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01
પેરન્ટિંગ કે માબાપને લગતી
વ્યવસ્થા (પ્લાન) એ શ ું છે ?

• પેરન્ટિંગ પ્લાન (માબાપને લગતી વ્યવસ્થા) એ
તેઓના અલગ થયા પછી માબાપો વચ્ચે (અને ઘણી
વખત દાદા- દાદી અને બીજા પરિવારના સભ્યો) વચ્ચે
કરવામાં આવતી લિખિત વ્યવસ્થા હોય છે . આવી
યોજનામાં પેરન્ટિંગને લગતા વ્યવહારુ મુદ્દાઓ આવરી
લેવામાં આવે છે .
• તે તમને તમારા બાળકો વિષે વિચારવાનુ કહે છે કે
જે તેઓના જાતિ- લિંગ, ઉંમર- વય અને વ્યક્તિત્વ
(પર્સનેલિટિ) ઉપર આધાર રાખી અને તેઓને કઈ
જરૂરિયાતોની સંભવિતા રહે તે વિષે તમને પ ૂછે છે .
• પેરન્ટિંગ પ્લાનમાં બાળકોના શ્રેષ્ઠ રસ- અનુરાગને
અવશ્ય પ્રથમ રાખવા જોઈએ.
• પેરન્ટિંગ પ્લાન તમારા બાળકો અને તેઓના ભાવિ માટે
શેર કરી શકાય તેવી વચનબધ્ધતા દર્શાવે છે .

તેમાં શું સમાવિષ્ટ
થાય છે ?
તમારા બાળકોની કેર લેવામાં તમારો પ્લાન વ્યવહારકુશળ
નિર્ણયો નીચે જણાવેલ વિસ્તારોમાં દર્શાવશે જેવાકેઃ
• સંદેશાવ્યવહાર અને ભેદ- તફાવત પ્રત્યે વ્યવહાર
કરવામાં;

• રહેવાની ગોઠવણોમાં – તમારંુ બાળક કોની સાથે સમય
પસાર કરશે (કે જેમાં બીજા પરિવારના સભ્યો જેવાકે
દાદા- દાદીનો સમાવેશ હશે), કેટલી વારં વાર અને કયારે ;
• નાણા;
• ધર્મ;

• એડ્યુકેશન- શિક્ષણ;

શા માટે પેરન્ટિંગ પ્લાન
કે વ્યવસ્થા કરવાની રહે?

• આરોગ્ય સંભાળ; અને

•	લાગણી- ભાવનાનુ ં કલ્યાણ.

• આવો પેરન્ટિંગ પ્લાન તમારા કેરર અથવા બાળકના
બીજા પેરન્ટ સાથે વ્યવહાર કરવામાં તમને મદદરૂપ
બની શકે.

• સમાવિષ્ટ થયેલ દરે ક માટે લગ્નવિચ્છેદ (ડિવોર્સ) અને
અલગતા પીડાદાયક હોય છે - ખાસ કરીને બાળકો માટે,
કે જેઓને સપોર્ટ, પ્રેમ અને બન્ને માબાપો સાથેના સારા
સંબધ
ં ોની જરૂર હોય છે .

• માબાપો વચ્ચેના સંઘર્ષો બાળકોને માટે દુખદાયક રહે છે .
• એ ખુબજ અગત્યનુ ં હોય છે કે દરે ક માટે ભવિષ્યની
થોડીક ચોકકસતા હોય.

• માબાપો વચ્ચે કરવામાં આવેલ લિખિત પેરેન્ટીંગ પ્લાન
તમારા બાળકોની કેર લેવા માટે કરવામાં આવેલ
ગોઠવણોને યોગ્ય સ્થાને મ ૂકી જરૂરી સ્પષ્ટતા કરવામાં
ઉપયોગી બનશે.
• સમાવિષ્ટ થયેલ દરે ક વ્યક્તિ પાસેથી શુ ં અપેક્ષા
રાખવામાં આવે છે તેની માહિતી મેળવવામાં મદદરૂપ
બની સમય જતા અને પરિસ્થિતિમાં થતાં ફેરફારમાં તે
ઉપયોગી ઉલ્લેખ કે રે ફરન્સ રહેશ.ે

જો તમને આ પ્લાનના ઓનલાઈન વ ૃતાંત
ઉપર કાર્ય કરવાન ંુ પસંદ પડે તો તમે
સ્પ્લિટીંગ અપ (Splitting Up) ઉપર જઈ
શકો? બાળકોની પહેલી વેબસાઈટમાં મ ૂકો
(www.splittingup-putkidsfirst.org.uk/
parenting-plan).

