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 معلومات در مورد سازمان های خدمات رسانی در جریان وضعیت اظطراری ویروس کورونا 
 

 ویروس کورونا لیست سازمان های خدمات رسانی و خدمات آنها در جریان وضعیت اضطراری 
 

 وضعیت فعلی به روز می شود بازتاب دادن این لیست برای 
 
۱.SUAKA 

 Jakarta Legal Aid Institute/Indonesia legal Aidرا از طریق آنالین پیش میبرند ودفتر کارمندان سواکا کارهای شان  
Foundation باشد  , جایی  که دفتر سواکا در آن موقعیت دارد، تا اطالع ثانوی مسدود می 

 به تماس شوید   ka.or.idlegalaid@suaبرای مشاوره با سواکا از طریق ایمیل 
 
۲ .UNHCR Indonesia , CWS, CRS   

لطفا به خاطر داشته داشته باشید که با توجه به بی ثباتی وضعیت در ارتباط با شیوع ویروس کورونا در اندونزی ، و با در نظر  
به طور موقت بر ظرفیت ما در  در جاکارتا ترتیب کاری را اجرا می کند که   UNHCRگرفتن راهنمایی های مقامات محلی ، دفتر 

در جاکارتا   UNHCRخدمات حضوری را در دفتر    UNHCRاطالع ثانوی ،  ، لذا تاارائه کنسولینگ و دیگر خدمات تأثیر می گذارد

 ارائه نمی دهد. 
 و همکاران آن باز است.    UNHCRراه های ارتباطی  برای برقراری ارتباط با  

 

 https://enketo.unhcr.org/x/#fmYrpTgMلینک درخواست آنالین کوبو :    •

 insja@unhcr.orgایمیل آدرس عمومی سازمان:   •

 gcr.orinsjacbp@unhایمیل آدرس بخش حمایت/حفاظت از جامعه )پناهجویان و پناهندگان (، سازمان:  •

 cwsindonesia.health@gmail.comایمیل آدرس تیم صحی سی دبلیو اس: :  •

 08119840643نمبر تماس بخش حمایت/حفاظت از جامعه )پناهجویان و پناهندگان (سازمان:   •

 شود ( محدودی جواب داده می ) به تماس های    02129643602نمبر تماس سازمان:  •

 08118161511نمبر تماس سی دبلیو اس: ) در موارد اضطراری (   •

 08119670250نمبر تماس سی آر اس )بخش رسیدگی به خشونت های جنسی و جنسیتی (:   •

 08111499871نمبر تماس سی آر اس ) کمک های مالی اجتماعی(:  •

و یا سی  CWS، سی دبلیو اس UNHCRا” در قدم اول با سازماندر صورت مواجه شدن با هرگونه موارد اضطراری لطف •

 ، به تماس شوید تا در قسمت تداوی تان از پوشش خدمات صحی آنها اطمینان حاصل کنید CRSآر اس 
 

 . جی آر اس جاکارتا  ۳
مکن  به حالت تعلیق درآمده و م 2020آوریل   30خدمات جی آر اس جاکارتا )به غیر از موارد اضطراری صحی ( تا  •

 است براساس شرایط تمدید شود. 
/  08111905113/  081332807441برای کسب اطالعات بیشتر می توانید از طریق تلفن یا وتساپ  •

 ایمیل بفرستید elsza@jrs.or.id، به تماس شده وبرای مشاوره حقوقی ، لطفاً به    085643020319
 

 . جی آر اس بوگور ۴
به حالت تعلیق درآمده و ممکن   2020آوریل  30د اضطراری صحی  تا  خدمات جی آر اس بوگور به غیر از موار •

 . است براساس شرایط تمدید شود
/   081296739241   081340277437برای کسب اطالعات بیشتر می توانید از طریق تلفن یا وتساپ  •

 به تماس شوید   085921559649
 . دومپت دوآفا ۵

تا اطالع   ٫اطفال مهاجرین برای ثبت نام در مکاتب عمومیمدرسه برای مهاجرین) کالس های آمادگی برای  •
 شود ( ثانوی به صورت آنالین برگزار می

 برای خدمات صحی، فقط مراجعه کنندگانی را میپزیرد که از طریق سی دبلیو اس ارجاع شده باشند   •
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