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Hướng dẫn đề ngHị cHo việc sử dụng:

n	 Công cụ này đã được thiết lập cho những nhân viên giúp đỡ /hỗ  trợ gia đình sử dụng để thẩm định các gia đình 
thực hiện vai trò qua quá trình ly thân / ly hôn 

n	 Công cụ này giúp chuyên viên trong việc xác định những nguồn giúp đỡ và hỗ trợ nào là cần thiết cho người lớn và 
trẻ em trải qua quá trình ly thân / ly hôn và công cụ này còn cho một cơ hội để tiếp 
tục thảo luận 

n	 Phụ thêm có sáu “ tờ hướng dẫn hợp tác nuôi dạy con” để gia đình sử dụng; đề 
nghị các chuyên viên nên xem xét tất cả các tài liệu này trước khi dùng “các tờ thẩm 
định thu nhận và hướng dẫn “

n	 “Thẩm định thu nhận” được đề nghị sử dụng riêng rẽ cho từng người lớn và trẻ em 
vì các khía cạnh của vấn đề có thể khác nhau 

n	 Từ “hợp tác nuôi dạy” được sử dụng trong bản thẩm định này, và cần được xác định cho từng khách hàng/người

  Cha mẹ khi đã ly thân/ly dị thì không còn “gần gũi với nhau” và từ đó hình thành một mối quan hệ mới là “ hợp 
tác cha mẹ”, để chia sẻ thông tin liên lạc trên “công việc” nuôi dưỡng con của họ

n	 Công cụ này bắt đầu bằng việc thảo luận xem các trẻ đương đầu với hoàn cảnh như thế nào, và để hoàn thành được 
điều đó điểm tập trung sẽ là những đứa trẻ và cũng để ít đe dọa cho người lớn 

n	 “Thẩm định thu nhận” được đề nghị sử dụng như là công cụ sau khi thẩm định để theo dõi và xác định những thay 
đổi ở khách hàng và gia đình 

n	 Tất cả các thông tin thu thập được cần theo đường hướng của “Đạo Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân” (PIPA) và 
“Đạo Luật Tự Do Thông Tin và Bảo Vệ Riêng Tư” (FOIP)

   

“Hợp tác nuôi dạy con có hiệu quả : đặt trẻ em hàng đầu  
 - các hướng dẫn nhỏ để hợp tác nuôi dạy con”

Thẩm định Thu nhận Khách Hàng

Dự án này được hỗ trợ bởi: calgary catholic immigration society và The 
New Family Place Parent Link Centre, Calgary.

(Được điều chỉnh bởi: Tatjana Milojevic, Điều phối viên Chương trình Hỗ 
Trợ Gia Đình, Calgary Catholic Di Trú và Xã Hội, Sandy Shuler, BSW; RSW-
CCFE; www.familylifeworks.ca. 2009; xin phép trước khi sao chép. Dựa trên 
những chương trình “Hợp tác nuôi dạy con có hiệu quả : Đặt trẻ em hàng 
đầu” của Elaine Bucknum; Sandy Shuler)



1. Con tôi biểu lộ phản ứng chung của nó về việc ly 
thân / ly hôn bằng cách: 

Cởi mở chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của 
chúng 
Không chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của 
chúng 
Yên tĩnh, rút lui và buồn 
Lo âu, hồi hộp và mơ hồ 
Tức giận, căm ghét hành động thù nghịch  
Lùi lại giai đoạn phát triển trước kia 
Sợ những người mới và những tình huống 
mới 

2. Phản ứng tiêu biểu của con tôi đối với mâu thuẫn 
của sự hợp tác nuôi dạy: 

 Rút lui
Tức giận và có hành vi đối nghịch 

  Hành động như là một sứ giả hòa bình 
Mơ tưởng hoà giải 
Mơ hồ và gây rối loạn 
 Khóc và buồn bã 
cảm giác không biết chọn ai giữa cha và mẹ 

3. Tôi liên lạc với người hợp tác nuôi dạy về những 
nhu cầu của con cái: (tình cảm, y tế, chăm sóc, 
trường học, lịch trình)

 Hàng ngày
 Hàng tuần
 4 lần mỗi tháng
2 lần mỗi tháng
Không lần nào cả trong mỗi tháng*

4.  Cách tôi liên lạc với người hợp tác  nuôi dạy về các 
nhu cầu của con cái:

Nói chuyện trực tiếp 
  Bằng điện thoại 

Qua e-mail 
 Thông qua một người thứ ba 
 Thông qua các con tôi *

5.  Khi nói chuyện với người hợp tác nuôi dạy, tôi 
 Thường hay bình tĩnh 

Hầu như tôi có thể tập trung cụ thể vào các 
vấn đề của các con  
Tôi có thể thương lượng và nếu cần, có thể 
đi đến một thoả hiệp
Cảm thấy không thể giải quyết vấn đề 

 Thấy khó để giữ bình tĩnh và tập trung vào 
các vấn đề khác nhau của các con 
Cảm thấy giận dữ và có hành vi bực tức với 
người hợp tác nuôi dạy*

6. Làm việc cùng với người hợp tác nuôi dạy, tôi cảm 
thấy

Tự tin trong sự hợp tác dạy dỗ của mình
Tôi có thể xử lý hầu hết các tình huống 
 Khả năng xử lý các tình huống có kém đi 
Thường cảm thấy bị dồn dập
 Hoàn toàn bị dồn dập và cần được giúp đỡ*

7. Tôi có sẵn kế hoạch hợp tác nuôi dạy chưa? Và / 
hoặc một bản thỏa thuận ly thân / ly hôn ?

   Có           Không có

8.  Kèm trong tài liệu này là:
Một lịch trình và các sắp xếp để hợp tác 
nuôi dạy 
  Một bản thỏa thuận hỗ trợ tài chính cho 
con trẻ 
  Một bản thỏa thuận hỗ trợ tài chính cho 
người phối ngẫu
Một thỏa thuận tài sản cá nhân (tài sản / 
nợ)
  Thông tin về quyền hợp pháp để thực thi 
thỏa thuận này 

9.  Để quản lý các vấn đề ly thân / ly hôn, tôi cần được 
giúp đỡ bằng: 

 Hỗ trợ tư vấn 
 Thông tin nuôi dạy con 
Các thông tin và truyền thông về hợp tác 
nuôi dạy
Hỗ trợ pháp lý 
Thực phẩm 
Nhà ở
 Tài chính 
Việc làm 

      

