطفال ال�سوريني
والأردنيني(،)15-9
ومقدمي الرعاية ال�سوريني
والأردنيني

ه

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

م�ساحة �صديقة لليافعني

اليافعني ال�سوريني
والأردنيني (�)18-16سنة

ه

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

امل�ساحة ال�صديقة لل�شباب

ال�شباب ال�سوريني والأردنيني
(� 24 -15سنة)

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

امل�ساحة ال�صديقة لل�شباب

ال�شباب ال�سوريني والأردنيني
(� 24 -15سنة)

12/30/12 4:47 PM
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ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

اخلط املجاين:

املوقع
غري متوفر

08 002 2208

نة

من

خط جماين110 :
16:00 – 8:00

/و

هاتف �أر�ضي  -عمان:
06 523 4652

ة)،
يني

هاتف خلوي :تهاين جاغوب:

الأحد -الأربعاء

هاتف خلوي :عبد الرحمن زغول:

ال�سبت -اخلمي�س

077 670 2451

13:00 – 9:00

-

الرمثا ،حديقة ال�شياح (بلدية الرمثا)

15:00 – 9:00

الرمثا ،حديقة ال�شياح (بلدية الرمثا)

سنة

هاتف خلوي :عبد الرحمن زغول:
077 572 4400

15:00 – 9:00

ال�سبت -اخلمي�س

الرمثا ،حديقة ال�شياح (بلدية الرمثا)

نيني

هاتف خلوي� :سناء باكري:

ح�سب املوعد

الرمثا ،مركز ال�شباب

نيني

هاتف خلوي� :سناء باكري:

ح�سب املوعد

الرمثا ،مركز ال�شابات

يني

077 572 4400

077 670 2454
077 670 2454

12/30/12 4:47 PM
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ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

امل�ساحة ال�صديقة لل�شباب

ال�شباب ال�سوريني والأردنيني
(� 24 -15سنة)

منظمة �أر�ض-العون
القانوين

تقدمي امل�شورة القانونية ،والو�ساطة والتمثيل
القانوين جماناً لالجئني والأردنيني من الفئات
املحتاجة ،بالإ�ضافة �إىل خدمات التحويل والتن�سيق
خلدمات املنظمات الأخرى

مقدمة للجميع

ه

اللجنة الدولية
للإغاثة

�إدارة احلالة للناجيني من العنف املبني على النوع
الإجتماعي والتحويل حلاالت احلماية على ان يكون
العمر واجلن�س متالئمان.

مقدمة للجميع

م�ساعدات نقدية �أو “طرد الكرامة” للن�ساء
والفتيات الأكرث ه�شا�شة.

هات

خدمات طبية ت�شمل خدمات ال�صحة الإجنابية
ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

�إدارة حماية الأ�سرة

حتويالت �أولية لإدارة حاالت االغت�صاب (مكتب اربد
يغطي الرمثا)

مقدمة للجميع

12/30/12 4:47 PM

هاتف
و
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ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

نيني

هاتف خلوي� :سناء باكري:

ح�سب املوعد

الرمثا ،مركز �شباب الطرة

هاتف �أر�ضي – عمان:

الأحد – اخلمي�س

خط الطوارئ (يومياً يف جميع
الأوقات):

(يرجى االت�صال
م�سبقاً لتحديد
موعد)

077 670 2454
06 461 7277

077 738 7221

18:00 - 9:00

عمان ،جبل عمان ،الدوار الثالث� ،أول
ميني قبل فندق احلياة ،عمارة  ،8الطابق
الأول.

هاتف خلوي :النا امليقري (من�سقة
ال�صحة):
077 510 0092

هاتف خلوي :داكوتا هانكن (حماية املر�أة
واخلدمات النف�سية الإجتماعية):
077 510 0095

ال�سبت – اخلمي�س
17:00 –8:30

الرمثا� ،شارع امللك في�صل ،قرب تقاطع
العالونة لل�صرافة ،عمارة الدكتور
عبداهلل البدارين

هاتف خلوي :عاتكة ابراهيم (م�س�ؤول
�إ�ستقبال العيادة):
079 580 8682

ات

معلومات االت�صال
اخلط املجاين911:

