
 شهرستان سن دیگو

 سازمان بهداشت و 

 خدمات انسانی

 خدمات سالمت رفتاری

5533 Camino Del Rio South 

San Diego, CA 95108 

 شود( )در این محل هیچ خدماتی ارائه نمی

 

 خدمات در سراسر شهرستان )ادامه(

  

 خدمات محل اقامت
  

 McAlisterمؤسسه درمان و آموزش 

 مرکز صرفنظر کردن از بارداری

5049 Skyline Dr. 

Lemon Grove, CA 91943  

 7505-463 (619)تلفن: 

 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب

  

 خانه آرامش نورث کانتی

 پذیرد سال را می ۵زنان همراه با کودکان زیر 

1541 North Escondido Blvd 

Escondido, CA 95056 

 1013-747 (760)تلفن: 

 )موجود بودن تخت( 3098-741 (760)تلفن: 

serenity -county-www.healthright360.org/agency/north-سایت:  وب
house 

  

 نقطه عطف

1513 53th St. 

San Diego, CA 95105 

 0067-555 (619)تلفن: 

 www.turningpointhome.orgسایت:  وب

  

 خدمات جانبی
  

 اقامت برای بازپروری((مؤسسات خیریه کاتولیک 

 Rachelمرکز زنان 

739 8th Ave. 

San Diego, CA 95101 

 0875-696 (619)تلفن: 

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

  

  Vista Hill (VHF)بنیاد 

  CalWORKsمرکز پرونده 

 5105-451 (619)تلفن: 

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

  

 (VHF)بنیاد ویستا هیل 

 دادگاه وابستگی به مواد مخدر 

 4563-668 (619)تلفن: 

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

 

 خدمات فرعی )ادامه(
 

 خدمات بازدید از خانه بهداشت عمومی 

 های زیر تماس بیگرید: برای مراجعه، لطفاً با یکی از تلفن
 Oceanside    (760) 967-4401-ساحلی در شمال

 Escondido    (760) 740-4000-شمال اینلند

 Kearny Mesa    (838) 375-7500-شمال مرکزی

 Mid City     (619) 559-3400-مرکزی

East-El Cajon     (619) 441-6300 

South-Chula Vista     (619) 409-5110 
  

 تماس بگیرید 1-1-2برای دریافت اطالعات و یا مراجعه با 

 یا اطالعات دریافت کنید

دیگو  تحت قرارداد با شهرستان سن SUDهای  با افرادی که از طریق برنامه
کنند، به طور برابر، به نحوی خوشاید و دور از  خدمات را دریافت می

 آمیز، مطابق با قوانین ایالتی و فدرال رفتار خواهد شد. گرایشات تبعیض
را دارند و در یکی از  Medi-Cal . برای افرادی که صالحیت استفاده از

عضو هستند، معافیت در نظر گرفته  Medi-Calخدمات دارای گواهی 
شود )به جز در سهم هزینه ضروری(. هیچ سرویسی به دلیل ناتوانی فرد  می

 در پرداخت هزینه، قطع نخواهد شد.

  

www.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/bhs 

  

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

 سن دیگو

 خط دسترسی و بحران

1-888-724-7240 

 711با  TDD/TTYتماس
ساعت 54روز /  7کمک رایگان   

 راهنمای خدمات اختالل

 مواد مخدر برای زنان

www.livewellsd.org  زنان باردار در پذیرش برای 

 های بازپروری و درمانی از اولویت  برنامه

 برخوردار هستند

BHS SUD (03-10-19)FA 
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 خدمات ترک مصرف موادمخدر 

 برای زنان

  

شهرستان سن دیگو خدمات بازپروری و درمان ترک مصرف مواد مخدر 

را هماهنگ که با نیازهای ویژه زنان مطابقت داده است. این خدمات برای 

 زنان همراه با فرزند، بدون فرزند، زنان باردار و دختران نوجوان است.