પેરેન્ટિંગ પ્લાનમાં શું
આવરી લેવામાં આવત ુ
નથી?
તમે કેવી રીતે તમારા નાણા, ઘર- રહેઠણ અને મિલકતમાલિકીની વસ્તુઓનુ ં વિભાજન કરવાનો ઈરાદો રાખો છો તે
પેરન્ટિંગ પ્લાનમાં આવરી લેવામાં આવત ુ નથી.
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02
સલામતી કે સરુ ક્ષિતતાનો
વિચાર કરવા વિષે

સલામત રહેવા વિષે
જયારે માબાપો કોઈ સાથ- સહકાર આપનારા પેરેન્ટિંગ
સંબધ
ં ો વિકસાવે ત્યારે તે ઘણુ કરીને શ્ર્ષ્ઠ કહેવાય. આમ
છતાં પણ, વિચારણાલાયક જરૂરી વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિમાં
સમાવેશ થાય છે ઃ
• કોઈ એક પેરન્ટ પ્રત્યે કૌટુંબિક હિંસા (ડમેસ્ટિક
વાયલન્સ) અથવા દુરુપયોગ શારીરિક, લાગણી જાતિ
અથવા નાણાકીય);
• બાળકનો શારીરિક, લાગણીને લગતો કે જાતિનો
દુરુપયોગ;
• કેફી માદક – દ્રવ્યના (સબસ્ટન્સ) મુદ્દાઓ;
• બાળકની અવગણના કે ત્યાગ.
જો કે બાળકોને માટે બન્ને માબાપો સાથે પ્રેમાળ સંબધ
ં ો
જાળવી રાખવાનુ ં મહત્વનુ ં હોય છે , છતાં પણ બાળકોની
સલામતી, તેઓના શારીરિક અને લાગણીના કલ્યાણને
હંમેશા પ્રથમ સ્થાન આપવું જોઈએ.
આવા પેરન્ટિંગ પ્લાનમાં આગળ વધતા પહેલા,ં તમારે
નીચે જણાવેલની વિચારણા કરવી જોઈએઃ

આગળ વધવા વિષે
જો તમારા આ બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ ના હોય તો તમે આ
પ્લાન સાથે આગળ વધી શકો.

શ ંુ તમે એવ ુ માનો છો કે તમારા બાળકના સંપર્ક માં રહેલ
કોઈ વ્યક્તિ અથવા કદાચ ભવિષ્યમાં આવે, તેઓ તમને
અથવા તમારા બાળકોને નીચે જણાવેલ કોઈ પણ હાનિનકુ સાનના ભયમાં મ ૂકી શકે?
• કોઈ પણ પ્રકારના કૌટંુ બિક દુરુપયોગ અથવા હિંસામાં
• કોઈ પણ ખરે ખર અથવા પ્રયત્ન કરી શકાય તેવા
બાળકના અપહરણ
• કોઈ પણ બાળ દુરુપયોગ
• કેફી માદક દ્રવ્ય, એલ્કોહોલ અથવા બીજા દ્રવ્યોનો
દુરુપયોગ
• કોઈ પણ બાળ સલામતી કે કલ્યાણની ફિકર- ચિંતાઓ