* các chuyên viên hỗ trợ gia đình nên giải 
quyết vấn đề này ngay 

		đánh giá ban đầu        		sau khi đánh giá 
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Tiến trình ly thân / ly hôn đưa ra những thách thức và đòi hỏi người lớn, trẻ em và gia đình phải thay đổi cuộc sống. 
Có những thay đổi tạo ra cảm giác căng thẳng, sợ hãi và buồn bã. Mỗi cá nhân và gia đình phản ứng khác nhau tùy theo  
hoàn cảnh cá biệt, nhưng tất cả gia đình cần các chiến lược và kỹ năng để giải quyết vấn đề của họ. Cha mẹ là người rất 
quan trọng, cần thiết trong việc chu cấp sự giúp đỡ cho con cái để giúp chúng giải quyết nhiều vấn đề mà chúng phải  
đối đầu

cÁcH THỰc HÀnH TỐT nHẤT:

n	 Người lớn và trẻ em thường có quan điểm khác nhau về việc ly thân / ly hôn; không phải trẻ em nào cũng thấy vấn 
đề ly thân hay ly hôn là cách để cải thiện cuộc sống của chúng; do đó cha mẹ nên khuyến khích con cái bọc lộ cảm 
xúc và giúp đỡ  khi chúng cảm thấy đau buồn, phiền não, lo lắng và mất mát

n	 Trẻ em cần được gặp cả hai cha mẹ thường trong cuộc sống của chúng; cho phép 
trẻ em thương yêu và tiếp xúc với cả cha lẫn mẹ và họ hàng hai bên là quan trọng 
đối với sự phát triển của trẻ em; không nên để trẻ em phải chọn lựa giữa cha hay mẹ 
/ gia đình 

n	 Trẻ em cần phải liên tục được bảo đảm rằng việc ly thân / ly hôn không phải là lỗi 
của chúng, điều quan trọng đối với cha mẹ là nhắc nhở con cái ở mọi lứa tuổi và ở 
bất cứ giai đoạn nào cả cha lẫn mẹ vẫn yêu thương chúng mặc dù họ sống riêng rẽ 
hai nơi

n	 Các phương cách mà cha mẹ xử lý việc ly thân / ly hôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc thay 
đổi cuộc sống của con cái; người lớn giúp con cái thoát ra  những xung đột của họ, đặt chúng bên ngoài quyết định 
của người lớn và khuyến khích phát triển những điểm đặc trưng của chúng tùy theo lứa tuổi/ giai đoạn phát triển

n	 Sự xung đột trong gia đình và cha mẹ là bất lợi cho cuộc sống tốt đẹp của trẻ em và cần phải giảm đến mức tối đa; 
tức giận và ẩu đả tạo ra căng thẳng và rối loạn, đặt con cái trước nguy cơ bị trầm cảm, phạm pháp, trở ngại trong 
việc học và nhiều vấn đề rắc rối về lâu về dài 

n	 Để giúp con cái đối ứng được việc ly thân / ly hôn, cha mẹ cần phát triển một mối quan hệ mới là hợp tác nuôi dạy 
con, nên tập trung vào việc nuôi dạy con cái thì trẻ em nhận được nhiều sự lợi ích từ việc nuôi dạy con chung của 
cha lẫn mẹ 

n	 Đặt những nhu cầu của trẻ em lên hàng đầu, giúp chúng trong việc thay đổi cuộc sống qua tiến trình ly thân / ly 
hôn; hầu hết trong các trường hợp, kế hoạch sắp xếp việc hợp tác nuôi dạy con chính thức được viết thành văn bản 
là lợi ích nhất cho sự phát triển lành mạnh của con cái

n	 Cha mẹ có thể giúp con cái học hỏi và hiểu biết thêm về ly thân / ly hôn qua các nguồn thông tin như tư vấn 
chuyên nghiệp, tự  lực/ nhóm và đọc các  “tờ hướng dẫn” 

“nhu cầu của Trẻ Em Trong  
Quá Trình Ly Thân / Ly hôn”

Tờ Hướng dẫn #1

Dự án này được hỗ trợ bởi: calgary catholic immigration society và The New Family Place Parent Link Centre, Calgary.  
(Được điều chỉnh bởi: Tatjana Milojevic, Điều phối viên Chương trình Hỗ Trợ Gia Đình, Calgary Catholic Di Trú và Xã 
Hội, Sandy Shuler, BSW; RSWCCFE; www.familylifeworks.ca. 2009; xin phép trước khi sao chép. Dựa trên những chương 
trình “Hợp tác nuôi dạy con có hiệu quả : Đặt trẻ em hàng đầu”  của Elaine Bucknum; Sandy Shuler)



cÁc YẾU TỐ THÔng THưỜng
4   Ly thân / ly dị ảnh hưởng đến hơn 40% gia đình thuộc mọi tầng lớp và văn hóa; 

nhiều người lớn và trẻ em đang đối phó với các vấn đề khó khăn thường ngày, 
đang trải qua những kinh nghiệm thử thách tương tự và phải thay đổi cuộc sống 
và không phải chỉ có một mình họ phải giải quyết những khó khăn trong giai 
đọan chuyển tiếp của cuộc sống này

4    Có nhiều yếu tố giúp cho trẻ em giải quyết việc ly thân / ly hôn thành công hay 
không, một số yếu tố này bao gồm: tuổi và giai đoạn phát triển của chúng, tính 
khí và cá tính, tài xoay sở và điểm mạnh của chúng, sự giúp đỡ của cha mẹ và họ 
hàng hai bên

4    Để giải quyết được tiến trình ly thân / ly hôn, trẻ em cần sự giúp đỡ của cha mẹ; vì chuyện ly thân / ly hôn đầy 
thử thách, đầy căng thẳng và rất bận rộn cho người lớn. Vì thế họ còn rất ít thì giờ chú ý đến nhu cầu của con cái, 
chuyện này gây ra hậu quả tiêu cực đối với con cái

4    Tiến trình ly thân/ly hôn thường làm cho cả người lớn và trẻ em đều cảm thấy mất mát, đau đớn và buồn phiền; 
tiến trình này tạo ra nhiều loại mất mát khác nhau (vì phải thay đổi, vì gián đoạn, vì phải điều chỉnh cuộc sống) 
và mỗi người cảm nhận sự mất mát này khác nhau

4   Việc ly thân / ly dị  thường tạo cho trẻ em nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau được thể hiện qua các hành vi; thí dụ 
như buồn phiền, dễ bỏ cuộc, giận dữ, băn khoăn và sự sợ hãi có thể được biểu lộ bằng cách lẫn tránh, quậy phá, 
bệnh về thể xác, học hành sa sút

4    Đúng ra tiến trình ly thân/ly dị xẩy ra trong một khoảng thời gian dài. Nó thường xẩy ra trước khi ly thân về thể 
xác. Việc này gây ra hậu quả lâu dài đối với người lớn và trẻ em sau khi luật pháp hợp thức hóa việc ly thân / ly dị

4    “Xa lánh cha mẹ” là từ ngữ diễn tả đứa trẻ liên tục chối bỏ cha hay mẹ. Đây là hậu quả của việc xung đột / thù 
nghịch được áp đặt một cách vô lý của cha hay mẹ. Việc này nguy hại đến phương diện tình cảm của con cái, nếu 
cha hay mẹ không có hay có rất ít sự liên lạc thường xuyên với chúng

