
اختالل راهنماى خدمات 
سوءمصرف مواد مخدر 

 براى بزرگساالن 
 و سالمندان

 شهرستان سن دیگو

 سازمان بهداشت و 

  خدمات انسانی

 خدمات سالمت رفتاری
3255 Camino Del Rio South 

San Diego, CA 92108 

 شود( )در این محل هیچ خدماتی ارائه نمی
 

 سن دیگو

 خط دسترسی و بحران

1-888-724-7240 

 711با  TDD/TTYتماس 
 ساعت 22روز /  7کمک رایگان 

www.livewellsd.org 

www.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/
bhs 

 

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

 SUDمدیریت پرونده 

  

 2103-231 (619)تلفن:    (VHF)بنیاد ویستا هیل 

  CalWORKSمدیریت پرونده 

case-services/calworks-www.vistahill.org/programs-سایت:  وب

services-management 

  

 2265-668 (619)تلفن:    (VHF)بنیاد ویستا هیل 

 )مدیریت پرونده بارداری( 

case-services/perinatal-www.vistahill.org/programs-سایت:  وب

management 

 )دادگاه وابستگی به مواد مخدر(

 court-drug-services/dependency-www.vistahill.org/programsسایت:  وب

 خدمات محل اقامت در سراسر شهرستان )ادامه(
  

SHS –  )مرکز بازپروری خانواده )زنان/کودکان 
 پذیرد( را می 10)زنان با کودکان تا حداکثر 

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

 center-recovery-www.mhsinc.org/listing/family-2سایت:  وب
  

STTM – KTVK )زنان/کودکان( 
 پذیرد( را می 12)زنان با کودکان تا حداکثر 

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

 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب
  

 مرکز و خانه آرامش شمال شهرستان

 )زنان/کودکان( 
1321 N. Escondido Blvd. Escondido, CA 92025  :1015-727 (760)تلفن 

  5098-721 (760)خواب خالی تلفن:  اطالع از تخت               

 diego-www.healthright360.org/sanسایت:  وب
  

 )مردان(  مسیریابی

2980 Cedar St. San Diego, CA 92102                 :7370-239 (619)تلفن 

 www.pathfindersrecovery.orgسایت:  وب
  

 گرایان مرد/زن(  )تأکید بر همجنس جای پا

3767 Central Ave. San Diego, CA 92105             :0777-278 (619)تلفن 

 www.steppingstonesd.orgسایت:  وب
  

 )مردان( یک سنتی

2102 Delta St. San Diego, CA 92113                   :0121-262 (619)تلفن 

 www.traditionone.comسایت:  وب
  

 )زنان(  نقطه عطف

1315 25th St. San Diego, CA 92102                    :0067-233 (619)تلفن 

 www.turningpointhome.orgسایت:  وب
  

 )مردان/زنان( سن دیاگو -دار  مرکز سرباز سابقه

2121 Pacific Highway San Diego, CA 92110       :0122-297 (619)تلفن 

 www.vvsd.netسایت:  وب
   

 )مردان( راه برگشت

2516 A St. San Diego, CA 92102                         :0592-235 (619)تلفن 
  

 

 

 

 

WTTHDRKWKL SKNKGMSMNT 
  

 ScKlisterمؤسسه 
  0277-222 (619))تماس برای اطالع از محل(                                            تلفن: 

 www.mcalisterinc.orgسایت:  وب
  

 

 خدمات محل اقامت در سراسر شهرستان
  

 )مردان( پروژه آلفا  –خانه رافائل  

993 Postal Way Vista, CA 92083                         :9922-630 (760)تلفن 

 treatment -www.alphaproject.org/programs/residentialسایت:  وب

  

 )مردان( خانه دوستی ویستا

2260 Watson Way Vista, CA 92083                     :1892-599 (760)تلفن 

 campuses-foundation-www.amityfdn.org/amityسایت:  وب
  

 )زنان(  تقاطع

3592 Fourth Ave. San Diego, CA 92103              :1151-296 (619)تلفن 

 www.crossroads4recovery.orgسایت:  وب
  

CRKSH –  کوتاه مدتT )مردان( 
2161 Marlborough Ave. San Diego, CA 92105    :7272-282 (619)تلفن 

 www.crashinc.org/st1.aspسایت:  وب

  

