
 
برامج منع اضطراب استخدام 

رة  المواد الُمخّدِ
 

الخدمات والمبادرات على مستوى  
 المقاطعة (تابع) 

San Diego County Office of Education 
• Friday Night Live  (شباب المدرسة الثانویة) 
• Club Live   المتوسطة(شباب المدرسة( 

6401 Linda Vista Rd., San Diego, CA 92111  
 3137-569 (858)ھاتف: 
 5252-682 (619)فاكس: 

  sugarcia@sdcoe.netالبرید اإللكتروني: 
   Salvador Garciaاالتصال:  جھة

 www.sdfnl.net/progamsالموقع اإللكتروني: 
 فقط  المدارس تُتاح الخدمات في مواقع 

 
Prevention Evaluation Project 
Center for Community Research 
8885 Rio San Diego Dr. Ste. 111, San Diego, CA 92108  

 
 5108-684 (619): ھاتف

 0027-919 (619)فاكس: 
   kdonovan@ccrconsulting.orgالبرید اإللكتروني: 

 Kristin Donovanاالتصال:  جھة
 www.ccrconsulting.org الموقع اإللكتروني:

 
Marijuana Initiative Facilitation (MPI ) 
Center for Community Research 
8885 Rio San Diego Dr. Ste. 111, San Diego, CA 92108  

 
 5108-684 (619): ھاتف

 0027-919 (619)فاكس: 
 Kristin Donovan & Joseph Ebersteinاالتصال:  جھة

 kdonovan@ccrconsulting.orgالبرید اإللكتروني:   
jeberstein@ccrconsulting.org 

 www.mpisdcounty.net اإللكتروني:الموقع  
 

Responsible Hospitality Coalition 
Institute for Public Strategies 
2615 Camino del Rio S. Ste. 300, San Diego, CA 92108  

 
 2217-354 (858)ھاتف: 

    rhcsd@aol.comالبرید اإللكتروني: 
 Marian Novakاالتصال:  جھة

 www.publicstrategies.org الموقع اإللكتروني:
 

Countywide Media Advocacy Project 
Institute for Public Strategies 
2615 Camino del Rio S. Ste. 300, San Diego, CA 92108  

 
 118 تحویلة  9100-476 (619): ھاتف

 9104-476 (619)فاكس: 
    mgibson@publicstrategies.orgالبرید اإللكتروني: 

 Meredith Gibsonاالتصال:  جھة
 www.publicstrategies.org/projects/san-diego الموقع اإللكتروني:

 تفاصیل خدمة العالج 
بما یتفق مع المعاییر الفیدرالیة والخاصة بالوالیة، یكون للفئات  

لبرامج العالج: مستخدمات العقاقیر عن  التالیة أولویة االنضمام 
) من الحوامل أو األمھات، ومستخدمات المواد  IDUطریق الحقن (

رة من الحوامل أو األمھات، وجمیع   ن اآلخرینمستخدمی الالُمخدِّ
، وأولئك الذین معھم إحالة من وكالة  عن طریق الحقنلعقاقیر ل

 الصحة والخدمات اإلنسانیة بمقاطعة سان دییغو.
 

 البرامج اإلضافیة 
للمزید من المعلومات حول خدمات عالج اضطراب استخدام  

رة، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني لخدمات الصحة   المواد الُمخدِّ
السلوكیة بمقاطعة سان دییغو:  

www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/ 
programs/bhs/dmc_ods.html 

 
 معلومات االتصال 

San Diego Access & Crisis Line 
1-888-724-7240 

 موارد ودعم مباشر من مستشار ذي خبرة
ساعة طوال أیام   24مساعدة مجانیة على مدار 
 TDD/TTYلغة  150 األسبوع المساعدة متاحة بـ

 711أطلب الرقم 
2-1-1 San Diego 

خدمات مجتمعیة وصحیة واجتماعیة وفي حاالت الكوارث  
 ساعة طوال أیام األسبوع  24مساعدة مجانیة على مدار 