Bước Hướng dẫn cHo cHA MẸ:
n	 Đối với cha mẹ cố gắng hành động trước sau như một. Việc này sẽ làm cho con cái tiên đoán được những gì chúng 

phải làm 
n	 Cha mẹ nên thay đổi càng ít càng tốt sinh hoạt và cuộc sống của con cái
n	 Tạo cơ hội cho con cái bày tỏ cảm tưởng và những suy nghĩ của chúng
n	 Giúp con cái không cảm thấy xấu hổ / không trách bản thân về việc ly thân  / ly 

hôn
n	 Giải thích việc ly thân / ly hôn cho con bằng lời trung trực và thích hợp với lứa 

tuổi
n	 Khuyến khích con cái tập trung vào việc theo đuổi cuộc sống riêng và những sinh 

hoạt của chúng
n	 Tránh lôi kéo con cái vào những trách nhiệm, quyết định và thảo luận của người lớn
n	 Nhắc nhở cho con cái biết rằng cha và mẹ vẫn thương yêu chúng và tất cả mọi người vẫn còn là một gia đình
n	 Cho phép con cái giữ mối quan hệ với cha hay mẹ/thân nhân, họ hàng phía bên kia
n	 Đừng bắt con cái phải chọn theo phe cha hay mẹ
n	 Cộng tác với người hôn phối cũ để cùng dậy dỗ con cái nhầm giảm bớt sự xung đột và đối đầu
n	 Để sự bất đồng ý kiến và giận dữ giữa mình và người hôn phối cũ xa con cái  
n	 Nói lịch sự về người hôn phối cũ và để những cảm xúc riêng qua một bên
n	 Phát triển cách chăm sóc bản thân và con cái để vượt qua những thay đổi trong gia đình
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Trẻ em biểu lộ cảm xúc và đương đầu với chuyện ly dị của cha mẹ qua lời nói lẫn hành động. Mỗi đứa trẻ và mỗi gia đình 
đều có những phản ứng khác nhau, không giống với những người khác. Cha mẹ có thể lắng nghe và quan sát hành vi của 
con một cách kỹ càng để hiểu và đáp ứng nhu cầu của chúng. Giúp trẻ em nhận biết những cảm xúc để bảo đảm rằng 
những cảm giác đó là bình thường, việc bọc lộ những ý nghĩ của chúng là tự nhiên và được cha mẹ giúp đỡ.

cẢM giÁc vÀ PHẢn Ứng THÔng THưỜng cỦA TRẺ EM

n	 Ngay khi một đứa trẻ không nói ra những cảm xúc của mình, không có nghĩa là nó không có suy nghĩ / cảm nhận. 
Đối với vài trẻ em, biểu lộ cảm xúc là chuyện khó khăn

n	 Trong thời gian ly thân / ly hôn không phải lúc nào ý nghĩ, cảm xúc, và hành vi 
của trẻ em cũng giống nhau. Cảm xúc có thể thay đổi và bất thường trong một 
thời gian

n	 Một số trẻ em bày tỏ rằng chúng không nắm được tình hình, không nghe nói đến 
và biết rất ít về việc ly thân hay ly dị của cha mẹ; nhiều em sợ rằng nhu cầu của 
chúng sẽ không được quan tâm đến

n	 Nhiều trẻ em sợ bị bỏ rơi và từ chối, chúng lo lắng về việc ai sẽ là  người tiếp tục 
chăm sóc chúng, chúng e ngại rằng nếu một trong cha hay mẹ bỏ đi, thì người kia 
cũng có bỏ đi như vậy.

n	 Mặc dù cha mẹ quả quyết chuyện ly thân hay ly dị không phải do con cái gây ra nhưng một số trẻ em vẫn tin rằng 
chúng cũng có một phần trách nhiệm

n	 Trẻ em thường nghĩ rằng cha mẹ rồi sẽ đoàn tụ trở lại và sống với nhau  “hạnh phúc suốt đời”; chúng có thể mất 
nhiều thời gian để chấp nhận rằng điều này sẽ không xảy ra

n	 Trẻ em gặp khó khăn về sự giận dữ và xung đột của cha mẹ; chúng cảm thấy khó chịu và bất hiếu khi bị bắt buộc 
với sự trung thành là phải theo phe cha hoặc mẹ,  hay phải hành động như một sứ giả

n	 Việc thay đổi chỗ ở thường xuyên lúc ở nhà cha hay mẹ gây ra nhiều cảm xúc khác nhau cho trẻ em, chúng phải vật 
lộn với cả việc di chuyển qua lại và những cảm xúc vì sự thay đổi liên tục này 

n	 Để thích ứng với việc ly thân / ly hôn, một số trẻ em đảm nhận vai trò mới trong gia đình như “một người gánh vác 
tất cả mọi chuyện”, một người bạn tâm tình của cha mẹ hay là một đứa con “hoàn hảo”

n	 Những trẻ em xuất thân từ gia đình ly thân/ ly hôn có thể lo lắng về cơ cấu mới của gia đình khi tham gia công tác 
xã hội  hay đối diện với bạn bè

“Phản Ứng Tiêu Biểu của Trẻ Em  
Qua việc Ly Thân / Ly Hôn”

Tờ Hướng dẫn #2

Dự án này được hỗ trợ bởi: calgary catholic immigration society và The New Family Place Parent Link Centre, Calgary.  
(Được điều chỉnh bởi: Tatjana Milojevic, Điều phối viên Chương trình Hỗ Trợ Gia Đình, Calgary Catholic Di Trú và Xã 
Hội, Sandy Shuler, BSW; RSWCCFE; www.familylifeworks.ca. 2009; xin phép trước khi sao chép. Dựa trên những chương 
trình “Hợp tác nuôi dạy con có hiệu quả : Đặt trẻ em hàng đầu”  của Elaine Bucknum; Sandy Shuler)



Quan trọng: cha mẹ không nên ngần ngại nhờ sự giúp đỡ 
của các chuyên nghiệp và tư vấn để giúp đỡ việc quản lý 
hành vi gây phiền hà của con cái.

Lứa tuổi
0-2 
tuổi

Lứa tuổi
3-5 
tuổi

Lứa tuổi
6-8 
tuổi

Lứa tuổi
9-12 
tuổi

Lứa tuổi
12-18 
tuổi

Lứa tuổi
18 tuổi
trở lên

dấu hiệu có thể xảy ra từ sự khủng hoảng:
Khóc quá mức, cáu kỉnh, sợ hãi bị chia ly, thay đổi việc ăn 
uống, ngủ, vệ sinh, gây hấn, chậm phát triển. 

dấu hiệu có thể xảy ra từ sự khủng hoảng:
Cáu kỉnh, không chịu rời xa một số đồ vật, lo sợ sự chia ly 
- phản ứng đối với việc  thay đổi, ngỗ nghịch khó bảo / tức 
giận / hung hăng, thay đổi việc ăn uống, ngủ, vệ sinh và đi 
ngược lại quá trình tự chủ, không có khả năng tách rời sự 
tưởng tượng và thực tế; nhầm lẫn trong hoàn cảnh.

dấu hiệu có thể xảy ra từ sự khủng hoảng:
Bày tỏ sự lo sợ, buồn bã và đau buồn, giận dữ, và hung hăng, 
ngỗ nghịch khó bảo, bệnh thật hay bệnh tưởng tượng, đi 
ngược lại quá trình tự chủ, bám vào hy vọng hòa giải, đổ lỗi 
cho mình hay người khác, cảm giác bị kẹt ở giữa cha mẹ: 
trầm cảm / lẩn tránh.

dấu hiệu có thể xảy ra từ sự khủng hoảng:
Cô lập từ bạn bè và các hoạt động, trầm cảm, hung hăng và 
nổi loạn, không đối thoại và lẩn tránh, chỉ liên kết với một 
người cha hay mẹ, bối rối về tình cảnh gia đình, không nhìn 
nhận việc ly thân / ly hôn là sự thật.