CRKSH –  موتاه مدتTT )زنان( 
2210 E St. San Diego, CA 92102                         :3326-232 (619)تلفن 

 www.crashinc.org/st2.aspسایت:  وب

  

CRKSH – )برنامه بازپروری اقامتی بیل داوسون )مردان/زنان 

726 F St. 2nd Flr. San Diego, CA 92101              :9691-239 (619)تلفن 

 www.crashinc.org/ghh2.aspسایت:  وب
  

 )مردان(  مرکز مشارکت

737 E. Grand Ave. Escondido, CA 92025            :8278-725 (760)تلفن 

 www.thefellowshipcenter.orgسایت:  وب

  

 )مردان( خانه آزادی سن دیاگو

1777 Buckman Springs Rd. Campo, CA 91906   :5696-278 (619)تلفن 

 www.sdfreedomranch.orgسایت:  وب
  

 )مردان(  خانه سرزمین اصلی

5855 Streamview Dr. San Diego, CA 92105        :5260-287 (619)تلفن 

 www.heartlandhouse.orgسایت:  وب
  

 )مردان/زنان( خانه دگرگونی

2970 Market St. San Diego, CA 92102 :تلفنIntake (619) 236-9292  

 9217-236 (619)تلفن:     

 www.houseofmetamorphosis.orgسایت:  وب
  

 )زنان التین(  – SKKC Project خانه میالگرو

1127 S. 38th St. San Diego, CA 92113                :2002-262 (619)تلفن 

-www.maacproject.org/main/impact/healthy- homes-healthسایت:  وب

services/recovery-homes 
  

 )مردان التین(   – SKKC Project كما

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

health-homes -www.maacproject.org/main/impact/healthy-سایت:  وب

homes-services/recovery 

BHS SUD (02-02-20)FA 

 با تلفن رایگان تماس بگیرید  24/7به صورت 

 خط دسترسی و بحران:

1-888-724-7240  
TDD: 619-641-6992  

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 



STTM  – مرکز پذیرش افراد مست 
3511 India St. San Diego, CA 92103 Tel:   :5760-292 (619)تلفن 

  www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب

 
 شرق –خدامت بازپروری سرپایی 

 
  – STTMمرکز بازپروری شرق

1385 N. Johnson Ave. Ste. 111 El Cajon, CA 92020  :2801-220 (619)تلفن 
 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب

  

 زنان/کودکان( (شرق – ParentCare مرکز بازپروری خانواده  –ویستا هیل 
2990 Williams Ave. La Mesa, CA 91922  :2200-668 (619)تلفن 

family-parentcare -allen-services/don-www.vistahill.org/programs-سایت:  وب
central-center-recovery -family-parentcare-east-center-recovery 

 

 شرق مرکز سالمتی روان
10201 Mission Gorge Rd. Santee, CA 92071  :6868-383 (619)تلفن 

 east-www.mhsinc.org/listing/actionسایت:  وب

 
 شمال -خدمات بازپروری سرپایی 

 
HealthRight 360 – Serenity Outpatient 
3355 Mission Ave. #239 Oceanside, CA 92058  :2820-685 (760)تلفن 

 diego-www.healthright360.org/sanسایت:  وب
  

STTM – ای ساحل شمالی  مرکز بازپروری منطقه 
2821 Oceanside Blvd. Oceanside, CA 92052  :2723-721 (760)تلفن 

 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب
  

STTM – ایلند شمالای  مرکز بازپروری منطقه 
200 E. Washington Ave. #100 Escondido, CA 92025  :7708-721 (760)تلفن 

 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب
  

STTM –  شمال اینلندمرکز بازپروری زنان )(NTWRC 
751 Rancheros Dr. Ste. 5 San Marcos, CA 92069  :0515-761 (760)تلفن 

UPKC –  شمال –مرکز بازپروری نیو لیف 
3998 Vista Way Ste. E Oceanside, CA 92056  :9830-295 (760)تلفن 

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

  

