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 2019، أكتوبر 26، السبت
 ظھًرا 2 –صباًحا   10

 الوطنیة السترداد األدویة المصروفة بوصفة طبیة  (DEA) باالشتراك مع مبادرة إدارة مكافحة المخدرات

  Fairfax Countyالتخلص من األدویة غیر المستخدمة أو منتھیة الصالحیة عند محطة قسم الشرطة في  
 (الحبوب أو السوائل فقط، ال یتم التخلص من العبوات المضغوطة أو اإلبر) 

 یكون التخلص من األدویة "مجانًا" وبشكل مالئم وسري وآمن 
 منتھیة الصالحیة: التعامل اآلمن مع األدویة غیر المستخدمة أو 

 منع التسمم العرضي •
 حمایة البیئة •
 منع إساءة استعمال األدویة •

 

ھل تحتاج إلى المساعدة في مشكلة  أماكن التخلص من األدویة
 متعلقة بإساءة استعمال األدویة؟

 التابع  Community Services Board (CSB)اتصل بمجلس 
 : Fairfax-Falls Churchلـ 
 ) 711(الھاتف النصي   5679-573- 703  –خدمات الطوارئ  •
   Fairfax  –  703-502-7000 مركز عالج اإلدمان في  •

 ) 9080-322-703(الھاتف النصي  
 8500-383-703  –وخدمات اإلحالة  CSBإدخال  •
في حاالت الطوارئ التي تشكل خطًرا على    911اتصل على   •

 الحیاة

 لمعرفة المزید:
board-services-www.fairfaxcounty.gov/community 

 فیر أوكس محطة منطقة 
12300 Lee Jackson Memorial 

Hwy. 
Fairfax, VA 22033 

 منطقة فرنكونیا محطة 
6121 Franconia Road 
Alexandria, VA 22310 

 محطة منطقة ماسون
6507 Columbia Pike 

Annandale, VA 22003 

 ماكلین محطة منطقة  
1437 Balls Hill Road 
 McLean, VA 22101 

 فیرنون  ماونتمحطة منطقة 
2511 Parkers Lane 

Alexandria, VA 22306 

 محطة منطقة ریستون
 1801 Cameron Glen Drive 

 Reston, VA 20190 

 محطة منطقة سولي 
4900 Stonecroft Boulevard 

Chantilly, VA 20151 

 محطة منطقة ویست سبرینغفیلد 
6140 Rolling Road 

Springfield, VA 22152 

 
بمقاطعة اآلتیة الحكومیة اإلدارات مع بالتعاون المحلیة،  التجاریة واألعمال اآلمن،  المجتمع تحالف و فیرفاكس،  بمقاطعة الروتاري أندیة مع شراكة ھي :األدویة خزانھ تفریغ عملیة 

 تشیرش فولس فیرفاكس في اإلجتماعیة الخدمات ومجلس ,البیئیة والخدمات العامھ الخدمات والمجتمع،  الحي خدمات اإلقتصادیة،  المبادرات الصحة،  الشرطة،  :فیرفاكس
 

   ، ولالطالع على مزید من المعلومات أو طلب الحصول على معلومات بتنسیق 2019 سبتمبر، فرجینیا في  Fairfax Countyنُشر في  
 ) Arabic( .711، الھاتف النصي 7000-324-703الرقم على   Community Services Boardبدیل، اتصل بمجلس 

http://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board
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