
 مستشار نقطة مركز اآلباء للمساعدة: 

 ىأن تتلقفي التواصل أو الحوار مع المدرسة,عند الحاجة  , يمكنك بمدرستنا لطالب المهاجرينل : أمرولي  أو  /  أم /   بكأبصفتك 

بأمر من   تمر بهاففي حالة من األحوال التي  مركز نقطة اآلباء للمساعدة. ب مستشار,  السيد الحداد عبد الحفيظ طرف من   مساعدة

بالدرجة  وا طبعهنا يمكنك ,نتظر هو م األموركماسير رضاك ل في حالة عدم ف,  التي يتابعها الدراسيةإبنك/إبنتك مسيرة ب  المتعلقةراألمو

   ,منها إبنك /إبنتك انيالتي يع لمشكلةلحل و غالبا ما تحصل على الجواب  , للحوار بمدرس إبنك/إبنتك أو بعميد الفريق  اإلتصال األولى

و  مثال أ لديك أسئلة  إذا كانتما  في حالة و أ ,تشعر بعدم التفهم أو القبول لسيراألمور, بل  لإلجابة أو م ارتياحكدبع تحس  أحيانا ربما

الذي لديه خبرة في   .للمساعدة بمركز نقطة اآلباء بالسيد الحداد عبد الحفيظ كمستشارهذه الحالة يمكنك أن تتصل  مثل  , ففي  استفسار

هولندا بصفة عامة. ب ميدان التعليم    

على النحو التالي:  معهيمكنكم اإلتصال    

0613058558:              رقم الهاتف   

consulentouderpunt@ooz.nl عن طريق العنوان اإللكتروني :     أو  

 

Consulent Ouderpunt.    

 

U krijgt hulp in gesprek met school Ouders van allochtone leerlingen op onze school kunnen gebruik 

maken van de diensten van "Ouderpunt " De medewerker van dit Ouderpunt is de heer Abdelhafid El 

Haddad. Als u het gevoel heeft dat er met uw kind iets niet zo goed gaat kunt u natuurlijk eerst 

contact opnemen met zijn of haar docent/mentor. In de meeste gevallen worden voorkomende 

vragen of problemen dan wel beantwoord en opgelost. Soms kan het voorkomen dat u toch niet 

helemaal tevreden bent over de gang van zaken. U blijft met vragen zitten of u heeft het gevoel dat u 

niet goed begrepen wordt. Als dat zo is kunt u contact opnemen met de heer El Haddad. Mijnheer El 

Haddad is goed thuis in het Zwolse onderwijs en is als medewerker van het Ouderpunt onafhankelijk, 

niet verbonden aan de school.  

Consulent Ouderpunt kan u helpen!! Hulp nodig? Bel/mail. 

Contact gegevens: 

 Telefoon: 06 -13058558  

E-mail :   consulentouderpunt@ooz.nl    
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