
دو قانون مهم سرپرستی

رعایت دو «قانون طالیی» زمان سرپرستی

ضرورت دارد که نه تنها نشان دهنده احترام شما

به والد دیگر است، بلکه به فرزندان یادآوری

می کند بنا بر حق طبیعی شان، باید با هر دو والد

خود ارتباط داشته باشند. این قوانین پس از

طالق به هریک از والدین کمک می کند که در خانه

خود با فرزندانشان رابطه هایی جداگانه و متفاوت
اما برابر داشته باشند. 

۱_ هنگام مالقات والد یگر برنامه ای نداشته
باشید

رویدادهای خاص اجتناب ناپذیرند، اما براساس

قانون کلی، باید از برنامه ریزی برای فرزندان هنگام

مالقات با والد دیگر، کودک به مهمانی دوستش

دعوت شده است یا رویدادی خاص با آن روز

مصادف شده است، بهتر است موضوع را با والد

مذکور در جریان بگذارید و درباره رغبت و

احساس کودک با او صحبت کنید. همچنین

می توانید  گاهی روزهای سرپرستی تان یا پایان

هفته ها را با یکدیگر جابه جا کنید تا کودک بتواند
در مراسم یا مهمانی مورد عالقه اش شرکت کند.
البته نهایتا والدی که زمان سرپرستی اش با

رویداد موردنظر مصادف شده، تصمیم نهایی را

می گیرد. هرگز فهرست برنامه ریزی ها و کارهایی

که باید انجام شود، به خانه والد دیگر نفرستید.

 ۲_ برای اینکه کودک را تنبیه کنید، او را از
مالقات با والد دیگر محروم نکنید

حق طبیعی هر کودکی است که با والدینش وقت

بگذارند و نباید به عنوان پاداش یا تنبیه در نظر

گرفته شود. برخی فرزندان از این شرایط سوء

استفاده می کنند تا به دلیل فرار از انجام کاری در

یکی  از خانه ها، به خانه دیگر بروند. درست نیست

به فرزند بگویید که نمی تواند به خانه والد دیگر برود.
زیرا اتاقش را مرتب نکرده یا تکالیفش را انجام

نداده است، اما می تواند به او بگویید که تا وقتی

کارهایش را انجام ندهد، نمی تواند به خانه والد دیگر

برود. می توانید به والد دیگر زنگ بزنید و شرایط را
توضیح دهید به این امید که والد دیگر هم از شما

حمایت کند و فرزند را به انجام وظایفش تشویق

کند تا زودتر نزد او برود.

زمان سرپرستی محدود 

به دالیلی، یکی از والدین پس از طالق، وقت

کمتری را با فرزندانش می گذراند. شاید والد در

مکانی بسیار دور زندگی می کند و تنها می تواند پس

از سه ماه، اخذ هفته فرزندانش را ببیند یا یکی از
والدین به دلیل شغلش دائما در سفر به سر می برد.

برخی والدین مطلقه دوباره تشکیل خانواده

می دهند و ازدواج می کنند و بچه دار می شوند. پس

درگیر خانواده های «جدیدشان» می شوند و زمان

کمتری را به خانواده نخستشان اختصاص می دهند.

بعضی والدین هم به دلیل مشکالت روانی، اعتیاد

به مواد مخدر یا مسائل حقوقی بعد از طالق، بسیار
کم با فرزندشان ارتباط دارند.

در هرصورت بکوشید زمان محدودی که با فرزندتان
می گذرانید باکیفیت باشد. 
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