
 دليل  اضطراب
 تعاطي المخدرات 

 برامج البالغين
 واألكبر سنًا

 مقاطعة سان دييغو

 وكالة الخدمات

 الصحية والبشرية

 خدمات الصحة السلوكية
3255 Camino Del Rio South 

San Diego, CA 92108 

 )ال تتوفر خدمات في هذا الموقع(

❖❖❖❖❖ 

 سان دييغو

 خط التواصل واألزمات

1-888-724-7240 

 711هاتف الصم/الهاتف النصي اطلب 
 ساعة 22أيام /  7مساعدة مجانية طوال 

www.livewellsd.org 

www.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/
bhs 

 

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

 إدارة حاالت برنامج اضطراب تعاطي المخدرات

  
 2103-231 (619)هاتف:                                    (VHF)مؤسسة فيستا هيل 

  CalWORKsإدارة حاالت برنامج 
case-services/calworks-www.vistahill.org/programs-الموقع اإللكتروني: 

services-management 

  
 2265-668 (619)هاتف:                                   (VHF)مؤسسة فيستا هيل 

 )إدارة الحاالت في أوقات الوالدة( 
 services/perinatal-www.vistahill.org/programs-الموقع اإللكتروني: 

management-case 

 )محكمة عقاقير اإلدمان(
services/dependency-www.vistahill.org/programs-الموقع اإللكتروني: 

court-drug 

خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات في دور إعادة تأهيل 
 على مستوى المقاطعة )تابع(

  

  – MHSمركز إعادة تأهيل األسرة )نساء/أطفال(
 سنوات( 10)يقبل النساء الالتي لديهن أطفال حتى سن 

1100 Sportfisher Dr. Oceanside, CA 92052       :6702-239 (760)هاتف 

 center-recovery-www.mhsinc.org/listing/family-2الموقع اإللكتروني: 
  

MITE – KIVA )نساء/أطفال( 
 سنة( 12)يقبل النساء الالتي لديهن أطفال حتى سن 

2029 Skyline Dr. Lemon Grove, CA 91925        :7303-265 (619)هاتف 

 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 
  

 سيرينيتي هاوس في المنطقة الشمالية 

 )نساء/أطفال( 
1321 N. Escondido Blvd. Escondido, CA 92025  
 1015-727 (760)هاتف:                                                                           

 5098-721 (760)هاتف السؤال عن سرير شاغر:                                               

 diego-www.healthright360.org/sanالموقع اإللكتروني: 
  

 باث فايندرز )رجال( 
2980 Cedar St. San Diego, CA 92102                :7370-239 (619)هاتف 

 www.pathfindersrecovery.orgالموقع اإللكتروني: 
  

 ستيبنج ستون )اهتمام خاص بالمثليين/المثليات( 
3767 Central Ave. San Diego, CA 92105           :0777-278 (619)هاتف 

 www.steppingstonesd.orgالموقع اإللكتروني: 
  

 تراديشن وان )رجال(
2102 Delta St. San Diego, CA 92113                 :0121-262 (619)هاتف 

 www.traditionone.comالموقع اإللكتروني: 
  

 تيرننج بوينت )نساء( 
1315 25th St. San Diego, CA 92102                  :0067-233 (619)هاتف 

 www.turningpointhome.orgالموقع اإللكتروني: 
  

 فيترانز فيلدج اوف سان دييغو )رجال/نساء(
2121 Pacific Highway San Diego, CA 92110     :0122-297 (619)هاتف 

 www.vvsd.netالموقع اإللكتروني: 
   

 واي باك )رجال(
2516 A St. San Diego, CA 92102                       :0592-235 (619)هاتف 

  

 

 

 

 

 إدارة أعراض انسحاب عقار اإلدمان
  

 معهد ماك أليستر
  0277-222 (619))اتصل لتسأل عن الموقع(                                              هاتف: 

 www.mcalisterinc.orgالموقع اإللكتروني: 
  

 

خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات في المسكن على 

 مستوى المقاطعة
  

 كازا رافايل )رجال(  –مشروع ألفا 
993 Postal Way Vista, CA 92083                       :9922-630 (760)هاتف 

 treatment -www.alphaproject.org/programs/residentialالموقع اإللكتروني: 
  

 أميتي فيستا رانش )رجال(
2260 Watson Way Vista, CA 92083                   :1892-599 (760)هاتف 

 campuses-foundation-www.amityfdn.org/amityالموقع اإللكتروني: 
  

 كروس رودز )نساء( 
3592 Fourth Ave. San Diego, CA 92103            :1151-296 (619)هاتف 

 www.crossroads4recovery.orgالموقع اإللكتروني: 
  

