
 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  

 

 خدمات سرپایی )ادامه(

   

 خدمات بارداری نوجوانان

  

 ۰۶۳حق سالمت  –آرامش سرپایی 

 سال به باال 51مادران و دختران باردار 

3355 Mission Ave. #239 

Oceanside, CA 92058 

 5830-888 (442)تلفن: 

 diego-www.healthright360.org/sanسایت:  وب

  

 McAlister (MITE)مؤسسه 

 مرکز بازپروری زنان و نوجوانان نورث اینلند

 سال به باال 51مادران و دختران باردار 

751 Rancheros Dr. San Marcos, CA 92069 

 0515-761 (760)تلفن: 

 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب

  

 McAlister (MITE)مؤسسه 

 مرکز بازپروری زنان سات بِی 

 سال به باال 51مادران و دختران باردار 

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

 1226-336 (619)تلفن: 

 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب

  

  McAlister (MITE)مؤسسه

 مرکز بازپروری زنان نورث سنترال

 سال به باال 51مادران و دختران باردار 

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

 6284-384 (858)تلفن: 

 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب

  

 بنیاد مراقبت والدین ویستا هیل

 سال به باال 51مادران و دختران باردار 

4125 Alpha St. San Diego, CA 92113 

 0166-266 (619)تلفن: 

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

central-center 

  

 بنیاد ویستا هیل

 شرق –مرکز بازپروری خانواده برای مراقبت والدین 

 سال به باال 51مادران و دختران باردار 

4990 Williams Ave. La Mesa, CA 91942 

  4200-668 (619)تلفن: 

 1665-698 (619)دورنگار: 

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

central-center 

 

تاحات اارارداد باا SUD هاای  با افرادی که خدمات را از طریق برنامه

کنند به طور برابر و به نحوی خوشاایاناد  شهرستان سن دیگو دریافت می

و دور از گرایشات تبعیض آمیز، مطابق با اوانین ایالتی و فدرال رفتاار 

را دارناد  Medi-Calخواهد شد. برای افرادی که صالحیت استفاده از 

عضو هستند، معافیات  Medi-Calو در یکی از خدمات دارای گواهی 

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

 به دلیل ناتوانی فرد در پرداخت هزینه، اطع نخواهد شد.

 شوند اما  دهی می ها بر اساس منطقه سازمان برنامه

 ای خدمات را دریافت کرد. توان در هر ناحیه می

  

های بازپروری و  نوجوانان باردار برای پذیرش در برنامه

 درمانی از اولویت برخوردار هستند.

 

www.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/bhs 

 

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

programs/bhs/dmc_ods.html 

 سن دیگو

 خط دسترسی و بحران

5-888-724-7240 

 755با  TDD/TTYتماس 
ساعت 24روز /  7کمک رایگان   

راهنمای خدمات اختالل 

مصرف موادمخدر برای 

 نوجوانان

www.livewellsd.org 

BHS SUD (05-10-19)FA 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 



 های نوجوانان برنامه

  

های مربوط به اختالل مصرف مواد مخدر توسط نوجوانان، برای نوجوانان و  برنامه

کند. خدمات سرپایی، دخالت بحرانی و خدمات  ها درمان خدمات ارائه می های آن خانواده

  شوند. درمان در محل سکونت در جوامع شهری و روستایی ما ارائه می

 اهداف برنامه:

 ارائه خدمات به نوجوانان برای درمان مصرف مواد مخدر در سراسر شهرستان 

 اطمینان از دسترسی به مراابت 

  زندگی بدون جسمانی و روانی و ادامه کمک به جوانان برای دستیابی به حداکثر توان

 مواد مخدر

 ارتقاء خودکفایی افراد از طریق آموزش و اشتغال 

  کمک به کاهش جرائم با اطمینان خاطر از بازداشت نشدن دوباره 

  

 خدمات محل اقامت
  

 سراسر شهرستان
  

 McAlister (MITE)مؤسسه 
 های گروهی نوجوانان )کوتاه مدت( خانه
 1020داخلی  0277-442 (619)تلفن: 

 )تماس برای محل ااامت(

 Lemon Grove 

 Spring Valley 

 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب
  

  

