
 مقاطعة سان دييغو

 وكالة الخدمات 

 الصحية والبشرية

  

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 وفيدرالًيا. يتم التنازل 

 Medi-Calعن رسوم الخدمات لألشخاص المشاركين في برنامج 

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

 عدم المقدرة على الدفع.

  

  

 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 

 

 خدمات الصحة السلوكية
3255 Camino Del Rio South 

San Diego, CA 92108 

 )ال تتوفر خدمات في هذا الموقع(

 

 المبادرات والخدمات على مستوى المقاطعة )تابع(
   

 مكتب التعليم في مقاطعة سان دييغو 

  )فرايداي نايت اليف )شباب المدرسة العليا 

 )كالب اليف )شباب المدرسة المتوسطة 

6401 Linda Vista Rd. San Diego, CA 92111 

 3137-569 (858)هاتف: 

 5252-682 (619)فاكس: 

 sugarcia@sdcoe.netالبريد اإللكتروني: 

 جهة االتصال: سلفادور غارسيا 

 www.sdfnl.net/progamsالموقع اإللكتروني: 

  

 مشروع تقييم الوقاية 

 مركز أبحاث المجتمع 

8885 Rio San Diego Dr. Ste. 111 San Diego, CA 92108 

 5108-684 (619)هاتف: 

 0027-919 (619)فاكس: 

 kdonovan@ccrconsulting.orgالبريد اإللكتروني: 

 جهة االتصال: كريستن دونوفان

 www.ccrconsulting.orgالموقع اإللكتروني: 

 

  

 (MPI)مبادرة الوقاية من الماريجوانا 

 مركز أبحاث المجتمع 

8885 Rio San Diego Dr. Ste. 111 San Diego, CA 92108 

 5108-684 (619)هاتف: 

 0027-919 (619)فاكس: 

 جهة االتصال: كريستن دونوفان وجوزيف إبرستاين 

  kdonovan@ccrconsulting.orgعنوانا البريد اإللكتروني:

 jeberstein@ccrconsulting.org                              

 www.mpisdcounty.netالموقع اإللكتروني: 

  

 ليشناريسبونسيبل هوسبيتاليتي كو

 معهد االستراتيجيات العامة

2615 Camino del Rio S. Ste. 300 San Diego, CA 92108 

 2217-354 (858)هاتف: 

 rhcsd@aol.comالبريد اإللكتروني: 

 جهة االتصال: ماريان نوفاك

 www.publicstrategies.orgالموقع اإللكتروني: 

  

 مشروع التأييد اإلعالمي على مستوى المقاطعة

 معهد االستراتيجيات العامة

2615 Camino del Rio S. Ste. 300 San Diego, CA 92108 

 118الرقم الداخلي  9100-476 (619)هاتف: 

 9104-476 (619)فاكس: 

  mgibson@publicstrategies.orgالبريد اإللكتروني: 

 جهة االتصال: ميريديث غيبسون

 diego-www.publicstrategies.org/projects/sanالموقع اإللكتروني: 
  

 سان دييغو

 خط التواصل واألزمات

1-888-724-7240 

 711هاتف الصم/الهاتف النصي اطلب 
ساعة 24أيام /  7مساعدة مجانية طوال   

 دليل اضطراب

 تعاطي المخدرات 

 برامج  الوقاية

www.livewellsd.org 

BHS SUD (05-10-19)AR 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 



 استراتيجية الوقاية

أعمال الوقاية في مقاطعة سان دييغو تنفذ استراتيجية تهدف إلى تقليل مشاكل 

 البيئة، وتركز االستراتيجية على أربع مبادرات على مستوى المقاطعة للوقاية 

 من اضطراب إدمان المخدرات: مبادرة "بينج آند أندرإيج درينكينج إنيشياتيف" 

( التي تتعامل مع مشاكل إدمان الخمور في سن غير قانونية في مجتمعنا؛ 5991)

( التي تتعامل مع اآلثار الشخصية 5991ومبادرة "ميثامفيتامين سترايك فورس" )

والمجتمعية والبيئية للمخدرات وباألخص الميثامفيتامين  في المجتمع؛ ومبادرة 

( التي تركز على تناول الشباب لمخدر 5001"ماريجوانا بريفينشن إينيشياتيف" )

( والتي تتعامل 5002“ )بريسكريبشين درغ ابيوز تاسك فورس” والماريجوانا؛ 

مع االستخدام غير القانوني للعقاقير الطبية في المجتمع. وللتركيز على هذه 

المشاكل، وضعت المقاطعة خطًطا استراتيجية دائمة للوقاية على المدى الطويل في 

كل مبادرة. تنص الخطط على العمل بشكل منسق وتقدم موارد مشتركة قدر 

اإلمكان وتحدد األولويات بشكل مرن في تصميم كل مبادرة حسب احتياجات كل 

 منطقة.

