Discută cu fraţii şi surorile ideile pe care le-ai găsit
în acest pliant.
Dacă printre prietenii şi colegii tăi sunt copii care
au şi ei părinţi plecaţi, vei şti ce sfaturi să le dai şi
cum să-i ajuţi în diferite situaţii.
Spune-le cum reuşeşti tu să depăşeşti greutăţile pe
care le întâlneşti şi ce ar putea face ei pentru a se
descurca de unii singuri.

Persoana care are grijă de tine nu poate
să-ţi înlocuiască părinţii. Totuşi, părinţii tăi au avut
încrederea că, în perioada când ei nu sunt
aproape de tine, acest om va putea să aibă grijă
de sănătatea şi bunăstarea ta, să te ajute să-ţi
îndeplineşti responsabilităţile şi să depăşeşti
situaţiile mai dificile. De aceea părinţii tăi şi-ar
dori să vă respectaţi reciproc.
Îţi poate fi de mare folos să discuţi despre
ceea ce te interesează sau te deranjează în viaţa
de zi cu zi cu o persoană adultă de încredere.
Caută acest om printre persoanele care te
înconjoară.
Pentru a te simţi în siguranţă, ţine la
îndemână numerele de telefon ale unor oameni
de încredere: prieteni, rude, diriginte, profesori.
Este bine să ai numerele de telefon de la
primărie, şcoală, secţia de poliţie, pompieri,
serviciul de urgenţă, spital sau farmacie.
Scrie aici numerele de telefon în caz
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Părinţii tăi au plecat la
muncă în străinătate?
Odată cu plecarea lor,
viaţa ta s-a schimbat mult.

Află din
acest pliant
ce trebuie
să ştii!

Încălziţi
legătura
Să comunici des cu părinţii
înseamnă să te apropii de ei.
voastră
Despărţirea este grea nu doar pentru
cu discuţii
copii, ci şi pentru adulţi. Cuvintele ne ajută să
Fără ele,
schimbăm cu cei apropiaţi noutăţile şi să ne
exprimăm sentimentele, să ne înţelegem şi să ne susţinem
relaţia
unii pe alţii. Încălziţi legătura voastră cu vorbe - fără ele
voastră
relaţia voastră se poate răci.
se poate
Comunicarea permanentă vă ajută să menţineţi legătura şi să aveţi
răci!
încredere unii în alţii. Este important ca toţi membrii familiei - şi copiii şi
părinţii - să spună ce simt, ce cred, ce-i frământă azi şi ce au de gând să facă
în viitor. Dacă vorbiţi des şi deschis, menţineţi o relaţie strânsă pe toată perioada
despărţirii, oricât de lungă şi de grea ar fi.
O viaţă departe de părinţi
înseamnă să te confrunţi cu diferite
situaţii noi şi griji.

Discutaţi despre toate acestea şi
atunci când ei sunt acasă, şi
atunci când sunt departe.
Spune-le cum te simţi, ce succese
şi ce îngrijorări ai.

Părinţii tăi suferă şi ei că sunt departe de
tine. Ei îşi doresc să înţelegi cât de mult te iubesc. Şi
mai vor să înţelegi că au fost nevoiţi să plece. Nu
le-a fost uşor să ia decizia de a pleca, lăsându-te
în grija altora. Părinţii tăi au ales să plece pentru
că este greu să nu ai un serviciu, să nu ai un salariu
bun şi să nu poţi oferi copilului tău tot ce are el
nevoie. Ei au ales calea pe care au considerat-o
mai bună - să plece la muncă în altă ţară.

Cere sfaturi pentru problemele
tale.
Comunicarea sinceră, permanentă şi profundă îi ajută pe părinţi să înţeleagă
schimbările din viaţa ta. Astfel, ei se vor deprinde mai repede cu faptul că te maturizezi, că nu
mai eşti ca înainte. Când vă veţi reîntâlni, nu veţi fi surprinşi unii de alţii - cum arătaţi şi cum vă
comportaţi.