هاتف �أر�ضي – الرمثا:
02 702 2347

12/30/12 4:47 PM

�ساعات الدوام

املوقع

يومياً يف جميع
الأوقات

اربد ،بعد �إ�شارة البرتاء ،الدخلة الثانية
ميني

Ramtha final for print.indd 7

ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

عيادة جمعية العون
ال�صحي الأردنية /
املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني

الرعاية ال�صحية الأولية والثانوية مبا يف ذلك
خدمات الرعاية التوليدية من خالل امل�ست�شفيات
التابعة لها (م�ست�شفى اجلامعة الأردنية ،م�ست�شفى
امللك عبد اهلل امل�ؤ�س�س ،م�ست�شفى حمزة)

مقدمة للجميع

جمعية العون
ال�صحي الأردنية /
املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة
ال�ش�ؤون الالجئني
(وحدة طبية
متنقلة)

وحدة طبية متنقلة – الرعاية ال�صحية الأولية
والثانوية
يف ال�ستاد ،الب�شاب�شة � ،سايرب �سيتي وحديقة امللك
عبد اهلل

جمعية العون
ال�صحي الأردنية
� /صندوق الأمم
املتحدة لل�سكان

وحدة طبية  -ال�صحة الإجنابية

مقدمة للجميع

وزارة ال�صحة
الأردنية

اخلدمات ال�صحية الأولية والثانوية يف املراكز
ال�صحية وامل�ست�شفيات

مقدمة للجميع

مقدمة للجميع

عيادات وزارة ال�صحة
الرعاية ال�صحية الأولية وال�صحة الإجنابية ،حاالت
– حدائق امللك
الطوارئ وتنظيم الأ�سرة
عبداهلل � /صندوق
الأمم املتحدة لل�سكان

مقدمة للجميع

عيادات وزارة ال�صحة
الرعاية ال�صحية الأولية وال�صحة الإجنابية ،حاالت
– �سايرب �سيتي
الطوارئ وتنظيم الأ�سرة
� /صندوق الأمم
املتحدة لل�سكان

مقدمة للجميع

12/30/12 4:47 PM
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ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

هاتف �أر�ضي – الرمثا:

ال�سبت  -اخلمي�س

الرمثا ،مبنى احتاد املر�أة

هاتف �أر�ضي – الرمثا:

ال�سبت  -اخلمي�س

الرمثا ،ال�ستاد� ،سايرب �سيتي ،الب�شاب�شة

02 738 0150

02 738 0150

هاتف ار�ضي – الرمثا:
02 738 0150

16:00 - 8:00

16:00 - 8:00

16:00 - 8:00

هاتف ار�ضي –الرمثا:

الرمثا ،م�ست�شفى الرمثا

02 738 3458

هاتف خلوي القابلة فتحية:
078 855 0625

12/30/12 4:47 PM

الرمثا ،مبنى احتاد املر�أة

يومياً يف جميع
الأوقات

الرمثا ،حدائق امللك عبد اهلل

يومياً يف جميع
الأوقات

الرمثا� ،سايرب �سيتي

Ramtha final for print.indd 9

ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

م�ست�شفى الأمرية
رحمة

م�ست�شفى الأطفال

ال�سوريون امل�سجلون مع
املفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني

اللجنة الدولية
للإغاثة

العناية ال�صحية الأولية ،يتم حالياً التوجه نحو
ال�صحة الإجنابية ،تنظيم الأ�سرة وحتويل احلاالت

مقدمة للجميع

جمعية املركز
الإ�سالمي اخلريية
فرع الرمثا

الرعاية ال�صحبة الأولية واالحاله �إىل امل�ست�شفيات

مقدمة للجميع

هاندي كاب
انرتنا�شونال

خدمات �إعادة الت�أهيل للأ�شخا�ص املعوقني وكبار
ال�سن ،بالإ�ضافة اىل توفري امل�ساعدات الالزمة
لذوي الأطراف ال�صناعية والأجهزة امل�ساعدة))

مقدمة للجميع

ه

عيادة �أطباء العامل
(Médecins
)du Monde

12/30/12 4:47 PM

هات

ه

الرعاية ال�صحية الأولية واالحاله �إىل امل�ست�شفيات

مقدمة للجميع
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ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