dấu hiệu có thể xảy ra từ sự khủng hoảng:
Giận dữ quá mức, nổi loạn, gặp khó khăn ở trường học và / 
hoặc quan hệ bạn bè; buồn bã, đau buồn và lo âu, mất khả 
năng tập trung vào mục đích sống: cảm giác bị kẹt ở giữa cha 
mẹ: chịu trách nhiệm nhiều hơn; lẩn tránh bạn bè và các 
hoạt động; rất liều lĩnh và thử nghiệm rượu, ma túy và tình 
dục .

dấu hiệu có thể xảy ra từ sự khủng hoảng:
Thậm chí khi các em đã trưởng thành và tự lập, họ vẫn có thể 
bị đau buồn từ việc ly thân / ly dị của cha mẹ. Trong những 
sự kiện quan trọng của cuộc đời hoặc lúc ăn mừng, cảm giác 
buồn bã hoặc lo âu có thể hiện ra. Chúng thận trọng thêm về 
mối quan hệ đối tác của chúng . Các em vẫn có thể bị lôi kéo 
vào cuộc xung đột của cha mẹ và đấu tranh với vấn đề trung 
thành của gia đình. Chúng có thể tách ra hoặc tự nhận lấy 
nhiều trách nhiệm hơn.
Quan trọng: Các hành vi và phản ứng được đề cập đến chỉ là 
những ví dụ mà trẻ em có thể biểu lộ; không phải tất cả trẻ 
em đều trải qua những vấn đề này, bởi vì những phản ứng 
đến từ sự ly thân / ly dị  tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi trẻ 
em và mỗi gia đình. 

những việc cần phải có:
Giữ thói quen và sinh hoạt thường ngày; gắn bó với 
một người chăm sóc;  nhẹ nhàng trong thời gian chuyển 
đổi; những đồ dùng làm các em an ủi và dễ chịu; thường 
xuyên liên lạc với cha hay mẹ (người không sống với các 
em); nhẫn nại khi chăm sóc cho các em .
 

những việc cần phải có:
Nhất quán trong thói quen, kỷ luật và cơ cấu; lời giải 
thích tùy theo lứa tuổi; nhẹ nhàng trong thời gian 
chuyển đổi; luôn được nhắc nhở về tình thương và sự 
chăm sóc của cha mẹ; bảo vệ trẻ em khỏi sự xung đột của 
cha mẹ. 

những việc cần phải có:
Thời gian ổn định và thường xuyên với cha và mẹ; lời giải 
thích phù hợp với lứa tuổi; khả năng bày tỏ cảm xúc; bảo 
đảm và thương yêu; bảo vệ trẻ em khỏi sự xung đột của 
cha mẹ; khuyến khích theo đuổi sở thích riêng và bạn bè.

những việc cần phải có:
Nói chuyện thoải mái với cha mẹ / người hỗ trợ; cho 
phép trẻ em bày tỏ hết cảm xúc của mình; lời giải thích 
phù hợp với lứa tuổi; Nhất quán trong thói quen, kỷ luật; 
thường xuyên và / hoặc liên hệ cá nhân với cả cha lẫn mẹ; 
bảo đảm và tình thương; bảo vệ trẻ em khỏi sự xung đột 
của cha mẹ; tiếp tục khuyến khích theo đuổi cuộc sống 
riêng.

những việc cần phải có:
Hướng dẫn và mong muốn hợp lý; nói chuyện thoải mái 
với cha mẹ / người hỗ trợ; tham gia vào việc quyết định 
về kế hoạch nuôi dạy con; linh hoạt về lịch trình và thời 
gian với bạn bè; bảo vệ trẻ em khỏi sự xung đột của cha 
mẹ; tăng tính độc lập và tự chủ; gương sáng cho các em 
noi theo

những việc cần phải có:
Tập trung vào việc xác lập mục đích cho cuộc sống riêng 
và việc chúng  đeo đuổi; chọn ranh giới thích hợp để 
tránh bị thu hút vào vấn đề của cha mẹ 



Vietnamese

Trong tiến trình ly thân / ly dị, cảm xúc và sự thay đổi cuộc sống làm ảnh hưởng đến con cái và gia 
đình. đối với người lớn, giải quyết vấn đề ly thân / ly dị, và những cảm tính riêng thường làm cho 
họ rất bận bịu, bị gián đoạn và đầy căng thẳng. những yếu tố này làm cho họ lơ là bổn phận làm 
cha mẹ như sự nhậy cảm và sẵn sàng nâng đỡ con cái. Hậu quả là sự thay đổi cuộc sống của con trẻ 
đối với việc ly thân / ly dị trở nên khó khăn hơn.

nHỮng vÍ dụ cỦA sỰ LƠ LÀ TRong việc nUÔi dẠY con:

n	 Cha mẹ có ít thời gian gần gũi hay chia sẻ cảm xúc với con cái
 Hướng dẫn cho cha mẹ: cần tạo cơ hội cho con cái cùng chơi, trò chuyện và gần gũi với cả cha lẫn mẹ

n	 Cha mẹ thường bận tâm đến những cảm xúc của chính mình trong thời điểm ly thân / ly dị
 Hướng dẫn cho cha mẹ: cha mẹ cần được nhắc nhở rằng con cái cần sự giúp đỡ và sự hướng dẫn của cha mẹ và để 

ứng phó với những cảm xúc 

n	 Cha mẹ có thể nhờ con cái đỡ đần công việc trong nhà, và hỗ trợ tinh thần trong giai đoạn ly thân / ly dị
 Hướng dẫn cho cha mẹ: cha mẹ nên xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của con cái phù hợp với lứa tuổi của 

chúng 

n	 Với tiến trình ly thân / ly dị những nhu cầu và sự căng thẳng càng gia tăng, kỹ cương trong nhà có thể bị xáo trộn
 Hướng dẫn cho cha mẹ: cha mẹ nên khép vào kỷ luật với dự đoán và kiên định 

n	 Những cảm xúc của người lớn thường rất mãnh liệt trong tiến trình ly thân / ly dị, điều này có thể làm cho trẻ em 
bối rối và sợ hãi

 Hướng dẫn cho cha mẹ: tốt nhất là người lớn nên kiểm soát cảm xúc của mình đồng thời nên tạo môi trường êm 
đềm và ổn định trong gia đình cho trẻ em 

n	 Con cái có thể làm cho cha mẹ nhớ lại người hôn phối cũ, và những vấn đề đang cần được giải quyết trong giai 
đọan ly thân / ly dị. Sự gợi nhớ này có thể làm cha mẹ xa lánh con cái