 جنوب -خدمات بازپروری سرپایی 
  

STTM – خلیج جنوبیای  مرکز بازپروری منطقه 
1180 Third Ave. Ste. C-3 Chula Vista, CA 91911  :8162-691 (619)تلفن 

 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب
 

STTM – زنان/کودکان(( خلیج جنوبیمرکز بارپروری بانوان 
2212 Hoover St. National City, CA 91950 :1226-336 (619)تلفن  

 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب

 

 مرکزی -خدمات بازپروری سرپایی 

 
 مؤسسات خیریه کاتولیک

 مرکز زنان ریچل )زنان(
759 8th Ave. San Diego, CA 92101  :0873-696 (619)تلفن 

 services-womens-www.ccdsd.org/programs/homelessسایت:  وب
  

 )(DCSخدمات جامعه ناشنوایان 
 HoH)خدمات سالمت رفتاری برای ناشنوایان و (

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

 3236-550 (619)شماره تلفن تصویری: 
 www.deafcommunityservices.orgسایت:  وب

  

 گرایان مرد/زن( مراکز سالمت خانواده سن دیگو )تأکید بر همجنس
2136 El Cajon Blvd. San Diego, CA 92102          :2586-515 (619)تلفن 

  

MCS – ای شرق مرکزی مرکز بازپروری منطقه 
2660 El Cajon Blvd. Ste. 210 San Diego, CA 92115 

 7335-597 (619)تلفن: 
regional-east-central-www.ecscalifornia.org/programs/ecs-سایت:  وب

center-recovery-regional-center/east-recovery 
  

 مرکز سالمتی روان

       6222 El Cajon Blvd. San Diego, CA 92115 :8225-287 (619)تلفن 

 central-www.mhsinc.org/listing/actionسایت:  وب

  

 STTM – مرکز بازپروری زنان نورث سنترال 
     8665 Gibbs Dr. #150 San Diego, CA 92123 :6282-382 (858)تلفن 

 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب
 

 NKSTمراحل بعد 
 3851 Rosecrans St. Ste. K08 San Diego, CA 92110 

 2150-522 (619)تلفن: 
 www.namisandiego.orgسایت:  وب

  

UPKC –  مرکز بازپروری نیو لیف 
3539 College Ave. San Diego, CA 92115  :3788-818 (619)تلفن 

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

  

 (UPKC)های پان آسیا  اتحادیه انجمن
 3288 El Cajon Blvd. Ste. 13 San Diego, CA 92102 

 (619) 521-5720تلفن:   www.upacsd.comسایت:  وب
  

 شمال مرکزی بریجز —ویستا هیل 

 3128 Midway Drive #113 San Diego, CA 92110 
 668 (619)-2200تلفن:  www.vistahill.orgسایت:  وب

  

 بنیاد ویستا هیل ParentCare مرکز 
Alpha St. San Diego, CA 92113  :0166-266 (619)تلفن 

parentcare-allen-services/don-www.vistahill.org/programs-سایت:  وب
central-center-recovery-family-parentcare-east-center-recovery-family 

  

 

 مرکزی -های حقوقی  برنامه
 
 دادگاه سالمت رفتاری* **

2930 Naples St. 1st Flr. San Diego, CA 92110  :1176-276 (619)تلفن 
 court-health-mental -collaborative-diego-www.telecarecorp.com/sanسایت:  وب

  
 سنترال شرق مرکزی – مرکز سالمت روان*

6222 El Cajon Blvd. Ste. 15 San Diego, CA 92115  :8225-287 (619)تلفن 
 www.mhsinc.orgسایت:  وب

  
 دادگاه مواد مخدر بزرگساالن  –مرکز سالمت روان سن دیاگو برای تغییر 

3320 Kemper St. Ste. 101 San Diego, CA 92110  :1233-758 (619)تلفن 
 change-for-center-diego-www.mhsinc.org/listing/san-2سایت:  وب

  
  (STP)سریالی  ناباروریبرنامه  – سالمت روان

3320 Kemper St. Ste. 105 San Diego, CA 92110  :8121-523 (619)تلفن 
 sip-program-inebriate-www.mhsinc.org/listing/serial-2سایت:  وب

  