لغة   200 المساعدة متاحة بـ
https://211sandiego.org / 

 
 ) BHS( خدمات الصحة السلوكیة

3255  Camino Del Rio South 
San Diego, CA 92108 

) من اإلثنین وحتى  BHSیمكن التواصل مع خدمات الصحة السلوكیة ( 
مساًء   5صباًحا إلى الساعة  8الجمعة، باستثناء العطالت، من الساعة  

 2700-563 (619) على الرقم
www.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/bhs  

 (ال یتم تقدیم خدمات في ھذا الموقع) 
 
 
 
 
 

To learn more about Live Well San Diego, visit LiveWellSD.org 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاطعة سان دییغو ل وكالة الصحة والخدمات اإلنسانیة  
 خدمات الصحة السلوكیة 
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 استراتیجیة الوقایة 
بیئیة ونموذج تغیر    وقایةتستخدم مقاطعة سان دییغو استراتیجیات 

رة ویدعم   مجتمعي یمنع المشكالت الناتجة من استخدام المواد الُمخدِّ
الخیارات السلوكیة األفضل في جمیع أنحاء المنطقة. من خالل المشاركة  

النشطة مع المجتمع وأصحاب المصلحة الرئیسیین وقطاعي الصحة  
المة العامة، تقوم مبادرات المنع المتعلقة بالصحة السلوكیة في  العامة والس

المقاطعة بتخفیف حدة مجموعة مختلفة من األضرار والمشكالت المتعلقة  
رة وذلك عبر أربع مبادرات رئیسیة:   باستخدام المواد الُمخدِّ

تتناول مشكالت   –لجنة سیاسة الكحولیات بمقاطعة سان دییغو  •
قاصرین في مجتمعات مقاطعة سان  شرب الكحولیات لدى ال

 دییغو وعبر الحدود 
تتناول األثر الشخصي   –قوة القضاء على میثامفیتامین  •

 والمجتمعي والبیئي للمیثامفیتامین 
 تُرّكز على استخدام الشباب للماریجوانا  –مبادرة منع الماریجوانا  •
 –طبیة لجنة العمل المعنیة بسوء استخدام العقاقیر الموصوفة بوصفة  •

تتناول االستخدام غیر المشروع للعقاقیر الموصوفة بوصفة طبیة في 
 المنطقة 

 
 الحصول على الخدمات 

لن یتم رفض تقدیم خدمات العالج إلى العمالء بناًء على العرق/اإلثنیة أو 
اإلعاقة أو الثقافة أو الدین أو النوع أو التوجھ الجنسي أو عدم القدرة على 

العمیل یستوفي معاییر الفئات المؤھلة بالمقاطعة. لن  الدفع، وذلك إذا كان
أي رسوم. لن یتحمل   CalWORKیتحمل العمالء المؤھلون لبرامج 

أي رسوم ما لم یكن ھناك متطلب تقاسم التكالیف   DMCعمالء 
)SOC.( 

 

 وسط  
Central Region Prevention Coalition 
Social Advocates for Youth (SAY) San Diego 
4275 El Cajon Blvd. Ste. 101, San Diego, CA 92105  

 
 367 تحویلة  9624-283 (619)ھاتف: 
 7656-641 (619)فاكس: 

   mbaum@saysandiego.orgالبرید اإللكتروني: 
 Mary Baumاالتصال:  جھة

-www.saysandiego.org/program/alcohol- tobaccoالموقع اإللكتروني: 
and- oth-er-drug-prevention- program/centralegion-prevention-coalition 

   شرق
East County Community Change Project 
Institute for Public Strategies 
2615 Camino del Rio S. Ste. 300, San Diego, CA 92108  

 
 109تحویلة  9100-476 (619)ھاتف: 
 9104-476 (619)فاكس: 

   dshorey@publicstrategies.orgالبرید اإللكتروني: 
 David Shoreyاالتصال:  جھة

 www.publicstrategies.org/projects/san-diego الموقع اإللكتروني:
 

 شمال وسط  
North City Prevention Coalition 
Social Advocates for Youth (SAY) San Diego 
4775 View Ridge Ave, San Diego, CA 92123 