 )رجال( 1مدة قصيرة  –كراش 
2161 Marlborough Ave. San Diego, CA 92105  :7272-282 (619)هاتف 

 www.crashinc.org/st1.aspالموقع اإللكتروني: 
  

 )نساء( 2مدة قصيرة  –كراش 
2210 E St. San Diego, CA 92102                       :3326-232 (619)هاتف 

 www.crashinc.org/st2.aspالموقع اإللكتروني: 
  

 برنامج بيل دوسون لخدمات عالج إدمان المخدرات  في دور إعادة التأهيل  –كراش 

 )رجال/نساء(
726 F St. 2nd Flr. San Diego, CA 92101            :9691-239 (619)هاتف 

 www.crashinc.org/ghh2.aspالموقع اإللكتروني: 
  

 مركز فيلوشيب )رجال(  
737 E. Grand Ave. Escondido, CA 92025          :8278-725 (760)هاتف 

 www.thefellowshipcenter.orgالموقع اإللكتروني: 
  

 فريدوم رانش في سان دييغو )رجال(
1777 Buckman Springs Rd. Campo, CA 91906    
 5696-278 (619)هاتف:                                                                           

 www.sdfreedomranch.orgالموقع اإللكتروني: 
  

 هارتالند هاوس )رجال( 
5855 Streamview Dr. San Diego, CA 92105      :5260-287 (619)هاتف 

 www.heartlandhouse.orgالموقع اإللكتروني: 
  

 هاوس أوف ميتامورفوزيس )رجال/نساء(
2970 Market St. San Diego, CA 92102              :9292-236 (619)هاتف  
 9217-236 (619)هاتف االستيعاب:                                                               

 www.houseofmetamorphosis.orgالموقع اإللكتروني: 
  

  – MAACلنساء الالتينيات( مشروع لكازا دي ميالغروس )
1127 S. 38th St. San Diego, CA 92113              :2002-262 (619)هاتف 

homes -www.maacproject.org/main/impact/healthy-الموقع اإللكتروني: 
homes-services/recovery-health 

  

  – MAACنوسوتروس )للرجال الالتينيون( مشروع 

73 N. 2nd Ave. Bldg. B Chula Vista, CA 91910  :2801-226 (619)هاتف 

homes -www.maacproject.org/main/impact/healthy-الموقع اإللكتروني: 

homes-services/recovery-health 

BHS SUD (02-02-20)AR 

 فاتصل بالرقم المجاني على مدار الساعة 

  خط التواصل واألزمات:

 6992-641-619هاتف الصم: 

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 



 المنطقة الشرقية –خدمات إعادة تأهيل مرضى العيادات الخارجية 
 

  – MITEمركز إعادة التأهيل اإلقليمي في المقاطعة الشرقية
1385 N. Johnson Ave. Ste. 111 El Cajon, CA 92020  

 (619) 220-2801هاتف:  www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 
  

 المنطقة الشرقية  –إلعادة تأهيل األسرة  ParentCareمركز   –فيستا هيل
 )نساء/أطفال( 

2990 Williams Ave. La Mesa, CA 91922   :2200-668 (619)هاتف 
allen-services/don-www.vistahill.org/programs- الموقع اإللكتروني: 

-recovery -family-parentcare-east-center-recovery-family-parentcare
central-center 

 

 – MHSآكشن المنطقة الشرقية 
10201 Mission Gorge Rd. Santee, CA 92071  :6868-383 (619)هاتف 

 east-www.mhsinc.org/listing/actionالموقع اإللكتروني: 
 

  –خدمات إعادة تأهيل مرضى العيادات الخارجية 
 لمنطقة الشمالية

 

 عيادات سيرينيتي الخارجية – 060هيلث رايت 
3355 Mission Ave. #239 Oceanside, CA 92058 

 2820-685 (760)هاتف:  
 diego-www.healthright360.org/sanالموقع اإللكتروني: 

  

  – MITEمركز إعادة التأهيل اإلقليمي في منطقة الساحل الشمالي
2821 Oceanside Blvd. Oceanside, CA 92052 :2723-721 (760)هاتف 

 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 
  

  – MITE*مركز إعادة التأهيل اإلقليمي في المنطقة الشمالية الداخلية
200 E. Washington Ave. #100 Escondido, CA 92025  

 7708-721 (760)هاتف:  
 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 

  

 – MITE*مركز إعادة التأهيل المرأة في المنطقة الشمالية الداخلية 
 (NIWRC) 

751 Rancheros Dr. Ste. 5 San Marcos, CA 92069  
 0515-761 (760)هاتف:  

  – UPACالمنطقة الشمالية –مركز إعادة التأهيل نيو ليف 
3998 Vista Way Ste. E Oceanside, CA 92056 :9830-295 (760)هاتف 

older-2/adult-www.upacsd.com/index.php/services-الموقع اإللكتروني: 
center-recovery-leaf-new-health/upac-mental-adult 