 Hướng dẫn cho cha mẹ: cha mẹ cần nhận thức điều này, luôn luôn thương yêu và gần gũi con cái

n	 Sự thiếu tổ chức thường xảy ra trong gia đình vào thời điểm ly thân / ly dị đưa đến cảm giác lo lắng và bất an
 Hướng dẫn cho cha mẹ: tốt nhất để trẻ em tham gia công việc vặt trong nhà và những sinh họat thường nhật

n	 Những xung đột xảy ra giữa cha mẹ và trong gia đình làm giảm thiểu sự quan tâm đến nhu cầu của con cái
 Hướng dẫn cho cha mẹ: không nên để trẻ em thấy sự xung đột xẩy ra trong gia đình

n	 Mong muốn của cha hay mẹ trong việc tạo dựng cuộc sống mới cho chính họ là ưu tiên hơn việc quan tâm đến 
những điều thiết yếu cho con cái; nên cẩn thận thiết lập sự cân bằng nhu cầu giữa cha mẹ và con cái

 “những Yếu Tố Tác động đến  
việc nuôi dạy con”

Tờ Hướng dẫn #3

Dự án này được hỗ trợ bởi: calgary catholic immigration society và The New Family Place Parent Link Centre, Calgary.  
(Được điều chỉnh bởi: Tatjana Milojevic, Điều phối viên Chương trình Hỗ Trợ Gia Đình, Calgary Catholic Di Trú và Xã 
Hội, Sandy Shuler, BSW; RSWCCFE; www.familylifeworks.ca. 2009; xin phép trước khi sao chép. Dựa trên những chương 
trình “Hợp tác nuôi dạy con có hiệu quả : Đặt trẻ em hàng đầu”  của Elaine Bucknum; Sandy Shuler)



TÁc đỘng cỦA sỰ MẤT MÁT / BUỒn PHiền:

Hầu hết trong các tình huống của ly thân / ly dị, người lớn và trẻ em thường đối đầu 
với cảm giác mất mát và buồn rầu bởi sự thay đổi và điều chỉnh cuộc sống mới. Mặc 
dù đây là một trường hợp điển hình, mọi cá nhân và mỗi đơn vị gia đình cảm nhận và 
đối phó khác biệt.

Những cảm giác mất mát và sự đau khổ này ảnh hưởng đến việc giáo dục con cái. 
Người lớn bị cảm xúc của sự đỗ vỡ và bận rộn với những cảm giác riêng tư này, do đó 
họ còn rất ít thì giờ quan tâm đến nhu cầu của con cái trong giai đoạn ly thân / ly dị

Có thể dự đoán được những giai đoạn và phản ứng của cả cha lẫn mẹ và trẻ em khi 
phải đối diện với sự đau khổ và mất mát này. Đối phó với những cảm xúc này là một tiến trình theo dạng hình tròn, 
(xem biểu đồ bên dưới) chứ không phải theo đường thẳng, từng bước một. Những giai đoạn này có thể được lập lại 
nhiều lần mỗi khi có vấn đề thách thức nổi lên

Cả người lớn lẫn trẻ em có kinh nghiệm cảm giác mất mát và phiền muộn lâu dài và sâu sắc, khuyến khích họ nên tìm 
sự giúp đỡ về mọi phương diện của các nhà chuyên môn. Với sự giúp đỡ này có thể giúp họ điều khiển được những cảm 
xúc và hành động và bắt đầu giải quyết được những vấn đề của ly thân / ly dị

n những giai đoạn và cảm xúc về sự mất mát / buồn rầu có thể cảm nhận:

1. sửng sốt: cảm giác ngạc nhiên, tê dại, chối 
bỏ, mất sức và chậm phản ứng, thể  hiện sự 
từ chối , coi nhẹ tình huống và không chấp 
nhận 

2. Thống khổ: cảm giác đau đớn sâu sắc và 
buồn bã, giận dữ, tội lỗi, sợ hãi, trầm cảm, 
bất đồng và không có khả năng tham dự 
những sinh hoạt trong cuộc sống

3.  sự thờ ơ:  cảm giác thất vọng, trống rỗng, 
lo sợ, buồn rầu, không thích thú với cuộc 
sống và không giao tiếp hay không tham 
dự vào những sinh hoạt và sự kiện thông 
thường

4.  Hồi sinh:  cảm giác hạnh phúc hơn và có 
nhiều năng lượng, hồi phục và tìm lại sự 
thích thú trong cuộc sống của chính mình 
và thế giới chung quanh, có hành động để 
giải quyết những vấn đề ly thân / ly dị, và 
chấp nhận tình huống đang xẩy ra

Lồng đồ thị nhỏ của “giai đoạn mất mát / đau 
buồn” từ trang 57 người tham dự hướng 
dẫn 

chu kỳ  Mất mát / đau buồn 

Sửng sốt

Thống khổ

Sự thờ ơ

Hồi sinh

Thể xác Xúc cảm

Điều chỉnh bởi Sandy Shuler và Elaine Bucknum, không rõ nguồn gốc



Vietnamese

Khi gia đình đối diện với những vấn đề ly thân/ ly dị, việc áp dụng phương pháp đối thoại có hiệu 
quả là cần thiết. Hiểu biết những phương cách mới trong việc tiếp cận với những nhu cầu của con 
cái và trong sự trao đổi giữa cha mẹ về việc cùng nhau nuôi dạy trẻ em là thiết yếu. người lớn cần 
chuyển từ mối quan hệ “người thân” sang mối quan hệ mới “người chung việc” với mục đích chung 
chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái một cách lành mạnh.

cÁcH THỰc HÀnH HỮU HiệU nHẤT đỂ đỐi THoẠi với con cÁi

n	 Xây dựng những mối liên hệ và gia đình trong đó trẻ em được khuyến khích chia sẻ mọi cảm tưởng và suy nghĩ là 
việc quan trọng trong việc điều chỉnh cuộc sống của chúng; cha mẹ nên làm gương về việc trao đổi trong tinh thần 
tôn trọng.

n	 Cách nói chuyện, trao đổi cũng quan trọng trong việc nuôi dạy trẻ con; tìm sự 
quân bình giữa “độc đoán” và “dễ dãi” là tốt nhất.

n	 Quan sát thái độ của trẻ em và lắng nghe cách bày tỏ cảm tưởng của chúng rất 
quan trọng trong việc hiểu được chúng đang đối phó với việc ly thân/ ly dị như 
thế nào. 

n	 Trẻ em cần người khác nhận ra và hiểu những cảm giác của chúng; để giúp trẻ em 
bày tỏ cảm giác của chúng, cần sự lắng nghe và chăm sóc.

n	 Một đứa trẻ không phải lúc nào cũng sẵn sàng trao đổi; gợi ý, khuyên bảo và tháo 
gỡ những chi phối do cha mẹ gây ra sẽ giúp trẻ trong việc trao đổi với cha mẹ.

n	 Những phương pháp có hiệu quả trong việc thúc đẩy việc đối thoại là:  mắt nhìn mắt, dùng lời lẽ điềm đạm, cúi 
xuống cùng tầm với trẻ em và nên tập trung việc đối thoại hoàn toàn

n	 Trẻ em cần những thông điệp rõ ràng về những gì chúng được yêu cầu và kỳ vọng; đề ra những quy luật và mục 
đích thực tiễn tùy theo lứa tuổi và sự trưởng thành của chúng là việc quan trọng.

