
 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(

 

 الخدمات على مستوى المقاطعة )تابع(

  

 خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات في دور إعادة التأهيل 
  

 (MITE)معهد ماك أليستر للعالج والتعليم 

 إدارة اعراض االنسحاب في فترة ما قبل/بعد الوالدة

2049 Skyline Dr. 

Lemon Grove, CA 91945 

 7303-465 (619)هاتف: 

 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 

  

 سيرينيتي هاوس في المقاطعة الشمالية

 سنوات فأقل( 5عمر  من)تقبل النساء الالتي معهن أطفال 

1341 North Escondido Blvd. 

Escondido, CA 92026 

 1015-747 (760)هاتف: 

 )تتوفر أسّرة( 5098-741 (760)هاتف: 

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

  

 تيرننج بوينت

1315 25th St. 

San Diego, CA 92102 

 0067-233 (619)هاتف: 

 www.turningpointhome.orgالموقع اإللكتروني: 

  

 الخدمات المعاونة
  

 كاثوليك تشاريتيز )خدمات ما بعد العالج(

 مركز ريتشيل للمرأة

759 8th Ave. 

San Diego, CA 92101 

 0873-696 (619)هاتف: 

 services-womens-www.ccdsd.org/programs/homelessالموقع اإللكتروني: 

  

 (VHF)فيستا هيل فاونديشن 

  CalWORKsإدارة حاالت برنامج

 2103-431 (619)هاتف: 

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

services-management 

  

 (VHF)فيستا هيل فاونديشن 

 محكمة عقاقير اإلدمان 

 4265-668 (619)هاتف: 

drug-services/dependency-www.vistahill.org/programs-الموقع اإللكتروني: 

 الخدمات المعاونة )تابع(

 

 خدمات الزيارة المنزلية لتمريض الصحة العامة 

 لإلحالة، يرجى االتصال على أحد األرقام التالية:

 4401-967 (760)   أوشن سايد –منطقة الساحل الشمالي 

 4000-740 (760)   إسكونديدو –المنطقة الشمالية الداخلية 

 7300-573 (858)  كيرني ميسا –المنطقة الشمالية الوسطى 

 5400-229 (619)   وسط المدينة –المنطقة الوسطى 

 6500-441 (619)    الكاهون –المنطقة الشرقية 

 3110-409 (619)  تشوال فيستا  –المنطقة الجنوبية 

  

 لإلحاالت  1-1-2 اتصل برقم

 أو المعلومات

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 عن رسوم 

)باستثناء نسبة  Medi-Cal الخدمات لألشخاص المشاركين في برنامج

التكاليف اإللزامية(. لن يتم رفض تقديم أي خدمة بسبب عدم المقدرة على 

 الدفع.

 

 www.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/bhs 

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

programs/bhs/dmc_ods.html 

 سان دييغو

 خط التواصل واألزمات

1-888-724-7240 

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

دليل اضطراب تعاطي 

برامج  المرأة –المخدرات   

www.livewellsd.org 

 الحوامل لهن األولوية 

 في االنضمام إلى برامج التعافي والعالج
BHS SUD (05-10-19)AR 

●▲ 

●▲ 

▲ 

▲ 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 



 برامج اضطراب تعاطي المخدرات 

 لدى النساء

  

من اضطراب  وإعادة التأهيلتقدم مقاطعة سان دييغو برامج العالج 

إدمان المخدرات لتلبية االحتياجات الخاصة بالنساء. هذه البرامج 

مخصصة للنساء الالتي لديهن أطفال و الالتي ليس لديهن أطفال 

 والمراهقات الحوامل.

 برامج العالج للنساء متاحة في جميع أنحاء المقاطعة وتقدم الكثير  

 من الخدمات.