 

 المنطقة الجنوبية –خدمات إعادة تأهيل  مرضى العيادات الخارجية 
 

 – MITEمركز إعادة تأهيل اإلقليمي في الخليج الجنوبي 
1180 Third Ave. Ste. C-3 Chula Vista, CA 91911 

 8162-691 (619)هاتف:  
 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 

  

  – MITEمركز إعادة تأهيل المرأة في الخليج الجنوبي )نساء/أطفال( 
 )نساء/أطفال(

2212 Hoover St. National City, CA 91950  :1226-336 (619)هاتف  
 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 

 –مرضى العيادات الخارجية  –خدمات إعادة تأهيل المدمنين 
 المنطقة الوسطى

 

 كاثوليك تشاريتيز 
 مركز ريتشيل للمرأة )نساء(

759 8th Ave. San Diego, CA 92101  :0873-696 (619)هاتف 
womens-www.ccdsd.org/programs/homeless-الموقع اإللكتروني: 

services 
  

 (DCS)خدمات مجتمع الصم 
 ))خدمات الصحة السلوكية للصم وضعاف السمع

1525 Hotel Circle S. Ste. 300 San Diego, CA 92108 
 2221-398 (619)هاتف:  

 3236-550 (619)رقم هاتف الفيديو:  
 www.deafcommunityservices.orgالموقع اإللكتروني: 

  

 مراكز صحة األسرة في سان دييغو 

 ))اهتمام خاص بالمثليين/المثليات
2136 El Cajon Blvd. San Diego, CA 92102  :2586-515 (619)هاتف 

 services-disorder-use-www.fhcsd.org/substanceالموقع اإللكتروني: 
  

 – ECSمركز إعادة التأهيل اإلقليمي في المنطقة الشرقية الوسطى 
2660 El Cajon Blvd. Ste. 210 San Diego, CA 92115  

 7335-597 (619)هاتف:  
 east-central-www.ecscalifornia.org/programs/ecs-الموقع اإللكتروني: 

center-recovery-regional-center/east-recovery-regional 
  

  – MHSآكشن المنطقة الوسطى
6222 El Cajon Blvd. San Diego, CA 92115  :8225-287 (619)هاتف 

 central-www.mhsinc.org/listing/actionالموقع اإللكتروني: 
  

  – MITEمركز إعادة تأهيل المرأة في المنطقة الشمالية الوسطى
8665 Gibbs Dr. #150 San Diego, CA 92123  :6282-382 (858)هاتف 

 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 
 

 NAMIنيكست ستيبس 
3851 Rosecrans St. Ste. K08 San Diego, CA 92110  

 (619) 522-2150هاتف:  www.namisandiego.orgالموقع اإللكتروني: 
  

  – UPACمركز إعادة تأهيل نيو ليف
3539 College Ave. San Diego, CA 92115  :3788-818 (619)هاتف 

older-2/adult-www.upacsd.com/index.php/services-الموقع اإللكتروني: 
center-recovery-leaf-new-health/upac-mental-adult 

  

 (UPAC)اتحاد الجاليات اآلسيوية 
3288 El Cajon Blvd. Ste. 13 San Diego, CA 92102  

 (619) 521-5720هاتف:  mwww.upacsd.coالموقع اإللكتروني: 
 

 بريدجز المنطقة الشمالية الوسطى  –فيستا هيل
 3128 Midway Dr. #113 San Diego, CA 92110  

 )619( 668-2200هاتف:  gwww.vistahill.orالموقع اإللكتروني: 
  

 في المنطقة الوسطى لرعاية أولياء األمور مؤسسة فيستا هيل
2125 Alpha St. San Diego, CA 92113  :0166-266 (619)هاتف 

allen-services/don-www.vistahill.org/programs-الموقع اإللكتروني: 
-recovery-family-parentcare-east-center-recovery-family-parentcare

central-center 
 

  – MITEمركز استقبال الثملين 
3511 India St. San Diego, CA 92103  :5760-292 (619)هاتف 

 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 

 المنطقة الشرقية –برامج العدالة 
 

 محكمة الصحة السلوكية* **
2930 Naples St. 1st Flr. San Diego, CA 92110 
 1176-276 (619)هاتف:  

collaborative-diego-www.telecarecorp.com/san-  الموقع اإللكتروني:
court-health-mental 

 

 – MHS*المنطقة الشرقية الوسطى 
6222 El Cajon Blvd. Ste. 15 San Diego, CA 92115 

 (619) 287-8225هاتف:  www.mhsinc.orgالموقع اإللكتروني: 
 

