
 
 

 المبادرات والخدمات في أنحاء المقاطعة (تتمة)
 

 مكتب تعلیم مقاطعة سان دییغو
 (شباب المدرسة الثانویة) لیلة الجمعة مباشرة

 مكتب تعلیم مقاطعة سان دییغو
 المدرسة اإلعدادیة) ب(شبا ةالنادي مباشر

 مكتب تعلیم مقاطعة سان دییغو
6401 Linda Vista Road 
San Diego, CA  92111 

Tel: (619) 777-6365 
Fax:(619) 682-5252 

 SUGarcia@sdcoe.netالبرید اإللكتروني: 
 جھة االتصال: سلفادور غارسیا

 
 مشروع تقییم الوقایة

 مركز البحث المجتمعي  
3111 Camino Del Rio North, #400 

San Diego, CA  92108 
Tel: (619) 528-2235 

Fax: (619) 528-2297 
 جھات االتصال

 kdonovan@ccrconsulting.orgالبرید اإللكتروني: 
 
 

 شروع تقییم الوقایة
   مركز البحث المجتمعي

3111 Camino Del Rio North, #400 
San Diego, CA  92108 

Tel: (619) 528-2235 
Fax: (619) 528-2297 

 كرستن دونوفان جھات االتصال
 kdonovan@ccrconsulting.orgالبرید اإللكتروني: 

 
 ائتالف الضیافة المسؤولة
 معھد االستراتیجیات العامة

2615 Camino del Rio South, Suite 300 
San Diego, CA  92108  

Tel: (858) 354-2217 
 rhcsd@aol.comالبرید اإللكتروني: 

 جھة االتصال: ماریان نوفاك، مدیر

 
 

 
 
 
 
 

ال تشك أبًدا في أن مجموعة صغیرة 
من المواطنین الملتزمین المفكرين 
يمكنھم تغییر العالم؛ ھذا في الحقیقة 
 ھو األمر الوحید الذي نجح في ذلك
 التغییر على اإلطالق".

 
 مارغريت مید، عالمة إنسانیات

 
 
 
 
 
 
 
 

 للسیدات الحوامل أولویة الدخول لبرامج التعافي والعالج.
 

 مجلس المشرفین
 

 دیان جاكوب    غریغ كوكس   
 2المقاطعة      1المقاطعة      

 دیف روبرتس
 3المقاطعة 

 بیل ھورن      رون روبرتس 
 5المقاطعة      4المقاطعة    

 
 
 
 

 
 مایر-ھیلین إن روبنز

 المسؤول اإلداري
▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪ 

 نیك ماشیون، مدیر الوكالة
 وكالة الصحة والخدمات اإلنسانیة

▪  ▪  ▪  ▪ 
 ألفریدو أغویر، المدیر

 خدمات الصحة السلوكیة
▪  ▪  ▪  ▪ 

 المدیر المساعد، ھولي ساالزار،
 عملیات الدوائر
 لوكیةخدمات الصحة الس

 مقاطعة سان دییغو
 وكالة الصحة والخدمات اإلنسانیة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 خدمات الصحة السلوكیة
3255 Camino Del Rio South 

San Diego, CA  92108 
(619) 563-2700 

 
 

 خط الوصول واألزمات
1-888-724-7240 

 
 

ww.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/bhsw 
 

www.livewellsd.org 
 

 دلیل 
 برامج الوقایة

من الكحول والمخدرات

ا الكتیب التمویل بعقد مع خدمات الصحة تتلقى كل البرامج المدرجة في ھذ
السلوكیة في مقاطعة سان دییغو لتوفیر خدمات الوقایة، العالج، التعافي، 
و/أو الخدمات الملحقة. باستثناء ما تفرضھ تشریعات ترخیص الوالیة من 

قیود، یتم توفیر الخدمات دون أي تفرقة على أساس العمر، الجنس، 
 على الدفع.العرق، اإلعاقة، أو القدرة 
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 استراتیجیة الوقایة 
 
یستخدم عمل وقایة مقاطعة سان دییغو استراتیجیات وقایة بیئیة لتقلیل المشاكل 

أربع مبادرات للوقایة من الكحول والمخدرات األخرى من خالل التركیز على 
)، والتي 1995في أنحاء المقاطعة: مبادرة اإلفراط والشرب لغیر البالغین (

تتناول مشاكل المشروب لدى من ال یبلغون السن القانوني في مجتمعاتنا؛ قوة 
)، والتي تتناول التأثیر الشخصي والمجتمعي 1996ضرب المیتامفیتامین (

) 2005یئي للمیتامفیتامین على المنطقة؛ مبادرة الوقایة من الماریجوانا (والب
للتركیز على استخدام الشبان للماریجوانا، وقوة مھام إدمان العقاقیر التي 

) لتناول االستخدام غیر القانوني للعقاقیر التي 2008ُتصرف بوصفة طبیة (
موجھ على ھذه تحتاج إلى وصفة طبیة في المنطقة. یسمح توفیر تركیز 

المشاكل للمقاطعة بتطویر خطط وقایة طویلة األمد واستراتیجیة ومستدامة لكل 
مبادرة، وتوفیر التنسیق والموارد المشتركة أینما أمكن، وتوفیر أولویة مرنة 

 في كل منطقة فیما یتعلق بكیفیة تصمیم المبادرة حسب احتیاجات كل مجتمع. 
 

