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  بیدنا األمر
www.up2sd.org 

 

 

 

 
 

 

   
 

 مفیدة موارد

 واألزمات الوصول خط
 النصي (الھاتف 7240-724-888

711( 

 المجتمعیة الموارد وإحاالت معلومات
2-1-1 

  دییغو سان مقاطعة
 )BHS( السلوكیة الصحة خدمات

619-563-2700 

  )AA( الكحول مدمني جمعیة
 ساعة) 24(  8762-265-619

   )NA( العقاقیر مدمني جمعیة
 ساعة) 24(  1007-584-619

  دییغو سان رعایة شبكة
www.sandiego.networkofcare.org

/mh 

  دییغو سان لمقاطعة اإللكتروني الموقع
www.sdcounty.ca.gov 

  دییغو سان 1-1-2
www.211sandiego.org 

Cal-Medi 
www.medi-cal.ca.gov 

 مشاكل بشأن المساعدة على للحصول أو المعلومات من للمزید
 على: اتصل المواد، تعاطي اضطرابات

  واألزمات الوصول خط
 النصي (الھاتف 7240-724-888

711( 
 في أیام 7 ساعة، 24 مدار على متوفر المجاني الرقم ھذا

 وإحاالت أسئلتك على الرد یمكنھم مستشارین ویوفر األسبوع،
 المواد. تعاطي اضطراب لخدمات

  دییغو سان مقاطعة
  المشرفین مجلس

Cox Greg، 1 المنطقة  
Jacob Dianne، 2 المنطقة  

Gaspar ntiKris، 3 المنطقة  
Fletcher Nathan، 4 المنطقة  

Desmond Jim، 5 المنطقة 

 المسؤول اإلداري 
Helen N. Robbins-Meyer 

 دییغو سان مقاطعة
 والبشریة الصحیة الخدمات وكالة مدیر

Macchione Nick 

  السلوكیة الصحة خدمات مدیر
Ph.D Bergmann, Luke 

Cal-Medi العقاقیر 

 منظم توصیل نظام

 السریع الدلیل

 

  دییغو سان مقاطعة
  والبشریة الصحیة الخدمات وكالة

  السلوكیة الصحة خدمات
 المواد تعاطي اضطرابات خدمات
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Cal-Medi العقاقیر 

 منظم توصیل نظام خدمات

 لعقاقیر التابع المنظم التوصیل نظام خدمات تتوفر
Cal-Medi )ODS-DMC( المقاطعة، خالل من 
 تلتزم الجسدیة. الصحیة رعایتك عن منفصلة وھي

ODS-DMC خدمات بتوفیر دییغو سان مقاطعة في 
 سًنا، األكبر والبالغین المؤھلین، للبالغین الجودة عالیة

 تعاطي اضطرابات مشاكل یختبرون ممن والمراھقین
 بمقدور أن ماناإلی مبدأ على وتقوم سریة خدماتنا المواد.
 وعلى المواد. تعاطي اضطرابات من التعافي األفراد
 قد المواد تعاطي لمشاكل المساعدة طلب أن من الرغم
 ھاتفیة مكالمة بعد على ھي المساعدة فإن تحدًیا، یمثل
 فحسب. منك

 المتاحة الخدمات أنواع

 للشباب مختصرة خارجي مریض خدمات •
 للخطر المعرضین الشباب والبالغین

 الخارجیین المرضى عالج •
 المكثف الخارجیین المرضى عالج •
 األمد قصیر المقیم العالج •
 السموم) من التخلص (سابًقا، االنسحاب إدارة •
 األدویة بمساعدة العالج •
 األفیون عالج برامج •
 الحاالت إدارة •
 التعافي دعم خدمات •

  ODS-DMC خدمات توفیر یتم
 دییغو سان مقاطعة في

 في المشاركین لألشخاص المقاطعة أنحاء في •
Cal-Medi تأمین لدیھم لیس الذین أو 

 مع متوافق التمییز من خال مرحب رعایة نظام في •
 الفیدرالیة والقوانین الوالیة قوانین