  

دیگو قادر به  مراکز خدمات درمانی برای زنان در سراسر شهرستان سن

 باشد. ارائه خدمات گوناگون می

  

 این خدمات شامل هستند از:

 مراقبت از کودکان 

 خدمات رایگان یا ارزان 

 خدمات سالمت روان کودکان 

 وسیله حمل و نقل رفت و برگشت از محل خدمات 

 حمایت و ارجاع پرونده به وسیله مدیران 

 های بازپروری و درمان در محل سکونت برنامه 

  ترجمه زبان 

 سازی برای کار های آماده فعالیت 

 های برای ارتقاء اعتماد به نفس، تربیت فرزند،  کالس

 های زندگی و روابط سالم مهارت

 خدمات سرپایی
  
 

 مرکزی
 

 ▲  McAlisterمؤسسه درمان و آموزش 
)MITE( 

 North Centralمرکز توانبخشی زنان 
 )زنان؛ زنان باردار و دارای فرزند؛ دختران باردار یا دارای فرزند 

 سال و بیشتر( 13در نوجوانی با سن 
8663 Gibbs Dr. Ste. 130 San Diego, CA 95155 

 6584-584 (838)تلفن: 
 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب

  

     ▲    (VHF)بنیاد ویستا هیل 
 ParentCareمرکز بازیابی خانواده مرکزی 

 )زنان؛ زنان باردار و دارای فرزند؛ دختران باردار یا دارای فرزند 
 سال و بیشتر( 13در نوجوانی با سن 

4153 Alpha St. San Diego, CA 95115 
 0166-566 (619)تلفن: 

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

central 
  
  

 شرق
  

 ▲ l (VHF)بنیاد ویستا هیل 
 ParentCareمرکز بازپروری خانواده 

 )زنان؛ زنان باردار یا دارای فرزند؛ دختران باردار یا دارای فرزند 
 سال و بیشتر( 13در نوجوانی با سن 

4990 Williams Ave. La Mesa, CA 91945 
 4500-668 (619)تلفن: 

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

central 
  
  

 شمال
  

 ▲  North Inlandبازپروری زنان و جوانان
 (NIWARC)مرکز 

 )زنان؛ زنان باردار و دارای فرزند؛ دختران باردار یا دارای فرزند 
 سال و بیشتر( 13زنان بالغ با سن 

731 Rancheros Dr. Ste. 3 San Marcos, CA 95069 
 0313-761 (760)تلفن: 

 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب
  

 ▲  HealthRight 360 Serenityدرمان سرپایی 
 )زنان؛ زنان باردار و دارای فرزند؛ دختران باردار یا دارای فرزند 

 سال و بیشتر( 13زنان بالغ با سن 
5533 Mission Ave. Ste. 559 Oceanside, CA 95038 

 3850-888 (445)تلفن: 
 diego-www.healthright360.org/sanسایت:  وب

 خدمات سرپایی
  
  

 چنوب
  

 ▲  McAlisterمؤسسه درمان و آموزش 
)MITE( 

 South Bayمرکز توانبخشی زنان 
 )زنان؛ زنان باردار و دارای فرزند؛ دختران باردار یا دارای فرزند 

 سال و بیشتر( 13زنان بالغ با سن 
5414 Hoover Ave. Ste. C National City, CA 91930 

 1556-556 (619)تلفن: 
 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب

  
  

 خدمات در سراسر شهرستان 
  
  

 خدمات محل اقامت
  

CRASH –  کوتاه مدتII   ▲ 

5410 Oregon St. San Diego, CA 95105 
 5546-554 (619)تلفن: 

 www.crashinc.org/st2.asp سایت: وب
  

Cross Roads ▲ 

5394 Fourth Ave. San Diego, CA 95105 
 1131-596 (619)تلفن: 

 www.crossroads4recovery.org/programs سایت: وب
  

 ▲  – MAAC Projectخانه میالگرو

1157 South 58th St San Diego, CA 95115 
 4005-565 (619)تلفن: 

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

  

Mental Health Systems(MHS) ▲ 

 مرکز بازپروری خانواده برای سالمت روان
 پذیرد( و کمتر از آن را می 10)زنان دارای فرزند با سن 

1100 Sportfisher Dr. Oceanside, CA 95034 
 6705-459 (760)تلفن: 

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

 ▲  McAlisterمؤسسه درمان و آموزش 

(MITE) – Kiva 
 پذیرد سال را می ۲۱این مؤسسه زنان همراه با فرزند زیر 

5049 Skyline Dr. Lemon Grove, CA 91943 
 7505-463 (619)تلفن: 

 www.mcalisterinc.org/programsسایت:  وب
  

  

 

 قابل دسترسی با صندلی 

 اند دهی شده ها بر اساس منطقه سازمان برنامه

 .ای خدمات را دریافت کنید توانید در هر ناحیه شما می

. 


