
 خدمات فرعی  
 
Catholic Charities, Inc. (سرکشی بازیابی) Rachel’s 
Women’s Center 
759 8th Ave., San Diego, CA 92101 

 0873-696 (619) تلفن: 
 www.ccdsd.org/programs/homeless-womens-services  سایت:وب

 
Vista Hill Foundation (VHF) 
CalWORKs Case Management  

 2103-431 (619)  تلفن:
-www.vistahill.org/programs-services/cal- works-case سایت: وب

management-services 
 
Vista Hill Foundation (VHF) 
Dependency Drug Court  

 4265-668 (619)  تلفن:
-www.vistahill.org/programs-services/dependen- cy-drug سایت: وب

court 
 
 
 

 بازدید از خانھ سالمندان  بھداشت عمومی خدمات 
 برای معرفی، لطفاً با یکی از موارد زیر تماس بگیرید: 

Escondido               4000-740 (760)داخلی شمالی 
 4401-967 (760) کنار اقیانوس              -ساحل شمالی

 Kearny Mesa        (858) 573-7300 -شمال مرکزی
 5400-229 (619)                      میان شھری -مرکزی

 El Cajon                        (619) 441-6500 -شرقی
 Chula Vista                    (619) 409-3110-جنوبی

 

 جزئیات خدمات 
توان خدمات را در اند، با این حال میھا بر اساس  منطقھ سازمان یافتھبرنامھ

 مکانی جستجو کرد.ھر 
 

ھای زیر در اولویت پذیرش  برای رعایت استانداردھای فدرال و ایالتی، گروه
تزریقی مواد مخدر کننده ھا ھستند: افراد باردار یا والدین مصرفدر برنامھ

)IDUکننده مواد، تمامی سایر )، افراد باردار یا والدین مصرفIDU   ھا و
 San Diegoافرادی کھ از طرف خدمات بھداشتی و انسانی شھرستان 

 ارجاع داده شده باشند. 
 

 ھا سایر برنامھ 
  در اثر برای کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات درمانی اختالالت

 Sanاشتی رفتاری شھرستان سایت خدمات بھدمصرف مواد، لطفاً بھ وب
Diego  :مراجعھ کنید

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

 
 اطالعات تماس 

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

 منابع و پشتیبانی فوری از طرف یک مشاور مجرب
 ساعتھ  24/فتھروزھ 7کمک رایگان 

 زبان موجود است 150کمک بھ 
 TDD / TTY 711گیری شماره 

 
2-1-1 San Diego 

 خدمات محلی، بھداشتی، اجتماعی و بالیا 
 ساعتھ 24/فتھروزھ 7کمک رایگان  

 زبان در دسترس است  200کمک بھ 
https://211sandiego.org/ 

 
 ) BHSخدمات بھداشتی رفتاری (

3255 Camino Del Rio South  
San Diego, CA 92108 

 ھای تعطیل،  از دوشنبھ تا جمعھ، بجز روز BHSتوان بھ می
 بعد از ظھر از طریق   5 -صبح  8ساعت 

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

 شود) ان ارائھ نمیدسترسی یافت (ھیچ خدماتی در این مک

 

 

 
 

دیدن کنید  LiveWellSD.orgاز  Live Well San Diegoبرای آگاھی از برنامھ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استفاده از  در اثر  ھای اختاللبرنامھ
 مواد 

 برای بانوان 
 
 
 

خدمات بھداشتی   San Diegoآژانس خدمات بھداشتی و انسانی شھرستان 
رفتاری
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 ھای مربوط بھ اختالل  برنامھ 
 مصرف مواد بانوان

 
ھای بھبودی برای  خدمات درمانی و برنامھ San Diegoشھرستان 

ھای  مصرف مواد را برای برطرف کردن نیازدر اثر درمان اختالل 
ھا برای بانوان دارای فرزند، بانوان بدون  کند. این برنامھمیبانوان فراھم 

ھای درمانی مناسب  فرزند، بانوان باردار و نوجوانان مناسب است. برنامھ
بانوان در سراسر شھرستان واقع شده است و خدمات ممکن است شامل  

 موارد زیر باشد:
 ھای درمان و بازیابی برای ساکنین،• برنامھ

 دھند،مدیران پرونده کھ پشتیبانی و ارجاع می• 
 • مراقبت از کودکان،

 • خدمات بھداشت روان کودکان،
 • حمل و نقل در مسیر رفت و آمد بھ خدمات،

 • خدمات زبانی،
 ھای آماده سازی برای کار، و • فعالیت
پروری، مھارتھای زندگی ھایی برای بھبود عزت نفس، فرزند• کالس

 و روابط سالم. 
 