n	 Khi muốn con cái làm việc gì, nên dùng lời “tích cực” thay vì dùng từ “không “; dùng ngôi thứ nhất “mẹ/cha’ khi 
nói chuyện với con cái - “Cha/mẹ cần / muốn con giúp đem rác ra ngoài” 

n	 Đặc biệt với trẻ nhỏ, mỗi một lần chỉ nói / dạy ngắn gọn là hay nhất; yêu cầu trẻ em lập lại những việc giao làm để 
xác định là chúng hiểu hay không

n	 Khi yêu cầu, dùng chỉ thị bắt đầu bằng từ “ngừng lại” và “bắt đầu”; lặp lại nếu cần thiết và đưa ra những kết quả 
thích hợp với lứa tuổi nếu trẻ em không nghe lời; “ thôi không la nữa – dùng giọng nói bình thường - lập lại cụm 
từ - nếu còn tiếp tục la hét, thì không được xem truyền hình tối nay “

n	 Trẻ em thường đáp ứng tốt khi được nhắn nhủ bằng lời lẽ nhã nhặn, sự khuyến khích và khen thưởng; điều quan 
trọng là nhận biết những điểm mạnh và những việc làm đúng của chúng

“Trao đổi Khéo Léo Trong  
Quá Trình Ly Thân/Ly dị”

Tờ Hướng dẫn #4

Dự án này được hỗ trợ bởi: calgary catholic immigration society và The New Family Place Parent Link Centre, Calgary.  
(Được điều chỉnh bởi: Tatjana Milojevic, Điều phối viên Chương trình Hỗ Trợ Gia Đình, Calgary Catholic Di Trú và Xã 
Hội, Sandy Shuler, BSW; RSWCCFE; www.familylifeworks.ca. 2009; xin phép trước khi sao chép. Dựa trên những chương 
trình “Hợp tác nuôi dạy con có hiệu quả : Đặt trẻ em hàng đầu”  của Elaine Bucknum; Sandy Shuler)



“cÔng việc” HỢP TÁc nUÔi dẠY

4  Để việc hợp tác nuôi dạy có kết quả và đặt nhu cầu trẻ em lên hàng đầu, giữa 
người lớn cần triển khai một lối quan hệ mới. Khi không còn là “người thân”, 
cha mẹ bắt đầu vai trò mới của những người cộng tác trong “công việc” với mục 
đích chính là nuôi dưỡng con cái. Các mối quan hệ cần được sắp xếp sao cho 
thuận lợi trong việc trao đổi, giải quyết vấn đề và duy trì sự lợi ích cho con cái. 
Cách thực hiện có tính cách “công việc” này giúp cha mẹ đạt được mục đích 
nuôi dạy con cái. 

Biện PHÁP vÀ cHiẾn LưỢc:

n	 Tập trung vào nhu cầu của trẻ em; giảm thiểu những phản ứng thuộc cá nhân và cảm xúc, dùng sự  kiện không 
dùng cảm tính, giới hạn những cuộc đối thọai và những chủ đề về phạm vi công việc nuôi dạy con cái 

n	 Hãy nhớ rằng trẻ con đang lắng nghe, quan sát và học hỏi từ người lớn về sự trao đổi trong tinh thần tôn trọng; do 
đó hãy lịch sự và hòa nhã 

n	 Dùng phép xã giao thông thường như gọi điện thoại/gặp gỡ theo lịch trình, lời lẽ điềm đạm, cha mẹ phải cập nhật 
cho nhau về lịch trình và sự gặp gỡ của con cái.

n	 Triển khai các phương cách để tránh thói quen quan hệ cũ; cần thời gian làm nguội vấn đề, giả “điếc” và tránh các 
cuộc xung đột, viết xuống và thực tập những gì cần phải nói

n	 Sử dụng cách “ lắng nghe tích cực “ và cố gắng nắm được ý thông tin gửi từ cha mẹ hợp tác nuôi dưỡng; nghe tin 
nhắn không có nghĩa là đồng ý 

n	 Luôn thông báo với người hợp tác nuôi dưỡng những vấn đề và nhu cầu của con 
cái bằng phương pháp chia sẻ theo dõi (ví dụ: lịch làm việc, sổ ghi chép của cha 
mẹ, thư điện tử)

n	 Nếu gặp khó khăn trong việc trao đổi trực tiếp, dùng phương pháp khác như gởi 
thư điện tử, fax, viết thư / ghi chú hay nhờ qua người trung gian / người chuyên 
môn 

n	 Phải thấy trước rằng những thách thức sẽ nảy sinh giữa cha mẹ hợp tác nuôi 
dưỡng, và biết rằng không phải mọi tình huống sẽ đều được giải quyết ổn thỏa; hãy cố gắng thương lượng, giải 
quyết vấn đề và sử dụng sự giúp đỡ và những nguồn phương tiện từ người khác bao gồm các chuyên viên. 

n	 Hãy nhớ rằng ít khi có thể lèo lái hay tạo ảnh hưởng lên người hợp tác nuôi dưỡng; nên tập trung vào gia đình 
riêng của mình và hãy trước sau như một với những đứa trẻ sống trong đó 

n	 Giúp đỡ con cái trong mối quan hệ với cha/mẹ kia của chúng; nếu con cái chia sẻ một vấn đề, có thể lắng nghe, 
nhưng cha/ mẹ nên động viên chúng trực tiếp giải quyết vấn đề với cha/ mẹ kia

n	 Cách hay nhất trong việc hợp tác nuôi dưỡng con hữu hiệu cho cả cha lẫn mẹ là không bao giờ làm hại thanh danh 
của nhau trước mặt con 



Vietnamese

giận hờn và xung đột có mặt trong sinh hoạt của hầu hết mọi gia đình và thể hiện rõ trong thời 
gian ly thân / ly dị.  nghiên cứu cho thấy rằng cách cha mẹ giải quyết sự xung đột và mức độ xung 
đột là điều tạo ảnh hưởng sâu sắc đối với con cái.  những trẻ em cảm thấy mình bị trói buột trong: 
những vấn đề về  trung thành, “oán ghét cha mẹ” và sự giành quyền lợi ở tòa án hầu hết đều trải 
qua sự buồn bực và khó khăn trong việc thích ứng.  cha mẹ cần phải bảo vệ trẻ em để tránh bị ảnh 
hưởng từ sự giận dữ và đối chọi của người lớn.

nHỮng sỰ việc THưỜng XẢY RA TRong sỰ XUng đỘT:
n	 Cha mẹ có thể kéo dài sự xung đột với nhiều lý do: sự bày tỏ tức giận thường làm cho cảm giác đau khổ và mất mát 

do ly thân / ly dị chậm lại; xung đột có thể là một cách tiếp tục mối quan hệ giữa cha và mẹ; quan hệ giống như vậy 
đã xảy ra trong quá khứ; đau đớn, buồn bực, và thất vọng khi xa nhau.

n	 Trẻ em khi lớn lên thường phải đạt được một số bước để trưởng thành; sự đối 
chọi kéo dài có tác hại đến khả năng điều chỉnh và sống hạnh phúc của các em.

n	 Trẻ em có thể trải qua nỗi khó khăn bao gồm những vấn đề về thể chất và tình 
cảm, chán nản, các em nhỏ thì trở nên trì trệ chậm phát triển, không tập trung, 
dễ bỏ cuộc, đạt điểm thấp ở trường, nghiện ngập, phạm tội.