 تشمل اإلنجازات: 
  ا متقدًما لالستضافة االجتماعیة (مرسومً  19طرحSHO (

مدینة في  18للموافقة. ھناك مراسیم استضافة اجتماعیة في كل الـ
 المقاطعة وفي المناطق غیر المدمجة في المقاطعة

 فیتامین وبطاقة النتائج السنویةمتأسیس قوة ضرب المیتا 
  تأسیس قوة مھام إدمان العقاقیر التي ُتصرف بوصفة طبیة وبطاقة

  السنویةتائج الن
  تأسیس صنادیق جمع على مدار العام للعقاقیر التي ُتصرف بوصفة

 طبیة للتخلص من األدویة غیر المستخدمة بشكل مالئم
  إنشاء قوة مھام تنفیذ القانون في أنحاء المقاطعة لمشكلة الشرب

 DUIلغیر البالغین و
  تأسیس مبادرة الوقایة من الماریجوانا 
  تطویر مشروع حدود تیجوانا، برنامجSAMHSA نموذجي 
  العمل مع أفراد المجتمع على توفیر شواطئ خالیة من الكحول

 بشكل دائم
  1000توفیر تدریب على خدمة المشروبات المسؤولة ألكثر من 

متطوًعا لخدمة مسؤولیة  700شخص سنوًیا وتدریب أكثر من 
 .الكحول في المناسبات الخاصة في المقاطعة

 مقاطعة سنترال سان دییغو
 

  مید سیتي للشباب
 )، سان دییغوSAYمناصرون مجتمعیون للشباب (

4275 El Cajon Blvd. Suite 101 , 
San Diego, CA 92105  

Tel: (619) 283-9624 
Fax: (619) 582-9057 

 mbaum@go.orgsaysandieالبرید اإللكتروني: 
 جھة االتصال: ماري باوم، مدیر البرنامج

 
 ائتالف وقایة نورث سیتي

 )، سان دییغوSAYمناصرون مجتمعیون للشباب (
8755 Aero Dr., Suite 100 

San Diego, CA  92123 
Tel: (858) 565-4148 ext. 205 

Fax: (858) 565-4178  
 klenyoun@saysandiego.orgالبرید اإللكتروني: 

 التصال: كارین لینیون، مدیر البرنامججھة ا
 

 مقاطعة إیست سان دییغو
 

 مشروع إیست لتغییر مجتمع المقاطعة
 معھد االستراتیجیات العامة 

131 Avocado Avenue  
El Cajon, CA  92020 

Tel: (858) 476-9100 ext.109 
Fax: (619) 476-9104 

 jmoore@publicstrategies.orgالبرید اإللكتروني: 
 جھة االتصال: جویس مور، مدیر المشروع

 
 مقاطعة نورث سان دییغو

 
 برنامج وقایة مجتمع نورث إنالند

 شركة أنظمة الصحة النفسیة 
12344 Oak Knoll Road, Suite C-1 

Poway, CA  92064 
Tel: (858) 391-9303 

Fax: (858) 391-9302 
 rstark@mhsinc.orgالبرید اإللكتروني:

 جھة االتصال: رون ستارك، مدیر المشروع
 

 المبادرة التعاونیة الوقائیة في نورث كوستال
 المجتمعیة Vistaعیادة 

465 La Tortuga 
Vista, CA  92081 

Tel: (760) 407-1220 ext.7150 
Fax: (760) 414-3736 

 vistacommunityclinic.orgeleary@البرید اإللكتروني: 
 جھة االتصال: إیریكا لیري، مدیر المشروع

 

 مقاطعة ساوث سان دییغو
 
 مشروع تغییر ساوث باي المجتمعي

 معھد االستراتیجیات العامة 
2615 Camino del Rio South, Suite 300 

San Diego, CA  92108 
Tel: (619) 476-9100 ext.127 

Fax: (619) 476-9104 
  rpreuss@publicstrategies.orgالبرید اإللكتروني: 

 جھة االتصال: ریتشارد بریوس، مدیر المشروع
 
 

 المبادرات والخدمات في أنحاء المقاطعة
 

 ) MSFضرب المیتامفیتامین ( قوة
 مركز البحث المجتمعي

3111 Camino del Rio North #400 
San Diego, CA  92108 

Tel: (760) 749-8792 
Fax: (760) 749-9486 

 angelagoldberg@sbcglobal.netالبرید اإللكتروني: 
 ال غولدبیرغ، التسھیالتجھة االتصال: أنجی

 
 )PDTFقوة مھام إدمان العقاقیر التي ُتصرف بوصفة طبیة (

 مركز البحث المجتمعي
3111 Camino del Rio North #400 

San Diego, CA 92108 
Tel: (760) 749-8792 

Fax: (760) 749-9486 
 angelagoldberg@sbcglobal.netالبرید اإللكتروني: 

 جھة االتصال: أنجیال غولدبیرغ، التسھیالت
 

 مجلس سیاسة مبادرة 
 اإلفراط وشرب الكحول لغیر البالغین

 معھد االستراتیجیات العامة
2615 Camino del Rio South, Suite 300 

San Diego, CA  92108 
Tel: (619) 476-9100 ext.125 

 ecollins@publicstrategies.org البرید اإللكتروني:
 االتصال: إیریك كولینز، مدیر المشروع ةجھ

 
 مشروع النصرة اإلعالمیة في أنحاء المقاطعة

 معھد االستراتیجیات العامة
2615 Camino del Rio South, Suite 300 

San Diego, CA  92108 
Tel: (619) 476-9100 ext.105 

Fax:(619) 476-9104 
 jtufenkian@publicstrategies.org البرید اإللكتروني:

 جھة االتصال: جیفري توفینكیان، مدیر المشروع
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