 دسترسی بھ خدمات 
اگر مراجع شرایط جمعیت واجد شرایط شھرستان را داشتھ باشد، بر 

اساس نژاد/قومیت، معلولیت، فرھنگ، مذھب، جنسیت، گرایش جنسی یا 
عدم توانایی در پرداخت، نبایست از ارائھ خدمات بھ مراجعان امتناع  

ای  ھستند ھزینھ CalWORKشود. نبایست از مراجعانی کھ واجد شرایط 
ھستند   DMCدریافت شود. نبایست از مراجعانی  کھ واجد شرایط 

 ) وجود داشتھ باشد. SOCای دریافت شود مگر اینکھ سھم ھزینھ (ھزینھ
 خدمات سرپایی پیش از  

 زایمان
پروری  خدمات سرپایی برای بانوان و بانوانی کھ باردار ھستند یا فرزند

سالھ و باالتر در دسترس است. بانوان   15کنند و دختران نوجوان می
ھای سرپایی پیش از زایمان کھ در زیر ذکر شده است توانند از برنامھمی

ھای آموزش مشترک در بروشور خدمات  استفاده کنند یا بھ برنامھ
 گساالن دسترسی پیدا کنند. بزر

 
 مرکزی 

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

 6284-384 (858)تلفن: 
 www.mcalisterinc.org/programs سایت:وب

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

 0166-266 (619) تلفن: 
 allen -services/don -www.vistahill.org/programs- سایت:وب

-family -parentcare-east-center -recovery-parentcarefamily
centercentral-recovery 

 

 شرقی 

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

 4200-668 (619)تلفن: 
enall-services/don-www.vistahill.org/programs-سایت:وب

parentcarefamily-recovery-center-east-parentcare-family-recovery-
centercentral 

 
 ساحل شمالی 

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

 5830-888 (442) تلفن:
 www.healthright360.org/san-diego سایت: وب

 
 (North Inland)شمال داخلی کشور 

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

 0515-761 (760) تلفن:
 www.mcalisterinc.org/programs سایت:وب

 
 جنوبی 

McAlister Institute for Treatment and Education 
South Bay Women’s Recovery Center 
2414 Hoover Ave. Ste. C, National City, CA 91950  

 1226-336 (619) تلفن: 
 www.mcalisterinc.org/programs سایت:وب

 
 خدمات اقامتی در سراسر شھرستان 

 
 ھای پیش از زایمان برای ساکنین برنامھ 
 برای بانوان و فرزندان آنھا است. ھای پیش از زایمان شامل خدماتی برنامھ

HealthRight 360 (HR360) 
North County Serenity House 
1341 North Escondido Blvd., Escondido, CA 92026  

 1015-747 (760) تلفن:
 در دسترس بودن تخت)( 5098-741 (760)  تلفن:
 www.healthright360.org/agency/north-county- serenity-house  سایت:وب

 پذیردسال بھ پایین را می 6بانوان دارای کودک 

 ھای پیش از زایمان برای ساکنین ادامھ دارد. برنامھ 

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

 6702-439 (760) تلفن: 
  center-recovery-www.mhsinc.org/listing/family-  2سایت:وب

پذیرد. خدمات مدیریت برداشت را سال بھ پایین را می 10زنان با کودکان 
 دھد ارائھ می

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

 7303-465 (619) تلفن:
 www.mcalisterinc.org/programsسایت:وب

پذیرد. خدمات مدیریت برداشت  سال بھ پایین را می 12بانوان دارای کودک 
 دھد را ارائھ می

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

 4526-294 (619) تلفن:
 /https://www.newentracasa.com سایت:وب 

 
Women's Residential Programs 
 
CRASH – Short Term II 
2410 E St., San Diego, CA 92102  

 3346-234 (619) تلفن:
 www.crashinc.org/st2.asp سایت:وب

 
Crossroads 

3594 Fourth Ave., San Diego, CA 92103 :1151-296 (619) تلفن 
 www.crossroads4recovery.org/programs سایت:وب

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

 4002-262 (619) تلفن:
 -www.maacproject.org/main/impact/healthy- homes سایت:وب

healthservices/recovery-homes 
 
Turning Point 
1315 25th St., San Diego, CA 92102  

 0067-233 (619) تلفن:
 www.turningpointhome.org سایت: وب
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