ع
مم
ني

املوقع

اربد ،م�ست�شفى الأمرية رحمة

هاتف خلوي :النا امليقري (من�سقة
ال�صحة):
077 510 0092

هاتف خلوي :عاتكة ابراهيم (م�س�ؤول
�إ�ستقبال العيادة):

ال�سبت – اخلمي�س
17:00 – 8:30

الرمثا� ،شارع امللك في�صل ،قرب تقاطع
العالونة لل�صرافة ،عمارة الدكتور
عبداهلل البدارين

079 580 8682

هاتف خلوي عبد املنعم اخلطيب:
078 576 0615

ال�سبت – اخلمي�س

هاتف �أر�ضي – الرمثا:
02 738 4867

هاتف خلوي:

الأحد – اخلمي�س

078 727 5399

17:00 – 8:30

هاتف العيادة -خلوي:

ال�سبت – اخلمي�س

079 538 7716

12/30/12 4:47 PM

اربد� ،شارع امللك عبد اهلل الثاين ،دوار
ال�سالم ،قرب ارابيال مول
الرمثا – مبنى احتاد الرمثا �سابقا» قرب
البلدية

Ramtha final for print.indd 11

ال�صحة العقلية واخلدمات النف�سية
ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

م�ست�شفى الأمرية
ب�سمة  /منظمة
ال�صحة العاملية

العيادات اخلارجية التي توفر خدمات
ال�صحة العقلية

مقدمة للجميع

املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني
 /الهيئة الطبية
الدولية

خدمات ال�صحة العقلية

مقدمة للجميع

احتاد املر�أة الأردنية

امل�ساعدة االجتماعية والنف�سية والقانونية
(بالرتكيز على املر�أة والعنف القائم على
النوع االجتماعي) ،الإر�شاد الأ�سري

مقدمة للجميع

الهيئة الطبية
الدولية

خدمات �إدارة احلاالت للأفراد الذين هم
بحاجة خلدمات ال�صحة النف�سية والتي
ت�شمل الطب والعالج النف�سي والتثقيف
ال�صحي النف�سي للمنتفعني من خدمات
ال�صحة النف�سية و�أ�سرهم.

الأفراد الذين هم بحاجة خلدمات
ال�صحة النف�سية

الهيئة الطبية
الدولية

خدمات �إدارة احلاالت للأفراد الذين هم
بحاجة خلدمات ال�صحة النف�سية والتي
ت�شمل الطب والعالج النف�سي والتثقيف
ال�صحي النف�سي للمنتفعني من خدمات
ال�صحة النف�سية و�أ�سرهم.

�أفراد العائالت ال�سورية املعر�ضني �أو
الذين تعر�ضوا للعنف �أو يعانون من
توترات عائلية �أو �صعوبات يف رعاية
الأطفال.

12/30/12 4:47 PM
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معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

077 674 0517

يومياً يف جميع
الأوقات

اربد ،قرب م�ست�شفى الأمرية بديعة

16:00 - 8:00

الرمثا� ،شارع البنوك ،بجانب �صيدلية
ح�سام

هاتف خلوي:

هاتف ار�ضي – الرمثا:
02 710 3374

هاتف �أر�ضي – الرمثا:
02 738 0150

هاتف خلوي:

079 820 2344

الأحد  -اخلمي�س

ات

هاتف خلوي� :أحمد بواعنة:

الأحد  -اخلمي�س

ني �أو
من
اية

هاتف خلوي� :أحمد بواعنة:

079 851 6131

079 851 6131

12/30/12 4:47 PM

16:30 - 8:30

17:00 – 9:00

الأحد  -اخلمي�س

17:00 – 9:00

الرمثا� ،شارع البنوك ،فوق �صيدلية ح�سام ،
الطابق الثاين
الرمثا� ،شارع البنوك ،مقابل جمعية املركز
الإ�سالمي ،فوق النوا�صري للإ�سفنج
ومكتب البلدية

الرمثا ،جمعية العون الطبي الأردنية

الرمثا ،جمعية العون الطبي الأردنية
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ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

