
 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(

 

 خدمات العيادات الخارجية )تابع(
   

 خدمات ما قبل/بعد الوالدة للمراهقات 
 

 عيادات سيرينيتي الخارجية – 063هيلث رايت 

 عاًما فما فوق 51سيدات ومراهقات من  –األمهات والحوامل 

3355 Mission Ave. #239 

Oceanside, CA 92058 

 5830-888 (442)هاتف: 

 diego-www.healthright360.org/san الموقع اإللكتروني:

  

 (MITE)معهد ماك أليستر 

 مركز إعادة تأهيل المرأة والمراهقات في المنطقة الشمالية الداخلية

 عاًما فما فوق 51سيدات ومراهقات من  –األمهات والحوامل 

751 Rancheros Dr. San Marcos, CA 92069 

 0515-761 (760)هاتف: 

 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 

  

 (MITE)معهد ماك أليستر 

 المرأة في المنطقة الجنوبية  إعادة تأهيل مركز 

 عاًما فما فوق 51سيدات ومراهقات من  –األمهات والحوامل 

2414 Hoover Ave. Ste. C National City, CA 91950 

 1226-336 (619)هاتف: 

 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 

  

  (MITE)معهد ماك أليستر

 مركز إعادة تأهيل المرأة في المنطقة الشمالية الوسطى

 عاًما فما فوق 51سيدات ومراهقات من  –األمهات والحوامل 

8665 Gibbs Dr. Ste. 150 San Diego, CA 92123 

 6284-384 (858)هاتف: 

 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 

  

 المنطقة الوسطى –بارنت كير فاونديشن  فيستا هيل

 عاًما فما فوق 51سيدات ومراهقات من  –األمهات والحوامل 

4125 Alpha St. San Diego, CA 92113 

 0166-266 (619)هاتف: 

parentcare-allen-services/don-www.vistahill.org/programsالموقع اإللكتروني: 

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

  

 بارنت كير فاونديشن  فيستا هيل

 المنطقة الشرقية –فاميلي ريكوفيري سنتر 

 عاًما فما فوق 51سيدات ومراهقات من  –األمهات والحوامل 

4990 2illiams Ave.  a Mesa, CA 91942 

 4200-668 (619)هاتف: 

 1665-698 (619)فاكس: 

parentcare-allen-services/don-www.vistahill.org/programsالموقع اإللكتروني: 

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

العمالء الذين يتلقون الخدمات عبر برامج اضطراب تعاطي المخدرات المممتمعماقمد  ممع  

مقاطعة سان دييغو تتم معالجتهم بمساوا  وبأسلوب ترحيبي غيمر تممميميمسق يمتمسم  ممع  

القانون السارق في الوالية وفيدراليًا. يتم المتمنماسن عمن رسموم المخمدممات لم م مخما   

)باستثناء نسبة التكاليف اإللسامية(. لن يتمم رفم      Medi-Calالم اركين في برنامج  

 تقديم أق خدمة بسبب عدم المقدر  على الدفع. 

 

 البرامج منظمة حسب المنطقة ولكن 

 يمكن الحصول على الخدمات في أي موقع.

  

المراهقات الحوامل لهن األولوية في االنضمام إلى برامج 

 التعافي والعالج.

 

www.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/bhs 

 

www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/

programs/bhs/dmc_ods.html 

 

 سان دييغو

 خط التواصل واألزمات

5-888-724-7243 

 755هاتف الصم/الهاتف النصي اطلب 
  ساعة 24أيام /  7مساعد  مجانية طوان 

 دليل اضطراب 

 تعاطي المخدرات

 برامج المراهقين

www.livewellsd.org 

BHS SUD (05-10-19)AR  

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 



 برامج المراهقين
  

 تقدم برامج إدمان المخدرات الخاصة بالمراهقين عالًجا لهم ولعائالتهم. 

 تتوفر خدمات العيادات الخارجية والمداخلة الفورية في األسمات 

 وخدمات العالج المنسلي في المدن الرئيسية والضواحي.

 

 أهداف البرنامج:

 تقديم عالج مالئم لحاالت إدمان المخدرات المختلفة عند المراهقين في أنحاء المقاطعة 

 ضمان الحصون على الرعاية الصحية 

 يساعد ال باب على استغالن كامن إمكانياتهم بتحقي  نمط حيا  خاٍن من المخدرات 

 يعسس االكتفاء الذاتي من خالن التعليم أو التوظيف 

  يساهم في تقلين الجريمة من خالن الحر  على أال يتعر  الم اركون لالعتقان

 مر  أخرى

  