 تشمل اإلنجازات:

 قانوًنا مستقبلًيا فيم يتعلق بما يجب على المضيف  19م التقدم بالموافقة على ت

االجتماعي االلتزام به. يوجد قانون يتعلق بما يجب على المضيف االجتماعي 

 مدينة ضمن المقاطعة وفي المناطق غير المؤسسية  18االلتزام به في 

 التابعة للمقاطعة

 تأسيس مجموعة  "ميثامفيتامين سترايك فورس" وبطاقة التقرير السنوي 

   وبطاقة “ بريسكريبشين درغ ابيوز تاسك فورس”تأسيس مجموعة 

 التقرير السنوي

  على نشرة 2014جائزة اإلنجاز االتحاد الوطني للمقاطعات لعام 

Safe Pain Medicine Patient Handout 

  تأسيس صناديق لجمع العقاقير بوصفة طبية على مدار العام من أجل التخلص

 المالئم من األدوية غير المستخدمة

  إنشاء مجموعة العمل الخاصة بفرض القانون على مستوى المقاطعة بشأن

 الشرب تحت السن القانونية والقيادة أثناء السْكر

 تأسيس مبادرة الوقاية من الماريجوانا 

  ابتكرت مشروع تيخوانا الحدودوي، وهو برنامج نموذجي من إدارة خدمات

 إدمان المواد والصحة العقلية

 العمل مع أعضاء المجتمع لعمل شواطئ خالية من الكحول دائًما 

 متطوع سنوًيا على تقديم المشروبات  700شخص و  1000تدريب أكثر من

 الكحولية بمسؤولية الفعاليات و المناسبات الخاصة و العامة في المقاطعة.

 المنطقة الوسطى في مقاطعة سان دييغو

 

 تحالف الوقاية في المنطقة المركزية

 سان دييغو  (SAY)المدفعون االجتماعيون عن الشباب
4275 El Cajon Blvd. Ste. 101 San Diego, CA 92105 

 367الرقم الداخلي  9624-283 (619)هاتف: 
 7656-641 (619)فاكس: 

  mbaum@saysandiego.orgالبريد اإللكتروني:
 جهة االتصال: ماري باوم

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

  

 المنطقة الشمالية الوسطى في مقاطعة سان دييغو

  

 تحالف الوقاية في المدينة في المنطقة الشمالية

 سان دييغو  (SAY)المدفعون االجتماعيون عن الشباب
8755 Aero Dr. Ste. 100 San Diego, CA 92123 

 205الرقم الداخلي  4148-565 (858)هاتف: 
 4178-565 (858)فاكس: 

  klenyoun@saysandiego.orgالبريد اإللكتروني:
 جهة االتصال: كارين لينيون

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

  

 المنطقة الشرقية في مقاطعة سان دييغو

  

 مشروع تغيير المجتمع في المنطقة الشرقية في المقاطعة

 معهد االستراتيجيات العامة 

2615 Camino del Rio S. Ste. 300 San Diego, CA 92108 
 109الخط الداخلي  9100-476 (619)هاتف: 
 9104-476 (619)فاكس: 

  jmoore@publicstrategies.orgالبريد اإللكتروني: 
 جهة االتصال: جويس مور

 diego-www.publicstrategies.org/projects/sanالموقع اإللكتروني: 

  

 المنطقة الشمالية الداخلية في مقاطعة سان دييغو

  

 برنامج وقاية المجتمع في المنطقة الشمالية الداخلية
 (MHS)شركة مينتال هيلث سيستمز 

12344 Oak Knoll Rd, Ste. C-1 Poway, CA 92064 
 9303-391 (858)هاتف: 
 9302-391 (858)فاكس: 

 rstark@mhsinc.orgالبريد اإللكتروني: 
 جهة االتصال: رون ستارك 

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

 منطقة الساحل الشمالي في مقاطعة سان دييغو

  

 التعاون الوقائي في منطقة الساحل الشمالي

 عيادة فيستا االجتماعية
465 La Tortuga Vista, CA 92081 

  ext.7150 1220-407 (760)هاتف:
 3736-414 (760)فاكس: 

  eleary@vistacommunityclinic.orgالبريد اإللكتروني: 
 جهة االتصال: إريكا ليري

 www.vistacommunityclinic.org/locationsالموقع اإللكتروني: 

  

 المنطقة الجنوبية في مقاطعة سان دييغو

  

 مشروع تغيير المجتمع في المنطقة الجنوبية

 معهد االستراتيجيات العامة
2615 Camino del Rio S. Ste. 300 San Diego, CA 92108 

 ext.127 9100-476 (619)هاتف: 
 9104-476 (619)فاكس: 

 mguillen@publicstrategies.orgالبريداإللكتروني: 
 جهة االتصال: مانولو غيّين

 diego-www.publicstrategies.org/projects/sanالموقع اإللكتروني: 

  

 المبادرات والخدمات على مستوى المقاطعة

  

 (MSF)القوة الضاربة الخاصة بالميثامفيتامين 

 مركز أبحاث المجتمع
8885 Rio San Diego Dr. Ste. 111 San Diego, CA 92108 

 9769-200 (619)هاتف: 
 0027-919 (619)فاكس: 

  msf@ccrconsulting.orgالبريد اإللكتروني: 
 جهة االتصال: مارال كينكايد

 www.no5meth.orgالموقع اإللكتروني: 

  

 (PDATF)قوة العمل الخاصة بإدمان العقاقير بوصفة طبية 

 مركز أبحاث المجتمع
8885 Rio San Diego Dr. Ste. 111 San Diego, CA 92108 

 9769-200 (619)هاتف: 
 0027-919 (619)فاكس: 

  pdatf@ccrconsulting.orgالبريد اإللكتروني: 
 جهة االتصال: مارال كينكايد

 www.sandiegorxabusetaskforce.orgالموقع اإللكتروني: 

  

 مبادرة اإلسراف في الشرب/الشرب تحت السن ولجنة سياسة الكحول

 معهد االستراتيجيات العامة
2615 Camino del Rio S. Ste. 300 San Diego, CA 92108 

 ext.125 9100-476 (619)هاتف: 
 creed@publicstrategies.orgالبريد اإللكتروني: 

 جهة االتصال: كريغ ريد
 www.alcoholpolicypanel.orgالموقع اإللكتروني: 