 قد تشمل الخدمات:

 

 رعاية األطفال 

 الخدمات المجانية أو منخفضة التكلفة 

 خدمات الصحة العقلية لألطفال 

 مواصالت من/إلى الخدمات 

 واإلحاالت مديرو الحالة الذين يقدمون الدعم 

  إعادة التأهيل في المنزلوبرامج العالج 

  خدمات الترجمة 

 نشاطات التجهيز أو التدريب للعمل 

  دروس لتحسين تقدير الذات ورعاية األطفال والمهارات

 الحياتية والعالقات الصحية

 خدمات العيادة الخارجية

   

 المنطقة الوسطى

  

 ▲ (MITE)معهد ماك أليستر للعالج والتعليم 

 مركز تعافي المرأة في المنطقة الشمالية الوسطى
 عاًما فما فوق( 15سيدات ومراهقات من  –)األمهات والحوامل 

8665 Gibbs Dr. Ste. 150 San Diego, CA 92123 
 6284-384 (858)هاتف: 

 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 
  

 ▲ (VHF)فيستا هيل فاونديشن 
 المنطقة الوسطى   ParentCareمركز تعافي األسرة في

 عاًما فما فوق( 15سيدات ومراهقات من  –)األمهات والحوامل 
4125 Alpha St. San Diego, CA 92113 

 0166-266 (619)هاتف: 
allen-services/don -.vistahill.org/programswww-الموقع اإللكتروني: 

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

  

  

 المنطقة الشرقية

  

 ▲ (VHF)فيستا هيل فاونديشن 

 في المنطقة الشرقية  ParentCareمركز تعافي األسرة 
 عاًما فما فوق( 15سيدات ومراهقات من  –)األمهات والحوامل 

4990 Williams Ave. La Mesa, CA 91942 
 4200-668 (619)هاتف: 

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

central -center 
  

  

 المنطقة الشمالية

  

 ▲ مركز نورثالند إلعادة التأهيل للنساء والمراهقات

(NIWARC) 

 عاًما فما فوق( 15سيدات ومراهقات من  –)األمهات والحوامل 
751 Rancheros Dr. Ste. 5 San Marcos, CA 92069 

 0515-761 (760)هاتف: 
 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 

  

 ▲ عيادات سيرينيتي الخارجية  – 060هيلث رايت 
 عاًما فما فوق( 15سيدات ومراهقات من  –)األمهات والحوامل 

3355 Mission Ave. Ste. 239 Oceanside, CA 92058 
 5830-888 (442)هاتف: 

 diego-www.healthright360.org/sanالموقع اإللكتروني: 

 خدمات العيادة الخارجية

  

 المنطقة الجنوبية

  

 ▲ )MITE(معهد ماك أليستر للعالج والتعليم 

 مركز تعافي المرأة في المنطقة الجنوبية
 عاًما فأكثر( 15)النساء؛ الحوامل أو األمهات؛ المراهقات الحوامل أو األمهات في عمر 
2414 Hoover Ave. Ste. C National City, CA 91950 

 1226-336 (619)هاتف: 
 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 

  

  

 الخدمات على مستوى المقاطعة 

  

  

 خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات

 في دور إعادة التأهيل  

  

 ▲  مدة قصيرة   –كراش 

2410 E St. San Diego, CA 92102 
 3346-234 (619)هاتف: 

 www.crashinc.org/st2.asp الموقع اإللكتروني:
  

 ▲  كروس رودز

3594 Fourth Ave. San Diego, CA 92103 
 1151-296 (619)هاتف: 

 www.crossroads4recovery.org/programs الموقع اإللكتروني:
  

 ▲    – MAACمشروع كازا دي ميالغروس 

1127 South 38th St San Diego, CA 92113 
 4002-262 (619)هاتف: 

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

  

 ▲ (MHS)مينتال هيلث سيستمز 

 مركز تعافي األسرة
 سنوات فأقل( 10)يقبل النساء الالتي معهن أطفال في عمر 

1100 Sportfisher Dr. Oceanside, CA 92054 
 6702-439 (760)هاتف: 

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

 ▲ معهد ماك أليستر للعالج والتعليم

 (MITE) –كيفا 
 سنوات فأقل( 12)يقبل النساء الالتي معهن أطفال في عمر 

2049 Skyline Dr. Lemon Grove, CA 91945 
 7303-465 (619)هاتف: 

 www.mcalisterinc.org/programsالموقع اإللكتروني: 
  

 مجهز لدخول الكراسي المتحركة ▲ 

 تتوفر خدمات ترجمة 

 تتولى المقاطعة تنظيم البرامج؛ إال أنه

 يمكن الحصول على الخدمات من أي موقع.