 خدمات العالج في دور إعادة التأهيل 
  

 على مستوى المقاطعة
  

 (MITE)معهد ماك أليستر 

 منازل جماعية للمراهقين )لفترة قصيرة(

 1020الرقم الداخلي  0277-442 (619)هاتف: 
 )اتصن لمعرفة المواقع(

  ليمون غروف 

  سبرينغ فالي 

 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 
  

  خدمات العيادات الخارجية
  

 مركز إعادة تأهيل المراهقين في منطقة الساحل الشمالي
  

 (MITE)معهد ماك أليستر 

3923 2aring Rd. Ste. A & D Oceanside, CA 92056 
 4451-726 (760)هاتف: 
 4465-726 (760)فاكس: 

 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 

  

 البرامج التابعة 
 

 مدرسة رانشو بوينا فيستا العليا 

1601  onghorn Dr. Vista, CA 92081 
  

 أكاديمية كلير بيرغنر

707 Carey Rd. Oceanside, CA 92058 

 مركز إعادة تأهيل المراهقين في المنطقة 

 الشمالية الداخلية
  

 (MHS)شركة مينتال هيلث سيستمز 
 340 Rancheros Dr. Ste. 166 San Marcos, CA 92069 

 3672-744 (760)هاتف: 
 6182-744 (760)فاكس: 

north-center-recovery-www.mhsinc.org/listing/teen- الموقع اإللكتروني: 
2-inland 
  

 البرامج التابعة 
 

 مدرسة فالي العليا 
410 Hidden Trails Rd. Escondido, CA 92027 

  

 مدرسة فولبروك العليا 
2400 S. Stage Coach  n. Fallbrook, CA 92028 

  

 مدرسة مونتيسيتو العليا 
720 9th St. Ramona, CA 92065 

  

 مركز إعادة تأهيل المراهقين في المنطقة 

 الشمالية الوسطى
  

 (MITE)معهد ماك أليستر 
7625 Mesa College Dr. Ste. 115B San Diego, CA 92111 

 4633-277 (858)هاتف: 
 4933-277 (858)فاكس: 

 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 

  

 البرامج التابعة 
 

 مدرسه ميرا ميسا الثانوية
   10510 Marauder 2ay San Diego, CA 92126 

  

 مدرسة جونيبيرو سيرا العليا
5156 Santo Rd. San Diego, CA 92124 

  

 مدرسة يونيفرسيتي سيتي العليا 
6949 Genesee Ave. San Diego, CA 92122 

  

 مركز إعادة تأهيل المراهقين في المنطقة الجنوبية
  

 (MITE)معهد ماك أليستر 
629 3rd Ave. Ste. C Chula Vista, CA 91910 

 1045-691 (619)هاتف: 
 1491-691 (619)فاكس: 

 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 

  

 البرامج التابعة 
 

 مدرسة مونتغمري العليا
3250 Palm Ave. San Diego, CA 92154 

  

 مدرسة أوتاي رانش العليا
1250 Olympic Pkwy. Chula Vista, CA 91913 

 مركز إعادة تأهيل المراهقين في المنطقة الوسطى

 (UPAC)يونيون اوف بان ايجان كوميونيتيز 
3288 El Cajon Blvd. Ste. 13 San Diego, CA 92104 

  5720-521 (619)هاتف: 
 5728-521 (619)فاكس: 

 www.upacsd.comالموقع اإللكتروني: 
  

 البرامج التابعة 
  

 مدرسة هوفر العليا 
4474 El Cajon Blvd. San Diego, CA 92115 

  

 مدرسة سان دييغو العليا 
1405 Park Ave. San Diego, CA 92101 

  

 مدرسة ألبا كوميونيتي
 )المدرسة العليا والمتوسطة( 

4041 Oregon St. San Diego, CA 92104 

  

 مركز تعافي المراهقين في المنطقة الجنوبية 

 الشرقية الوسطى
  

 فيستا هيل
220 Euclid Ave. Ste. 40 San Diego, CA 92114 

 7232-795 (619)هاتف: 
 7256-795 (619)فاكس: 

 www.vistahill.orgالموقع اإللكتروني: 
  

 البرامج التابعة
  

 مدرسة مورس العليا
6905 Skyline Dr. San Diego, CA 92114 

  

 مدرسة لينكولن العليا
4777 Imperial Ave. San Diego, CA 92113 

  

 مركز إعادة تأهيل المراهقين في المنطقة الشرقية 
  

 (MITE)معهد ماك أليستر 
 مركز إعادة تأهيل المراهقين في المنطقة الشرقية

550 Fesler St. Ste. G1 & G2 El Cajon, CA 92020 
 5361-588 (619)هاتف: 
 5421-588 (619)فاكس: 

 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 

  

 البرامج التابعة
  

 مدرسة تشابارال العليا
1600 N. Cuyamaca St. El Cajon, CA 92020 

  

 مدرسة ماونت ميغيل العليا
8585 Blossom  n. Spring Valley, CA 91977 

 

 دايل أفينيو 

4495 Dale Ave. Ste. 100  a Mesa, CA 91941 


