خدمات در سراسر شهرستان (ادامه)

با افرادی که خدمات را از طریق برنامههای  SUDتحت قرارداد با
شهرستان سن دیگو دریافت میکنند به طور برابر و به نحوی خوشایند و دور
از گرایشات تبعیض آمیز ،مطابق با قوانین ایالتی و فدرال رفتار خواهد شد.
برای افرادی که صالحیت استفاده از  Medi-Calرا دارند و در یکی از
خدمات دارای گواهی  Medi-Calعضو هستند ،معافیت در نظر گرفته
میشود (به جز در سهم هزینه ضروری) .هیچ سرویسی به دلیل ناتوانی فرد
در پرداخت هزینه ،قطع نخواهد شد.

دفتر آموزش شهرستان سن دیگو



( Friday Night Liveجوانان دبیرستانی)

( Club Live جوانان مدرسه راهنمایی)
6401 Linda Vista Rd. San Diego, CA 92111
تلفن(858) 569-3137 :
دورنگار(619) 682-5252 :
ایمیلsugarcia@sdcoe.net :
مخاطبSalvador Garcia :
وبسایتwww.sdfnl.net/progams :

پروژه ارزیابی پیشگیری
مرکز تحقیق اجتماعی
8885 Rio San Diego Dr. Ste. 111 San Diego, CA 92108
تلفن(619) 684-5108 :
دورنگار(619) 919-0027 :
ایمیلkdonovan@ccrconsulting.org :
مخاطبKristin Donovan :
وبسایتwww.ccrconsulting.org :

زنان باردار در پذیرش برای
برنامههای بازپروری و درمانی
از اولویت برخوردار هستند.
www.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/bhs
www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/
programs/bhs/dmc_ods.html

طرح تسهیل ماریجوانا )(MPI
مرکز تحقیق اجتماعی
8885 Rio San Diego Dr. Ste. 111 San Diego, CA 92108
تلفن(619) 684-5108 :
دورنگار(619) 919-0027 :
مخاطب Kristin Donovan :و Joseph Eberstein
ایمیلهاkdonovan@ccrconsulting.org :
jeberstein@ccrconsulting.org
وبسایتwww.mpisdcounty.net :

ائتالف مسئولیت پذیری
مؤسسه استراتژیهای عمومی
2615 Camino del Rio S. Ste. 300 San Diego, CA 92108
تلفن(858) 354-2217 :
ایمیلrhcsd@aol.com :
مخاطبMarian Novak :
وبسایتwww.publicstrategies.org :

پروژه حمایت از رسانه در شهرستان
مؤسسه استراتژیهای عمومی
2615 Camino del Rio S. Ste. 300 San Diego, CA 92108
تلفن (619) 476-9100 :داخلی 118
دورنگار(619) 476-9104 :
ایمیلmgibson@publicstrategies.org :
مخاطبMeredith Gibson :
وبسایتwww.publicstrategies.org/projects/san-diego :

BHS SUD (05-10-19)FA

شهرستان سن دیگو
سازمان بهداشت و
خدمات انسانی

راهنمای خدمات پیشگیری
از اختالل مصرف
مواد مخدر
خدمات سالمت رفتاری

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

3255 Camino Del Rio South
San Diego, CA 92108

(در این محل هیچ خدماتی ارائه نمیشود)


سن دیگو
خط دسترسی و بحران
1-888-724-7240
تماس  TDD/TTYبا 711
کمک رایگان  7روز  24 /ساعت

www.livewellsd.org

راهبرد پیشگیری

مرکز شهرستان سن دیگو

بخش ساحلی شمال شهرستان سن دیگو

شهرستان سن دیاگو ،با استفاده از راهحلهای پیشگیری محیطی برای کاهش مشکالت ،در
چهار مورد اختالل مصرف مواد مخدر در منطقه تمرکز کرده است.
طرح جلوگیری از مصرف مشروبات غیرمجاز برای افراد زیر سن قانونی ()1995

نیروی ضربتی برای مقابله با مصرف مت آمفتامین ( )199۶و تأثیر آن بر فرد ،اجتماع و
محیط زیست.طرح جلوگیری استفاده از ماریجوانا ( )2005با تمرکز به گروه سنی نوجوان
و نیروی ضربتی برای مقابله با استفاده غیرقانونی از داروها تجویزی ()2008

تمرکز بر این اهداف به شهرستان سن دیاگو اجازه میدهد تا طرحهای پیشگیری درازمدت،
با راهبرد و با دوام ،در هر یک از زمینهها را ارائه نماید و در صورت امکان منابع به
دست آورده را با همکاری توزیع نماید و در رابطه با نحوه جنبش در هر یک از این
طرحها ،اولویتدهی قابل انعطافی در مناطق مختلف شهرستان بنا به نیازهای فردی

پیوستگی در ناحیه مرکزی
پشتیبانهای اجتماعی برای جوانان ) (SAYسن دیگو
4275 El Cajon Blvd. Ste. 101 San Diego, CA 92105
تلفن (619) 283-9624 :داخلی 367
دورنگار(619) 641-7656 :
ایمیلmbaum@saysandiego.org :
مخاطبMary Baum :
وبسایتwww.saysandiego.org/program/alcohol- tobacco-and-other- :
drug-prevention- program/centralegion-prevention-coalition

