
 الخدمات التكمیلیة 
Catholic Charities, Inc. (مركز تعافي) 
Rachel’s Women’s Center 
759 8th Ave., San Diego, CA 92101 

 0873-696 (619) ھاتف: 
-www.ccdsd.org/programs/homeless الموقع اإللكتروني: 

womens-services 
 

Vista Hill Foundation (VHF) 
CalWORKs Case 
Management  

 2103-431 (619) ھاتف:
-www.vistahill.org/programs الموقع اإللكتروني: 

services/cal- works-case-management-
services 

 
Vista Hill Foundation (VHF) Dependency Drug 
Court  

 4265-668 (619) ھاتف:
 www.vistahill.org/programs-الموقع اإللكتروني: 

services/dependen- cy-drug-court 
 
 
 

 خدمات الزیارات المنزلیة من طاقم تمریض الصحة العامة 
 :لعمل إحالة، یُرجى االتصال على أي مما یلي

 (760) 740-4000 إسكوندیدو -الشمال الداخلي
 4401-967 (760) أوشینساید -الشمال الساحلي

 7300-573 (858) كیرني میسا -الوسطيالشمال 
 5400-229 (619) مید سیتي-الوسط
 6500-441 (619) الكاھون -الشرق

 3110-409 (619) تشوال فیستا -الجنوب

 تفاصیل الخدمة  
یتم تنظیم البرامج وفقًا لكل منطقة، ولكن یمكن الحصول على  

 الخدمات من أي موقع. 
الفیدرالیة والخاصة بالوالیة، یكون للفئات  بما یتفق مع المعاییر 

التالیة أولویة االنضمام للبرامج: مستخدمات العقاقیر عن طریق  
) من الحوامل أو األمھات، ومستخدمات المواد  IDUالحقن (

رة من الحوامل أو األمھات، وجمیع    ن اآلخرینمستخدمیالالُمخدِّ
الة من وكالة ، وأولئك الذین معھم إح عن طریق الحقن لعقاقیرل

 الصحة والخدمات اإلنسانیة بمقاطعة سان دییغو.
 

 البرامج اإلضافیة 
للمزید من المعلومات حول خدمات عالج اضطراب استخدام  

رة، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني لخدمات   المواد الُمخدِّ
 الصحة 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 األسبوع  24مساعدة مجانیة على مدار 

 711أطلب الرقم  TDD/TTYلغة  150 المساعدة متاحة بـ
 

2-1-1 San Diego 
 خدمات مجتمعیة وصحیة واجتماعیة وفي حاالت الكوارث 

 ساعة طوال أیام األسبوع  24مساعدة مجانیة على مدار 
 /https://211sandiego.orgلغة  200 المساعدة متاحة بـ

 
 ) BHS( خدمات الصحة السلوكیة

3255 Camino Del Rio South 
San Diego, CA 92108 
) من اإلثنین  BHSیمكن التواصل مع خدمات الصحة السلوكیة (
صباًحا إلى الساعة   8وحتى الجمعة، باستثناء العطالت، من الساعة 

 2700-563 (619) مساًء على الرقم 5
swww.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/bh  

 (ال یتم تقدیم خدمات في ھذا الموقع) 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برامج مكافحة اضطراب استخدام  
رة    للنساءالمواد الُمخّدِ

 
 
 

 وكالة الصحة والخدمات اإلنسانیة مقاطعة سان دییغو 
 السلوكیة خدمات الصحة 
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 برامج مكافحة اضطراب استخدام  
رة  للنساء  المواد الُمخّدِ  

توفر مقاطعة سان دییغو برامج تعافي وعالج الضطراب استخدام  
رة لتلبیة االحتیاجات الخاصة  وھذه البرامج   .للنساء المواد الُمخدِّ

الالتي لدیھن أطفال والالتي لیس لدیھن أطفال  للنساء مخصصة 
في جمیع   للنساءالحوامل والمراھقات. تقع برامج العالج المخصصة و

 وقد تتضمن الخدمات ما یلي: الوالیةأنحاء 
 عالج إیوائي وبرامج تعافي، •
 یوفرون الدعم واإلحاالت، قضایامسؤولو  •
 رعایة الطفل  •
 خدمات الصحة العقلیة لألطفال، •
 وسائل االنتقال من وإلى الخدمات، •
 خدمات اللغة، •
دروس حول تحسین الثقة في النفس أنشطة التحضیر للعمل، و •

 .حیاتیة والعالقات الصحیةوالتربیة والمھارات ال 
 الحصول على الخدمات 

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

على الدفع، وذلك إذا كان العمیل یستوفي معاییر الفئات المؤھلة  
أي    CalWORKبالمقاطعة. لن یتحمل العمالء المؤھلون لبرامج 

أي رسوم ما لم یكن ھناك متطلب   DMCیتحمل عمالء رسوم. لن 
 ). SOC( التكلفةتقاسم 

 خدمات الفترة المحیطة بالوالدة في العیادات الخارجیة 

والحوامل أو األمھات  للنساء تتوفر خدمات العیادات الخارجیة 
  النساء تستفیدیمكن أن  .عاًما أو أكبر 15والمراھقات من الالتي یبلغن 

الفترة المحیطة بالوالدة في العیادات الخارجیة الموضحة  من برامج 
أدناه أو الوصول إلى برامج التعلیم المختلط الموضحة في كتیب  

 خدمات البالغین. 