 205 تحویلة  4148-565 (858)ھاتف:  
 4178-565 (858)فاكس: 

    lbridges@saysandiego.org البرید اإللكتروني:
 Lisa Bridgesاالتصال:  جھة

-www.saysandiego.org/program/alcohol- tobacco الموقع اإللكتروني:
and- other-drug-prevention-program/north- city-prevention-coalition 

 

 شمال ساحلي  
North Coastal Prevention Coalition 
Vista Community Clinic 
465 La Tortuga, Vista, CA 92081 

 7150) تحویلة 760( 631-5000ھاتف: 
 ) 760( 414-3736فاكس: 

   eleary@vistacommunityclinic.orgالبرید اإللكتروني: 
 Erica Learyاالتصال:  جھة

 www.vistacommunityclinic.org/location الموقع اإللكتروني:
 

 شمال داخلي  

North Inland Community Prevention Program 
Mental Health Systems, Inc. (MHS) 
12344 Oak Knoll Rd Ste. C-1, Poway, CA 92064  

 
 9303-391 (858)ھاتف: 
 9302-391 (858)فاكس: 

   rstark@mhsinc.orgالبرید اإللكتروني: 
 Ron Starkاالتصال:  جھة

-www.mhsinc.org/listing/north-inland الموقع اإللكتروني:
community- prevention-program-2 

   جنوب
South Bay Community Change Project 
Institute for Public Strategies 
2615 Camino del Rio S. Ste. 300, San Diego, CA 92108 

 126 تحویلة  9100-476 (619)ھاتف: 
 9104-476 619)فاكس: 

 jarellano@publicstrategies.org البرید اإللكتروني:
 Jovita Arellanoاالتصال:  جھة

 www.publicstrategies.org/projects/san-diego الموقع اإللكتروني:
 
 

 الخدمات والمبادرات على مستوى المقاطعة 
Methamphetamine Strike Force (MSF ) 
Center for Community Research 
8885 Rio San Diego Dr. Ste. 111, San Diego, CA 92108 
 

 5108-684 (619)ھاتف: 
 0027-919 (619)فاكس: 

    msf@ccrconsulting.orgالبرید اإللكتروني: 
  Marla Kingkadeاالتصال:  جھة

 www.no2meth.orgالموقع اإللكتروني: 
االجتماعات الربع سنویة تكون مفتوحة للعامة وتوفر معلومات  

للمجتمع بشأن المیثامفیتامین؛ معلومات االجتماع متاحة على 
 الموقع اإللكتروني. 

 
Prescription Drug Abuse Task Force (PDATF) 
Center for Community Research 
8885 Rio San Diego Dr. Ste. 111, San Diego, CA 92108 

 
 5108-684 (619)ھاتف: 
 0027-919 (619)فاكس: 

 pdatf@ccrconsulting.orgالبرید اإللكتروني: 
 

 Marla Kingkadeاالتصال:  جھة
 www.sandiegorxabusetaskforce.org اإللكتروني:الموقع  

سنویة تكون مفتوحة للعامة وتوفر معلومات للمجتمع الربع  االجتماعات
بشأن العقاقیر الموصوفة بوصفة طبیة واألفیونیات األخرى؛ معلومات  

 الموقع اإللكتروني.االجتماع متاحة على 
 

Binge/Underage Drinking Initiative & Alcohol Policy Panel 
Institute for Public Strategies 
2615 Camino del Rio S. Ste. 300, San Diego, CA 92108 

 
 125تحویلة  9100-476 (619): ھاتف

 creed@publicstrategies.orgالبرید اإللكتروني: 
 Craig Reedاالتصال:   جھة 
 www.alcoholpolicypanel.orgلموقع اإللكتروني: ا

مفتوحة للعامة وتوفر معلومات للمجتمع سنویة تكون الربع  االجتماعات
بشأن المشكالت المرتبطة بالكحول؛ معلومات االجتماع متاحة على  

 الموقع اإللكتروني. 
 Ver. 11/20/20 
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