مركز الأهل و الطفل ،التعليم يف مرحلة
الطفولة املبكرة

الأطفال ال�سوريني والأردنيني
( � 8-0سنة)
امل�ساحة ال�صديقة للطفل ومقدمي
الرعاية ال�سوريني والأردنيني
الأطفال ال�سوريني والأردنيني
(�15-9سنة) ،ومقدمي الرعاية
ال�سوريني والأردنيني

ه

م�ساحة �صديقة للطفل (اخلدمات النف�سية
م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
االجتماعية ،واحلماية ،و�أن�شطة برنامج
الدولية
املرونة)
م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

م�ساحة �صديقة لليافعني

اليافعني ال�سوريني والأردنيني
(�)18-16سنة

ه

اللجنة الدولية
للإغاثة

�إر�شاد فردي ،ار�شاد جماعي على ان يكون
العمر واجلن�س متالئمان

مقدمة للجميع

جمعية املركز
الإ�سالمي اخلريية
فرع الرمثا

اخلدمات الأ�سا�سية والأمن ( الغذاء –
امل�أوى -الرعاية ال�صحية الأولية )

مقدمة للجميع

هاتف
و

12/30/12 4:47 PM

هات

ه
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معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

ني

املوقع

الرمثا ،الطرة ،مركز الأمل للرتبية
اخلا�صة

هاتف خلوي :تهاين جاغوب:

الأحد -الأربعاء

ني
ة

هاتف خلوي،عبد الرحمن زغول:
077 572 4400

ال�سبت -اخلمي�س:

الرمثا ،الطرة ،مركز الأمل للرتبية
اخلا�صة

ني

هاتف خلوي،عبد الرحمن زغول:

ال�سبت -اخلمي�س:

الرمثا ،الطرة ،مركز الأمل للرتبية
اخلا�صة

مي

077 670 2451

077 572 4400

13:00 – 9:00

15:00 – 9:00

15:00 – 9:00

هاتف خلوي :داكوتا هانكن (حماية املر�أة
واخلدمات النف�سية االجتماعية):
077 510 0095

هاتف خلوي :عاتكة ابراهيم (موظفة
اال�ستقبال يف العيادة):

ال�سبت -اخلمي�س

17:00 – 8:30

الرمثا� ،شارع امللك في�صل ،قرب تقاطع
العالونة لل�صرافة ،عمارة الدكتور عبداهلل
البدارين

079 580 8682

هاتف خلوي عبد املنعم اخلطيب:
078 576 0615

هاتف �أر�ضي – الرمثا:

ال�سبت -اخلمي�س

02 738 4867

12/30/12 4:47 PM
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خدمات التعليم
ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

جمعية �إنقاذ الطفل/
الأردن

خط �ساخن جماين حول خدمات التعليم واحلماية
داخل املدار�س

جميع مدار�س الأطفال

كوي�ست �سكوب

بدائل التعليم غري الر�سمي للأطفال� ،أو ال�شباب
الذين ال يريدون الذهاب �إىل املدر�سة� ،أو الذين
لديهم ظروف خا�صة ( مل يدخلوا املدار�س �أبدا،
لديهم م�شاكل عاطفية)

جميع الأطفال
الذكور من �سن 18-12
الإناث من �سن 20-12

لل

ه

ه

12/30/12 4:47 PM
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ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

اخلط ال�ساخن املجاين:
للإت�صال من الهاتف الأر�ضي و من
�شبكة �أورجن
08 002 2766

ل

للإت�صال من �شبكة زين:

16:00 - 8:30

08 000 0111

الرمثا ،التكافل ،ال�شارع الرئي�سي بجانب
نادي الرمثا الريا�ضي

هاتف خلوي ال�سيد ثائر كرا�سنه:
077 767 3668

هاتف خلوي ال�سيد توفيق زكارنة:
077 999 1189

1
2

هاتف �أر�ضي – عمان:
06 461 8915

19:00 - 17:00

الرمثا ،دوار الرمثا
مدر�سة �أبو متام الثانوية ال�شاملة للبنني

من�سق امليدان :ح�سن الزعبي
078 509 9716

12/30/12 4:47 PM
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:مالحظات
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:مالحظات
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