n	 Sự thù hằn giữa cha mẹ làm tổn thương mối quan hệ của trẻ em với cả cha lẫn mẹ 
bởi vì chúng không được tự do bày tỏ tình thương và sự gắn bó với cả cha lẫn mẹ.

n	 Trẻ em cảm thấy không giúp gì được và bất lực trong sự tranh chấp giữa cha mẹ; chúng thường cho rằng mình có 
phần trách nhiệm trong việc ly thân / ly dị và cuộc xung đột và kết quả là chúng có thể cảm thấy tội lỗi, buồn, khép 
kín, chán nản hay tức giận 

n	 Trẻ em có thể cảm thấy bất an và đặt nghi vấn về vai trò lãnh đạo gia đình của cha mẹ; chúng có thể băn khoăn về 
việc ai sẽ là người chăm sóc cho chúng khi cha mẹ tranh chấp và không thể tập trung vào việc trông nom những 
công việc trong gia đình.

gHi nHớ:
4	 Không phải tất cả mọi vấn đề trong việc ly thân hay ly dị  sẽ được giải quyết ổn thỏa; vì lợi ích của trẻ em, cha mẹ có 

thể tìm hiểu các phương pháp để giảm thiểu những tác động của sự tức giận và xung đột
4	 Nhận ra và hiểu rõ vai trò của sự giận dữ trong hoàn cảnh của mình sẽ giúp mình tìm ra giải pháp tốt nhất để kiểm 

soát nó và chấp nhận việc ly thân / ly dị
4	 Trong những gia đình có mức độ xung đột và bạo lực quá cao,  trẻ em càng dễ bị tổn thương và đối diện với nguy 

hiểm nhiều hơn; cha mẹ phải tìm đến sự giúp đỡ chuyên nghiệp trong những trường hợp này.

 “Kiểm soát sự giận dữ và sự Xung  
đột Trong Thời gian Ly Thân / Ly dị”

Tờ Hướng dẫn #5

Dự án này được hỗ trợ bởi: calgary catholic immigration society và The New Family Place Parent Link Centre, Calgary.  
(Được điều chỉnh bởi: Tatjana Milojevic, Điều phối viên Chương trình Hỗ Trợ Gia Đình, Calgary Catholic Di Trú và Xã 
Hội, Sandy Shuler, BSW; RSWCCFE; www.familylifeworks.ca. 2009; xin phép trước khi sao chép. Dựa trên những chương 
trình “Hợp tác nuôi dạy con có hiệu quả : Đặt trẻ em hàng đầu”  của Elaine Bucknum; Sandy Shuler)



gÓP Ý cHo việc Xử LÝ sỰ TỨc giẬn / XUng đỘT:
n	 Tránh phải nhận chịu sự ngược đãi bằng tình cảm, lời nói hay thể xác; tìm cách 

ra khỏi tình cảnh, lấy một “khoảng thời gian không tham dự”, hoãn lại cuộc thảo 
luận, kéo theo người thứ ba, trì hoãn sự quyết định 

n	 Tập trung vào việc giữ bình tĩnh, không cảm xúc và giải quyết các sự kiện; thỏa 
thuận về các chủ đề thảo luận, chuẩn bị sẵn sàng lịch trình làm việc, lưu giữ hồ 
sơ và giữ bình tĩnh trong phản ứng 

n	 Sử dụng cách giao tiếp khéo léo có hiệu quả: chăm chú, mắt nhìn mắt, giữ đều 
giọng nói, chú ý lắng nghe, đặt những câu hỏi có thể trả lời không hạn chế, diễn 
giải cảm xúc và sự hiểu biết 

n	 Không “đổ lỗi, xét xử, đe dọa”; làm theo cách cư xử mà bạn muốn có bằng cách nói cho chính mình chứ không 
phải là người khác, và thúc đẩy việc giải quyết vấn đề và sự dàn xếp bằng hợp tác.

n	 Biết rõ quan điểm, ý kiến và mục tiêu của chính mình; thực hiện thái độ một cách khẳng định và nhận ra những 
kết quả mà bạn muốn có.

n	 Tận dụng sự giúp đỡ của các nhà chuyên môn để kiểm soát và giải quyết sự xung đột 

nĂM KẾ HoẠcH HÀnH đỘng: 
1. Sử dụng “biểu đồ ngừng lo lắng “ dưới đây, lồng vào các khu vực riêng của sự xung đột / căng thẳng trong cuộc sống 

của bạn: đồng cha mẹ, trẻ em, gia đình, bạn bè, công việc, giải trí, sức khỏe, tài chính, thứ khác

 2. Nhận ra lĩnh vực nào là quan trọng, và xác định nơi nào bạn có ảnh hưởng / có sự kiểm soát

3. Liệt kê các phương cách xử lý khả thi để 
xử lý tình huống; chọn ra hai cách để làm 
thử 

4. Liệt kê các phương cách xử lý khả thi để 
xử lý vấn đề liên quan đến đồng cha mẹ; 
chọn ra hai cách để làm thử 

5. Duyệt lại những gì bạn đã làm thử thành 
công và thử các phương cách khác

LỒNG BIỂU ĐỒ NGỪNG LO LẮNG 
TRONG PHIÊN BẢN NHỎ Ở ĐÂY

nêu rõ các vấn đề hay xung đột và căng thẳng trong 
cuộc sống của bạn 

i. Cha mẹ  hợp tác
ii. Trẻ em
iii. Gia đình
iv. Bạn bè
v. Công việc / trường học/ việc lặt vặt
vi. Thời gian giải trí
vii. Sức khoẻ 
viii. Tài chánh
ix. Thứ khác

Biểu đồ ngừng lo lắng
Quan trọng / có thể kiểm soát Quan trọng / không thể kiểm soát

Có thể kiểm soát / không quan 
trọng

Không thể kiểm soát / Không quan 
trọng

Điều chỉnh bởi Sandy Shuler và Elaine Bucknum, không rõ nguồn gốc
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Trong tiến trình ly thân / ly dị, thành viên trong gia đình phải 
đối diện với những vấn đề xẩy ra trong hai hộ gia đình. có những thông tin và đường hướng để giúp trẻ em thích 
ứng với đời sống mới. Mối quan tâm đặc biệt bao gồm: sự thay đổi chỗ ở thường xuyên giữa  nhà cha và mẹ, việc sắp 
xếp các ngày kỷ niệm và lễ lộc trong gia đình, và sự thích nghi với những thay đổi trong mối quan hệ mới của người 
lớn và gia đình của cha/ mẹ kia

nHỮng Bước cHUYỂn đỔi cHỖ Ở dỄ dÀng:

n	 Cha mẹ cần giải thích với con cái bằng thái độ tích cực về việc thay đổi chỗ ở thường xuyên giữa nhà cha và mẹ; 
điều này giúp trẻ em cảm thấy yên tâm rằng chúng được cho phép  thiết lập mối quan hệ với cả cha mẹ/ gia đình 
hai bên     

n	 Di chuyển chỗ ở giữa hai nhà, một số trẻ em sẽ thay đổi những thói quen và môi 
trường sống, và khi “nói lời tạm biệt” có thể mang lại cảm giác buồn bã và mất 
mát; trẻ em biểu hiện sự lo lắng và căng thẳng của chúng theo nhiều cách khác 
nhau vì vậy cha mẹ nên quan sát chúng cẩn thận và tìm cách giúp chúng đương 
đầu với những cảm xúc.