 محكمة إدمان البالغين   – MHS**سان دييجو سنتر فور شاينج
3320 Kemper St. Ste. 101 San Diego, CA 92110  

 1233-758 (619)هاتف:  
 change-for-center-diego-www.mhsinc.org/listing/san-2 الموقع اإللكتروني:

  

  – MHSبرنامج إدمان الخمر المتكرر
3320 Kemper St. Ste. 105 San Diego, CA 92110 

 8121-523 (619)هاتف:  
 sip-program-inebriate-www.mhsinc.org/listing/serial-2الموقع اإللكتروني: 

  

  SDSUبرنامج القيادة تحت تأثير المخدر أو الخمر في المنطقة المركزية
9225 Sky Park Ct. Ste. 101 San Diego, CA 92123 

 (858) 267-6810هاتف:  www.sdsuduip.comالموقع اإللكتروني: 
  

 (RTP)  **محكمة إعادة الدخولبرنامج معالجة الفرصة الثانية
6125 Imperial Ave. San Diego, CA 92112  :8888-232 (619)هاتف 

 www.secondchanceprogram.orgالموقع اإللكتروني: 
  

 المنطقة الشرقية –برامج العدالة 
 

 محكمة إدمان البالغين  **إيزي كاونتي سنتر فور شاينج
525 N. Magnolia Ave. El Cajon, CA 92020  :0927-579 (619)هاتف 

for-center-county-www.mhsinc.org/listing/east-الموقع اإللكتروني: 
2-change 
  

  – ECSبرنامج القيادة تحت تأثير المخدر أو الخمر إيزي كاونتي أكورد
850 Arnele Ave. El Cajon, CA 92020  :8127-721 (619)هاتف 

 accord-www.ecscalifornia.org/programs/ecs الموقع اإللكتروني:
 

*MITE – East County  :2801-220 (619)هاتف 
1365 N. Johnson Ave. Ste. 111 El Cajon, CA  121 تحويلة 

 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 
  

 المنطقة الشمالية –برامج العدالة 
 

 محكمة إدمان البالغين – MHS**نورث كاونتي سنتر فور شاينج  
502 W. Vista Way Vista, CA 92083  :1836-920 (760)هاتف 

for-center-county-www.mhsinc.org/listing/north-الموقع اإللكتروني: 
2-change 
  

 برنامج القيادة تحت تأثير المخدر أو الكحول لخدمات الصحة المهنية
 5300-752 (760)هاتف:  

1050 Los Vallecitos Blvd. Ste. 109 San Marcos, CA 92069 
influence-the-under-www.mhn.com/content/driving- الموقع اإللكتروني:

programs-dui 
 PC1000يوضح إحاالت  *

 يوضح إحالة المحكمة العليا فقط **

 المنطقة الجنوبية –برامج العدالة 
 

 MAACمشروع  –برنامج القيادة تحت تأثير المخدر أو الخمر 
               1355 3rd Ave. Chula Vista, CA 91911 :1780-209 (619)هاتف 

 www.maacproject.orgالموقع اإللكتروني: 
  

 محكمة إدمان البالغين   – MHS**ساوث كاونتي سنتر فور شاينج
1172 3rd Ave. Ste. D1 Chula Vista, CA 91911   :1662-691 (619)هاتف 

for-center-county-www.mhsinc.org/listing/south-الموقع اإللكتروني: 
2-change 
  

  – MITE*المنطقة الجنوبية 
1180 3rd Ave. C-3 Chula Vista, CA 91911         :3918-222 (619)هاتف 

 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 

 خط التواصل واألزمات:

 6992-641-619هاتف الصم:  1-888-724-7240 

 

العمالء الذين يتلقون الخدمات عبر برامج اضطراب تعاطي 

المخدرات المتعاقدة مع مقاطعة سان دييغو تتم معالجتهم 

بمساواة وبأسلوب ترحيبي غير تمييزي يتسق مع القانون 

الساري في الوالية وفيدراليًا. يتم التنازل عن رسوم 

Medi-Calالخدمات لألشخاص المشاركين في برنامج 

)باستثناء نسبة التكاليف اإللزامية(. لن يتم رفض تقديم أي 

 خدمة بسبب عدم المقدرة على الدفع.

 إذا كنت مهتًما بمعرفة 

 المزيد عن خدمات اضطراب تعاطي المخدرات 

 المقدمة، يمكنك التواصل مع البرنامج المدرج في 

 الكتيب مباشرة.

  

 للمزيد من المعلومات والموارد عن الخدمات الصحية 

أو زيارة  1-1-2 واالجتماعية المحلية، يرجى طلب رقم

 http://211sandiego.orgالموقع 

 الحوامل لهن 

 األولوية في االنضمام إلى 

 برامج التعافي والعالج.