شمال مرکزی شهرستان سن دیگو

همکاری برای پیشگیری در بخش ساحلی شمال
کلینیک جامعه Vista
465 La Tortuga Vista, CA 92081
تلفن (760) 407-1220 :داخلی 7150
دورنگار(760) 414-3736 :
ایمیلeleary@vistacommunityclinic.org :
مخاطبErica Leary :
وبسایتwww.vistacommunityclinic.org/locations :

جنوب شهرستان سن دیگو

واجتماعی عرضه نماید

.از جمله دستاوردها:

پیوستگی شمال شهر



تأیید پیشبرد  Social Host 19دستورالعمل – در تمام  18شهر این
شهرستان و شهرستان  Unincorporatedفقط یک  SHOوجود داشت.




تأسیس نیروی ضربت مت امفتامین و کارت گزارش سالیانه

ف

تأسیس نیروی ضربت سوء مصرف داروهای تجویزی و کارت
گزارش سالیانه



ریافت جایزه دستاورد  NACO 2014برای توزیع دستورالعمل استفاده از
داروهای بی خطر درد




جمعآوری سالیه جعبههای داروهای تجویزی مصرف نشده برای دفع مطمئن






پروژه تغییر اجتماع در Sooth Bay

ایجاد نیروی ضربت برای اعمال قانون در صرف مشروب غیرمجاز برای
افراد زیر سن قانونی
تأسیس طرح پیشگیری در مصرف ماریجوانا
راحی پروژه  ،SAMHSAیک برنامه مدل در مرز تیخوانا
همکاری تا اعضای انجمن محلی برای تصویب طرح دائمی سواحل خالی
از مشروبات الکلی
برگزاری دوره آموزشی سالیانه نوشیدن مسئوالنه برای  1000نفر و
آموزش بیش از  700نفر داوطلب برای سرو کردن مسئوالنه مشروبات
الکلی در مناسبات ویژه در شهرستان سن دیاگو.

پشتیبانهای اجتماعی برای جوانان ) (SAYسن دیگو
8755 Aero Dr. Ste. 100 San Diego, CA 92123
تلفن (858) 565-4148 :داخلی 205
دورنگار(858) 565-4178 :
ایمیلklenyoun@saysandiego.org :
مخاطبKaren Lenyoun :
وبسایتwww.saysandiego.org/program/alcohol- tobacco-and-other- :
drug-prevention-program/north- city-prevention-coalition

مؤسسه استراتژیهای عمومی
2615 Camino del Rio S. Ste. 300 San Diego, CA 92108
تلفن (619) 476-9100 :داخلی 127
دورنگار(619) 476-9104 :
ایمیلmguillen@publicstrategies.org :
مخاطبManolo Guillen :
وبسایتwww.publicstrategies.org/projects/san-diego :

طرحها و خدمات در سراسر شهرستان
شرق شهرستان سن دیگو
گروه ضربت متا آمفتامین )(MSF
پروژه تغییر اجتماع در شرق شهرستان
مؤسسه استراتژیهای عمومی
2615 Camino del Rio S. Ste. 300 San Diego, CA 92108
تلفن (619) 476-9100 :داخلی 109
دورنگار(619) 476-9104 :
ایمیلjmoore@publicstrategies.org :
مخاطبJoyce Moore :
وبسایتwww.publicstrategies.org/projects/san-diego :

مرکز تحقیق اجتماعی
8885 Rio San Diego Dr. Ste. 111 San Diego, CA 92108
تلفن(619) 200-9769 :
دورنگار(619) 919-0027 :
ایمیلmsf@ccrconsulting.org :
مخاطبMarla Kingkade :
وبسایتwww.no2meth.org :

گروه ضربت سوءمصرف داروهای تجویزی )(PDATF

نورث ایلند شهرستان سن دیگو
برنامه پیشگیری اجتماعی North Island
)Mental Health Systems, Inc. (MHS
12344 Oak Knoll Rd, Ste. C-1 Poway, CA 92064
تلفن(858) 391-9303 :
دورنگار(858) 391-9302 :
ایمیلrstark@mhsinc.org :
مخاطبRon Stark :
وبسایتwww.mhsinc.org/listing/north-inland- community-prevention- :
program-2

مرکز تحقیق اجتماعی
8885 Rio San Diego Dr. Ste. 111 San Diego, CA 92108
تلفن(619) 200-9769 :
دورنگار(619) 919-0027 :
ایمیلpdatf@ccrconsulting.org :
مخاطبMarla Kingkade :
وبسایتwww.sandiegorxabusetaskforce.org :

ایتکار عمل برخورد با نوشیدن مشروبات الکلی زیر سن قانونی
و هیئت قانون الکل
مؤسسه استراتژیهای عمومی
2615 Camino del Rio S. Ste. 300 San Diego, CA 92108
تلفن (619) 476-9100 :داخلی 125
ایمیلcreed@publicstrategies.org :
مخاطب :کریگ رید
وبسایتwww.alcoholpolicypanel.org :