 للصدمة ومدركة ثقافًیا حساسة رعایة مع •
 شفھي مترجم خدمات توفر مع المفضلة بلغتك •

 مجانیة
 من یعانون لمن بدلیة بتنسیقات معلومات مع •

 وبصریة سمعیة إعاقات

 التعافي لبرامج الدخول أولویة الحوامل للسیدات
 والعالج

  الشخصیة حقوقك
  برنامج في

ODS-DMC دییغو سان مقاطعة في 

 منقولیة قانون علیھ نص كما السریة في الحق •
 مدونة ،42 البند الصحي، التأمین ومساءلة

 2 الجزء الفیدرالیة، التشریعات
 مع التعامل عند باحترام معاملتك في الحق •

 اإلدارة، مجلس أعضاء المتطوعین، الموظفین،
 اآلخرین واألفراد

 ومریحة وصحیة آمنة إقامة مرافق منحك في الحق •
 باحتیاجاتك للوفاء

 النفسیة أو الشفھیة لإلساءة التعرض عدم في الحق •
 المالئم غیر الجنسي السلوكي و/أو الجسدیة أو

 لتقدیم باإلجراءات لك البرنامج إبالغ في الحق •
 استئناف أو تظلم

 على بناء العنصري للتمیز التعرض عدم في الحق •
 الجنس، العمر، الدین، اإلثنیة، مجموعتك ھویة

 اإلعاقة أو الجنسي، التوجھ العرق،
 ملفك إلى الوصول منحك في الحق •

 عدم حال في المساعدة على الحصول یمكنك
 خدماتك عن رضاك

 

 الخدمات بشأن رأي أو قلق دواعي لدیك كانت إذا
 أو مستشارك مع مشاركتھا یرجى تلقیتھا، التي

 الطریقة ھي ھذه أن بشدة نعتقد نحن البرنامج.
 موظفو یتواجد قلقك. دواعي عن للتعبیر األفضل
 لم إذا إلیك. واالستماع احتیاجاتك لتلبیة ھنا البرنامج

 أو لموظفینا مع التحدث في بالراحة تشعر تكن
 الاتصال عندئذ فیمكنك لدیك، القلق دواعي استمرت
 التالیة: بالوكاالت

 على المرضى لمناصرة JFS برنامج •
 لخدمات (800) 479-2233 الرقم

 المقیمین خدمات أو الداخلیین المرضى
 ساعة 24 مدار على

 للتوعیة المستھلك لمركز المجاني الرقم •
877- الرقم على والمناصرة الصحیة
 وأي الخارجیین للمرضى 3258-734
 استخدام اضطرابات خدمات من آخر نوع
 المواد

 استئناف ترید رعایتك، بشأن تظلم لدیك كان إذا
 حالة بشأن المعرفة تود أو رعایتك، من یحد قرار

 الوكاالت بإحدى االتصال فیمكنك تظلم، أو استئناف
 Cal-Medi من المستفیدون یتمتع أعاله. المدرجة
 في محددة ھي كما وبحقوق الخدمات إلى بالوصول
 الفیدرالیة. والتشریعات الوالیة تشریعات

 كان حال في عاجل استئناف تقدیم أیًضا یمكنك
 القدرة أو الحیاة یعرض أن االعتیادي لإلجراء یمكن
 أو علیھا الحفاظ أو وظیفیة قدرة أقصى تحقیق على

 للخطر. استعادتھا،

 المعلومات؟ من المزید إلى تحتاج ھل

 التظل إجراء حول المعلومات من للمزید
 أن یرجى األخرى، الوالیة متطلبات أو واالستئناف

 برنامج من المستفید كتیب مزودك من تطلب
ODS-DMC 619-563- على االتصال أو
 نسخة. على للحصول 2700


