Online at www.sdsheriff.net/tmh or by calling a
Crime Prevention Specialist at any Sheriff’s
Station or substation.

ان برنامج (خذني الى البيت) هو نظام اقليمي
معلوماتي مستند على الصور تبنته دائرة
الشريف( الشرطة) ويمكن الوصول الى هذه

Alpine Station
(619) 659-2600
North Coastal Station

ساعدنا للمحافظة
على سالمة احبائك

المعلومات من قِبل كافة افراد الشرطة في
مقاطعة سان ديي َكو .وهذا النظام يساعد عند

(760) 966-3500

االتصال والتكلم مع افراد المجتمع من ذوي

Fallbrook Substation

االحتياجات الخاصة كالتوحد ،الخرف ،مرض

(760) 451-3100

الزهايمر ،والمتالزمة (المنغولي) او ذو اية

Imperial Beach Substation

اعاقة تعيق النمو .هذا البرنامج يشجع على

(619) 498-2400

التواصل ويتيح ألفراد السلطة التنفيذية الشرطة)

Julian Substation
(760) 765-4718
Lemon Grove Substation

الوصول الى معلومات مهمة واساسية للشخص
المسجل .ان برنامج (خذني الى البيت) يوفر
َ

(619) 337-2000

معلومات االتصال في حاالت الطواريء،

Pine Valley Substation

الوصف الجسدي ،الروتين المعروف،

(619) 938-8400

واالحتياجات الخاصة للشخص المسجل.

.

Poway Station

بلدية سان دييغو
دائرة الشرطة

(858) 513-2800

ويمكن لهذه المعلومات ان تساعد افراد الشرطة

Ramona Substation

للتواصل مع ،تحديد اقامة او معالجة امر

(760) 789-9157

طاريء يتعلق بهذا الشخص ذو االحتياجات

Rancho San Diego Station

الخاصة .ولدى البرنامج تقنية تمييز الصورة

(619) 660-7090

المرفقة به بحيث اذا تم تحديد مكان اقامة

San Marcos Station
(760) 751-4400
Santee Station/Lakeside Substation
(619) 956-4000 or (619) 938-1360

William D. Gore, Sheriff
Keeping the Peace Since 1850

Valley Center Station
(760) 751-4400
Vista Station
(760) 940-4551

الشخص وال يمكن التواصل معه فأنه يمكن اخذ
صورة له في مكان تواجده وارسالها الكترونيا ً
والتعرف على الشخصية ضمن بيانات برنامج

(خذني الى البيت).

ماهو برنامج خذني الى البيت؟

!!!ENROLL NOW

باستطاعتك ايضا التسجيل في برنامج (خذني الى البيت)
من خالل بعض الوكاالت الصديقة ( انظر تحت)

اطبع ورقة التسجيل من االنترنيت وعلى الموقع:

www.sdsheriff.net/tmh
Alzheimer’s San Diego

مع صورة جيدة ودقيقة ,يستطيع رجال الشرطة
التعرف وتحديد هوية هوالء الغير قادرين على
التواصل أو التكلم.
يوفرالنظام معلومات مهمة حول السلوكيات المتوقعة
,االحتياجات الصحية ,تعليمات الرعاية الخاصة,
وصف تفصيلي للشخص مع الصورة.
هذه المعلومات تساعد أفراد الشرطة باالستجابة

(858) 492-4400
6632 Convoy Court

السريعة وتزيد من جهود البحث.

San Diego, CA 92111
www.alzsd.org

كيفية عمل البرنامج:
اذا وجدت الشرطة شخصا ً ال يمكنه
معرفة محل سكناه ،فيستطيعون البحث

Autism Society of San Diego

سهولة في التسجيل

(858) 715-0678

في بيانات برنامج (خذني الى البيت)

4699 Murphy Canyon Road

يمكن لمقدمي الرعاية تسجيل أحد أعضاء العائلة

ضمن المنطقة حسب الوصف واعادة

San Diego, CA 92123

,صديق ,أو زبون من ذوي االحتياجات الخاصة

الشخص الى اهله وأحباءه .وكذلك يعمل

بواسطة االنترنيت وعلى الموقع

النظام بصورة عكسية .فاذا فُقد واحد من

 www.sdheriff.net/tmhأواالتصال بأخصائي

االحبة من البيت او ذهب بعيدا ً ،فان

www.autismsocietysandiego.org
San Diego Regional Center
(858) 576-2996
4355 Ruffin Road, Suite 200
San Diego, CA 92123
www.sdrc.org
ARC of San Diego
(619) 685-1175
3030 Market Street
San Diego, CA 92102
www.arc-sd.com

منع الجريمة في مركز الشرطة المحلي أو المراكز
الفرعية( انظر الى خلف الكتيب).
يمكنهم ايضا الحصول على موعد خالل ساعات العمل.
يجب توفير صورة فوتغرافية حديثة ونموذج مكتمل

صورة هذا الشخص مع الوصف
متوفران بصورة مباشرة للمساعدة في
 .البحث .

من نماذج التسجيل في برنامج (خذني الى البيت) من

ان بيانات برنامج (خذني الى البيت)

الموقع :

اليمكن الوصول اليها فقط لمنتسبي قوات
www.sdheriff.net/tmh

For more information, visit: www.sdsheriff.net/tmh

الشرطة في جميع انحاء سان دييغو.