  SDSUناحیه مرکزی  DUTبرنامه 
9225 Sky Park Ct. Ste. 101 San Diego, CA 92123  :6810-267 (858)تلفن 

 www.sdsuduip.comسایت:  وب
  

  (RTP) ورود دوباره به دادگاه **برنامه درمان شانس دوم
6125 Imperial Ave. San Diego, CA 92112  :8888-232 (619)تلفن 

 www.secondchanceprogram.orgسایت:  وب

  
 شرق -های حقوقی  برنامه

 
 **مرکز شرق شهرستان برای دادگاه مواد مخدر تغییر بزرگساالن 

525 N. Magnolia Ave. El Cajon, CA 92020  :0927-579 (619)تلفن 
 change-for-center-county-www.mhsinc.org/listing/east-2سایت:  وب

  

MCS –  برنامهDUT  توافقنامه شرق شهرستان 
850 Arnele Ave. El Cajon, CA 92020  :8127-721 (619)تلفن 

 accord-www.ecscalifornia.org/programs/ecsسایت:  وب
  

*STTM – شرق شهرستان 
1365 N. Johnson Ave. Ste. 111 El Cajon, CA 92020  

 ext. 121 2801-220 (619)تلفن:  
 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب

  
 شمال –های حقوقی  برنامه

 
 مرکز شمال شهرستان برای دادگاه مواد مخدر تغییر بزرگساالن – سالمت روان**

502 W. Vista Way Vista, CA 92083  :1836-920 (760)تلفن 
 change-for-center-county-www.mhsinc.org/listing/north-2سایت:  وب

  

 5300-752 (760)تلفن:  خدمات سالمت شغلی DUTبرنامه 
1050 Los Vallecitos Blvd. Ste. 109 San Marcos, CA 92069 

 programs-dui-influence-the-under-www.mhn.com/content/drivingسایت:  وب
 

 دهد را نشان می 001000* ارجاعات 
 دهد ** فقط ارجاعات دادگاه عالی را نشان می

 

 جنوب -های حقوقی  برنامه
 

 SKKCپروژه DUT برنامه 

1355 3rd Ave. Chula Vista, CA 91911  :1780-209 (619)تلفن 

 www.maacproject.orgسایت:  وب

  

 مرکز جنوب شهرستان برای دادگاه مواد مخدر تغییر بزرگساالن  –  مرکز سالمت روان**

1172 3rd Ave. Ste. D1 Chula Vista, CA 91911  :1662-691 (619)تلفن 

 change-for-center-county-www.mhsinc.org/listing/south-2سایت:  وب

  

 خلیج جنوبی – مرکز بازپروری زنان*

1180 3rd Ave. C-3 Chula Vista, CA 91911  :3918-222 (619)تلفن 

 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب

  

 

 خط دسترسی و بحران:

1-888-724-7240 TDD: 619-641-6992 

 SUDهای  با افرادی که خدمات را از طریق برنامه

کنند به  تحت قرارداد با شهرستان سن دیگو دریافت می

طور برابر و به نحوی خوشایند و دور از گرایشات 

تبعیض آمیز، مطابق با قوانین ایالتی و فدرال رفتار 

Sedi خواهد شد. برای افرادی که صالحیت استفاده از

-Cal  را دارند و در یکی از خدمات دارای گواهی 

Sedi-Cal عضو هستند، معافیت در نظر گرفته

شود )به جز در سهم هزینه ضروری(. هیچ  می

سرویسی به دلیل ناتوانی فرد در پرداخت هزینه قطع 

  نخواهد شد.

خدمات ارائه اگر مایل هستید اطالعات بیشتری درباره 

شده برای اختالل سوءمصرف مواد مخدر کسب کنید، 

های فهرست شده در بروشور  توانید مستقیماً با برنامه می

 تماس بگیرید.

 

برای خدمات و اطالعات بیشتر درباره خدمات بهداشت 

تماس بگیرید یا  1-1-2 محلی و اجتماعی، لطفاً با شماره

 مراجعه کنید. http://211sandiego.orgبه 

 زنان باردار در پذیرش 

 های  برای برنامه

 بازپروری و درمانی 

  اولویت دارند.