 خدمات سرپایی
  

 مرکز بازپروری نوجوانان ساحل شمال
  

 McAlister (MITE)مؤسسه 
3923 Waring Rd. Ste. A & D Oceanside, CA 92056 

  4451-726 (760)تلفن: 
 )4465-726 (760دورنگار: 

 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب
  

 های ماهواره  برنامه

 

  Rancho Buena Vistaدبیرستان 
1601 Longhorn Dr. Vista, CA 92081 

  

  Clair Burgenerآکادمی 
707 Carey Rd. Oceanside, CA 92058 

 مرکز بازپروری نوجوانان شمال اینلند

  

Mental Health Systems, Inc. (MHS) 
340 Rancheros Dr. Ste. 166 San Marcos, CA 92069 
 3672-744 (760)تلفن: 

 6182-744 (760)دورنگار: 

 inland -north-center-recovery-www.mhsinc.org/listing/teen-2سایت:  وب

  

 های ماهواره  برنامه

 

  Valleyدبیرستان 
410 Hidden Trails Rd. Escondido, CA 92027 

  

  Fallbrookدبیرستان 
2400 S. Stage Coach Ln. Fallbrook, CA 92028 

  

  Montecitoدبیرستان 
720 9th St. Ramona, CA 92065 

  

 مرکز بازپروری نوجوانان شمال مرکزی
  

 McAlister (MITE)مؤسسه 
7625 Mesa College Dr. Ste. 115B San Diego, CA 92111 

 4633-277 (858)تلفن: 
 4933-277 (858)دورنگار: 

 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب

  

 های ماهواره  برنامه

  Mira Mesaدبیرستان 
  Marauder Way San Diego, CA 9212610510 
  

  Junípero Serraدبیرستان 
5156 Santo Rd. San Diego, CA 92124 

  

  University Cityدبیرستان 
6949 Genesee Ave. San Diego, CA 92122 

  

 مرکز بازپروری نوجوانان جنوب
  

  McAlister (MITE)مؤسسه
629 3rd Ave. Ste. C Chula Vista, CA 91910 

 1045-691 (619)تلفن: 
 1491-691 (619)دورنگار: 

 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب
  

 های ماهواره  برنامه
 

 Montgomeryدبیرستان 
3250 Palm Ave. San Diego, CA 92154 

  

 Otay Ranchدبیرستان 
1250 Olympic Pkwy. Chula Vista, CA 91913 

 مرکز توابنخشی نوجوانان مرکزی

 (UPAC)های پان آسیا  اتحادیه انجمن

3288 El Cajon Blvd. Ste. 13 San Diego, CA 92104 
  5720-521 (619)تلفن: 

 5728-521 (619)دورنگار: 
 www.upacsd.comسایت:  وب

  

 های ماهواره  برنامه
  

  Hooverدبیرستان 
4474 El Cajon Blvd. San Diego, CA 92115 

  

  دبیرستان سن دیگو
1405 Park Ave. San Diego, CA 92101 

  

  ALBAمدرسه انجمنی 
 )راهنمایی و دبیرستان( 

4041 Oregon St. San Diego, CA 92104 

  

 مرکز بازپروری نوجوانان 
 جنوب شرقی –مرکزی 

  

Vista Hill 
220 Euclid Ave. Ste. 40 San Diego, CA 92114 

 7232-795 (619)تلفن: 
 7256-795 (619)دورنگار: 

 www.vistahill.orgسایت:  وب
  

 های ماهواره برنامه
  

 Morseدبیرستان 
6905 Skyline Dr. San Diego, CA 92114 

  

 Lincolnدبیرستان 
4777 Imperial Ave. San Diego, CA 92113 

  

 مرکز بازپروری نوجوانان 

 اینلند
  

 McAlister (MITE)مؤسسه 
 مرکز توابنخشی نوجوانان شرق

550 Fesler St. Ste. G1 & G2 El Cajon, CA 92020 
 5361-588) 619تلفن: )

 5421-588 (619)دورنگار: 
 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب

  

 های ماهواره برنامه
  

 Chaparralدبیرستان 
1600 N. Cuyamaca St. El Cajon, CA 92020 

  

  Mount Miguelدبیرستان 
8585 Blossom Ln. Spring Valley, CA 91977 

  

Dale Avenue 
4495 Dale Ave. Ste. 100 La Mesa, CA 91941 


