
طالق از موضوعات استرس زا برای كودكان است. با این حال در برخي از موارد غير قابل اجتناب است و

والدين الزم است بدانند در اين شرايط بايد چه اقداماتی را برای كاهش استرس فرزندانشان انجام

دهند.  بهتر است قبل از طالق جلسه ای با حضور هر دو والد و کودکان تشکیل شود تا کودکان بتوانند

سواالت خود را از هر دو والد بپرسند و والدین از مقصر جلوه دادن همدیگر بپرهیزند.

 
۱- به کودکان توضیح دهید که مشکل مربوط به شما و همسرتان است و به کودک ربطی ندارد. 

۲- در ابتدا فقط به موضوعات مهم و ضروری بپردازید. چون اطالعات زیاد و غیرضروری آن ها را
سردرگم می کند. 

۳- الزم است جزئیات مسائل ضروری زندگی کودکان پس از طالق برای درس ها توضیح داده شود. مثالً
چه کسی در درس ها به آن ها کمک خواهد کرد؟ نزد چه کسی زندگی خواهند کرد؟ چه تغییری در محل

زندگی و مدرسه آن ها اتفاق می افتد؟

۴- کودکان نیاز دارند تا بدانند و مطمئن شوند که رابطه آن ها در صورت امکان با هر دو والد ادامه
خواهد یافت.

۵- الزم است تاکید شود که هر دو والد آن ها را مثل قبل دوست خواهند داشت و حمایت خواهند کرد.
۶- اجازه دهید کودک با همسر سابق شما مالقات داشته باشد.

۷- الزم است به کودکان گفته شود که طالق والدین به دلیل خطاهای آنان نمی باشد، چون بسیاری از
کودکان این تصور را دارند که طالق والدین به دلیل رفتارهای آن ها می باشد. 

۸- هرگز به کودکان دروغ نگویید و امیدواری بی مورد برای بازگشت مجدد به آن ها ندهید.
۹- وقتی با کودک خود تنها هستید در خصوص همسر قبلی خود بدگویی نکنید.

۱۰- از کودک برای فرستادن پیغام و واسطه دعوا استفاده نکنید. 
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