n	 “Chuyển đổi chỗ ở” có thể gây căng thẳng cho người lớn / trẻ em , trừ khi cha mẹ 
xử lý khéo léo và thận trọng; đây không phải là lúc bàn thảo hay giải quyết những 
mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con cái

n	 Trẻ em làm tốt khi được thông báo và nhắc nhở về lịch trình, thời gian chuyển đổi chỗ ở và địa điểm nhất định để 
đón / giao con; trong trường hợp cha mẹ có sự xung đột lớn, thì cần phải sắp xếp một địa điểm trung lập để đón/
giao con ở (nhà ông bà, nhà trẻ, trường học) 

n	 Cha mẹ có thể giúp đỡ con cái trong việc chuyển đổi chỗ ở bằng cách thảo luận, thỏa thuận trước về kế hoạch 
chuyển đổi chỗ ở, vật dụng cần mang theo, lịch trình và nhu cầu của trẻ em

n	 Trẻ em cần sự trợ giúp trong việc chuyển đổi chỗ ở giữa hai nhà, trách nhiệm của người lớn là tổ chức, sắp xếp và 
kiểm tra đồ đạc; khi những đứa trẻ đã có một thói quen, và trưởng thành hơn, chúng có thể chia sẻ trách nhiệm 
này. 

n	 Một số trẻ em cần một khoảng thời gian yên tĩnh để nói lời tạm biệt  trước khi rời nhà này để chuẩn bị chuyển sang 
nhà bên kia; việc mang theo những “vật dụng quen thuộc”  (đồ chơi, hình ảnh, chăn v.v..) của chúng sang nhà  bên 
kia cũng có thể có ích cho chúng. 

n	 “Trở về “ nhà bên này sau khi đã tạm cư ở nhà bên kia có thể gây căng thẳng cho trẻ em; chúng có thể cần thêm thời 
gian và sự vững dạ để làm quen với môi trường, thích ứng, ổn định và bớt căng thẳng. 

n	 Những sự thay đổi giữa hai nhà có thể được sắp xếp với những thói quen và nghi thức đã định và không thay đổi; 
việc này sẽ làm cho trẻ em cảm thấy yên tâm hơn vì chúng biết trước những gì sẽ đến.

 “đối Mặt với vấn đề Ly Thân /  
Ly Hôn Trong Tương Lai”

Tờ Hướng dẫn #6

Dự án này được hỗ trợ bởi: calgary catholic immigration society và The New Family Place Parent Link Centre, Calgary.  
(Được điều chỉnh bởi: Tatjana Milojevic, Điều phối viên Chương trình Hỗ Trợ Gia Đình, Calgary Catholic Di Trú và Xã 
Hội, Sandy Shuler, BSW; RSWCCFE; www.familylifeworks.ca. 2009; xin phép trước khi sao chép. Dựa trên những chương 
trình “Hợp tác nuôi dạy con có hiệu quả : Đặt trẻ em hàng đầu”  của Elaine Bucknum; Sandy Shuler)



nHỮng MỐi QUAn TÂM QUAn TRỌng:
n	  Những ngày lễ, lễ lộc và ngày kỷ niệm là những sự kiện đặc biệt cho gia đình và 

trẻ em. Trẻ em được quyền gần gũi, thân cận với cả cha, mẹ và gia đình hai bên 
trong những dịp này, do đó nên đặt nhu cầu của trẻ em là ưu tiên hàng đầu.  

n	 Sự lên kế hoạch, sắp xếp thời gian và trao đổi trước của cha mẹ về những sự kiện 
này sẽ giúp cho trẻ em giảm bớt sự căng thẳng và lo âu có thể xẩy ra trong những 
thời điểm dễ gây xúc động này. 

n	 Để tránh xung đột, tổ chức mừng lễ kỷ niệm nhiều hơn một lần là chấp nhận 
được, mỗi bên gia đình có thể tổ chức một buổi lễ hai lần ở hai nhà khác nhau 
(sinh nhật, Giáng sinh, Tết)

n	 Hỏi ý kiến về sở thích của trẻ em là điều chính đáng, nhưng cha mẹ phải là người quyết định sau cùng về những sự 
kiện đặc biệt, để trẻ em không cảm thấy có lỗi đối với cha mẹ. 

n	 Lễ nghi, truyền thống và phong tục trong cuộc sống giúp cho trẻ em ổn định và gắn bó; lời khuyên cho mọi gia 
đình là nên khai triển những lễ nghi mới đặc trưng và riêng biệt trong khung cảnh và đời sống mới này.

n	 Sau khi ly thân / ly hôn, người lớn thường tìm sự quan hệ xã hội và tạo những mối liên hệ lứa đôi mới; việc này có 
thể làm cho trẻ em còn trong giai đoạn thích ứng bị rối loạn, vì vậy điều này cần được giải quyết thận trọng và tế 
nhị tùy theo nhu cầu của trẻ em

n	 Với trẻ em việc cha mẹ có người mới hay tái kết hôn tạo ra nhiều vấn đề phức tạp và không có một tỷ lệ cao của sự 
thành công lâu dài; vì lợi ích của trẻ em, lời khuyên cho người lớn là nếu có ý định sống chung hay tái hôn thì nên 
tiến hành một cách chậm rãi và cẩn thận, nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia để có thêm kiến thức và sự giúp 
đỡ

n	 Để đáp ứng nhu cầu của trẻ em, mỗi gia đình cần lập ra bản “kế họach nuôi dạy con”; nhu cầu này dựa vào sự 
đặc trưng của từng gia đình. Bản kế hoạch này cần được viết rõ ràng, chi tiết, phải được thảo luận và đúc kết với  
chuyên gia và được thêm vào bản thỏa ước về việc ly thân / ly hôn 

n	 Một phương pháp để xử lý các tranh chấp trong tương lai và tiến trình duyệt lại chương trình nuôi dạy con cái là 
một phần trong đó; phương pháp này cần sửa đổi theo sự phát triển và thay đổi của trẻ em

n	 Thích ứng với những thay đổi và điều chỉnh cuộc sống trong tiến trình ly thân / ly dị và đồng thời nuôi dạy con 
có thể khó khăn và căng thẳng cho người lớn; vì vậy cha mẹ tìm sự giúp đỡ và phát triển hệ thống hỗ trợ để tạo sự 
điều hòa cho bản thân và giúp đỡ con cái của họ

cHÚ Ý:
điều quan trọng cần nhớ:

4	 Tìm sự giúp đỡ của các nhà chuyên môn nếu thấy trẻ em có những hành động / 
phản ứng đáng ngại trong giai đoạn ly thân / ly dị

4	 Gia đình có cường độ xung đột cao và kéo dài có thể đưa đến bạo lực; điều này 
đem đến sự nguy hiểm cho người lớn và trẻ em: có thể cần sự giúp đỡ của nhà 
chuyên môn kể cả cố vấn pháp luật. 

4	 Có nhiều nguồn lực của cộng đồng sẵn sàng giúp đỡ các gia đình về vấn đề ly 
thân / ly dị