 وسط 

McAlister Institute for Treatment & Education 
North Central Women’s Recovery Center 
8665 Gibbs Dr. Ste. 150, San Diego, CA 92123 

 6284-384 (858)  ھاتف: 
 www.mcalisterinc.org/programs الموقع اإللكتروني: 

 
Vista Hill Foundation (VHF) 
ParentCare Central Family Recovery Center 
4125 Alpha St., San Diego, CA 92113 

 0166-266 (619)  ھاتف: 
 -www.vistahill.org/programs  الموقع اإللكتروني:  

services/don- allen-parentcarefamily-recovery- 
center-east-parentcare- family-recovery-

centercentral 

 شرق 

Vista Hill Foundation (VHF) 
Parent Care East Family Recovery Center  
4990 Williams Ave., La Mesa, CA 91942 

 4200-668 (619)  ھاتف:  
اإللكتروني:    -www.vistahill.org/programs  الموقع 

services/don-allen-parentcarefamily-recovery- 
center-east-parentcare-family-recovery-

centercentral 
 

 شمال ساحلي 

HealthRight 360 Serenity Outpatient 
3355 Mission Ave. Ste. 239, Oceanside, CA 92058 

 5830-888 (442)  ھاتف: 
 www.healthright360.org/san-diego  الموقع اإللكتروني: 

 
داخلي   شمال  

North Inland Women & Adolescent Recovery Center 
(NIWARC) 
751 Rancheros Dr. Ste. 5, San Marcos, CA 92069 

 0515-761 (760)  ھاتف: 
 www.mcalisterinc.org/programs  الموقع اإللكتروني: 

 
 جنوب 

McAlister Institute for Treatment and Education 
South Bay Women’s Recovery Center 

2414 Hoover Ave. Ste. C, National City, CA 
 1226-336 (619)  ھاتف:  91950

 www.mcalisterinc.org/programs  الموقع اإللكتروني: 
 

 الخدمات اإلیوائیة على مستوى الوالیة  
 

 خالل الفترة المحیطة بالوالدة   البرامج اإلیوائیة
 .وأطفالھن للنساء تتضمن برامج الفترة المحیطة بالوالدة خدمات

 
HealthRight 360 (HR360) 
North County Serenity House 
1341 North Escondido Blvd., Escondido, CA 

 1015-747 (760)  ھاتف:  92026 
 (bed availability) 5098-741 (760)  ھاتف: 

 الموقع اإللكتروني:
www.healthright360.org/agency/north-county- 

serenity-house 

أعوام وأصغر 6الالتي لدیھن أطفال یبلغون  النساء تقبل

 تابع  الفترة المحیطة بالوالدة خالل اإلیوائیة  البرامج

Mental Health Systems (MHS) 
Family Recovery Center 
1100 Sportfisher Dr., Oceanside, CA 92054 

 6702-439 (760)  ھاتف: 
     www.mhsinc.org/listing/family-الموقع اإللكتروني: 

2  -center-recovery 
أعوام وأصغر؛ توفر   10الالتي لدیھن أطفال یبلغون  النساء تقبل 

 خدمات إدارة التخلص من اإلدمان 
 

McAlister Institute for Treatment & Education – 
Kiva 
2049 Skyline Dr., Lemon Grove, CA 91945  

 7303-465 (619)  ھاتف: 
 www.mcalisterinc.org/programs  الموقع اإللكتروني: 

عاًما وأصغر؛ توفر خدمات إدارة   12الالتي لدیھن أطفال یبلغون  النساء تقبل
 التخلص من اإلدمان 

New Entra Casa 
3575 Pershing Ave, San Diego, CA 92104  

 4526-294 (619)  ھاتف: 
 /https://www.newentracasa.com  الموقع اإللكتروني:  

 
Women's Residential Programs 

 
CRASH – Short Term II 
2410 E St., San Diego, CA 92102  

 3346-234 (619)  ھاتف: 
 www.crashinc.org/st2.asp  الموقع اإللكتروني: 

 
Crossroads 
3594 Fourth Ave., San Diego, CA 92103  

 1151-296 (619)  ھاتف: 
 www.crossroads4recovery.org/programs  الموقع اإللكتروني: 

 
MAAC Project – Casa de Milagros 
1127 South 38th St., San Diego, CA 92113  

 4002-262 (619)  ھاتف: 
  الموقع اإللكتروني: 

www.maacproject.org/main/impact/healthy- homes- 
healthservices/recovery-homes 

 
Turning Point 
1315 25th St., San Diego, CA 92102  

 0067-233 (619)  ھاتف: 
 www.turningpointhome.org  الموقع اإللكتروني: 
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