જો તમારા આમાંના કોઈ પ્રશ્નોનો જવાબ હા હોય અથવા
અચોકકસ હો કે તેનો શુ ં અર્થ અથવા જવાબ છે , તો,
તમારે વધારે મદદ મેળવવી જોઈએ. સોર્ટિંગ આઉટ
સેપરે શન કે અલગ થવાનો ઉકેલ લાવવામાં મદદરૂપ
બનનારી સંસ્થાઓની યાદીઓની વેબસાઈટ
(www.sortingoutseparation.org.uk/en/hub.
aspx).
ઉપર જણાવવામાં આવેલ કોઈ પણ પ્રશ્નોનો હા જવાબ
આવા સાથ- સહકારવાળા માબાપો માટે જરૂરી અવરોધરૂપ
નથી, પણ હવે પછીના કદમોની વિચારણા કરતાં પહેલા ં
તમને કદાચ વિશિષ્ટ મદદની જરૂર જણાય.
તમે કદાચ અગાઉ આવા મુદ્દાઓ વિષે ડિસપ્ યૂટ –
રે ઝલ્ યૂશન સર્વિસની (વાદ- વિવાદનો ઉકેલ લાવનાર
સેવા) વિચારણા કરી હોઈ શકે (જેમકે મીડિએશન અથવા
કોન્ટેકટ સેન્ટરનો). જો તમે ડિસપ્ યૂટ – રે ઝલ્ યૂશન સર્વિસનો
સંપર્ક કરવાની ભવિષ્યમાં વિચાર કરો તો, તેઓ તમારી
સાથે આ પ્રશ્નોની તપાસ કરી, અને તમારી કોઈ પણ ફિકરચિંતા ઉપસ્થિત કરવાની તમને તક આપશે. આમાંની કોઇ
પણ સેવાઓ જયાં સુધી સલામતીની ખાતરી થાય અને તમે
બન્ને સહમત થાઓ ત્યાં સુધી અગાઉના સાથીદારો સાથે
ભેગામળીને કાર્ય કરવાનુ ં કહેશે નહિ.
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હુ ં કેવી રીતે પેરન્ટિંગ
પ્લાન કે વ્યવસ્થા તૈયાર
કરી શકું?
માબાપો વચ્ચે આવો પેરેન્ટિંગ પ્લાન કે વ્યવસ્થા કરી
શકાયઃ
• તેઓની પોતાની મેળે; અથવા
•	ડિસપ્ યૂટ - રે ઝલ્ યૂશન સર્વિસની મદદ- સહાયથી.
તમે સેપરે ટેડ પેરન્ટસ ઈન્ફર્મેશન પ્રોગ્રેમમાં (SPIP) (જૂઓ
પાનુ 10) પણ હાજર રહી શકો.
આવી વ્યવસ્થા કરી શકાયઃ
• મોઢા- મોઢ;
•	ટેલિફોન દ્વારા;
• ઓનલાઈન;
• ઈમેઈલ દ્વારા.

મને આવો પ્લાન કયારે
કરવાનો રહે?
તમે કોઈ પણ તબકકે આવો પ્લાન કે વ્યવસ્થા તૈયાર કરી
શકો.
તમને જરૂર જણાતા આવા પ્લાનના સેકશન્સ- વિભાગોમાં
તૈયાર કરી શકો. જયાં સુધી દરે કેદરે ક વસ્તુ- સ્થિતિ વિષે
તમારી પાસે કોઈ એક સંપ ૂર્ણ કે ચોકકસ પ્લાન હોય, (જેમકે
તમારા બાળક સાથે દરે ક માબાપ માટે સમય પસાર કરવા
વિષેની ગોઠવણો) ત્યાં સુધી રાહ જોવા કરતાં, કરી શકાય
તેવા ટૂંકા- સમય – ગાળાનો પ્લાન કરવાનુ ં વધારે સારુ
રહે. તમે જયારે બીજા પેરન્ટ કે કેરર સાથે વસ્તુ- સ્થિતિનો
ઉકેલ લાવી રહયા હોય ત્યારે તમે શુ ં સહમત થયા છે તેની
તમે સમીક્ષા કે ફેરતપાસ કરી અને જરૂરી ફેરફારો કરી શકો.
તમે શરૂ કરતા પહેલા,ં વિચાર કરો કે તમે આવો પ્લાન
કરવા તૈયાર છો કે નહિ.
• શુ ં તમે એક બીજાને ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળી શકો?
• શુ ં તમે તમારા બાળકોને ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળી અને તેઓને
શેની જરૂર રહે તે માટે સહમત થઈ શકો?
• શુ ં તમે સમાનરીતે વાટાઘાટ કરી શકો?
સોર્ટિંગ આઉટ સેપરે શન (Sorting Out Separation)
વેબસાઈટ ઉપર મદદ મળી રહે છે
(www.sortingoutseparation.org.uk/en/hub.
aspx).
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જુદા કે અલગ થયેલ
માબપોનો માહિતી પ્રાગ્રેમ
સમગ્ર ઈંગ્લેન્ડમાં સેપરે ટેડ પેરન્ટસ ઈન્ફર્મેશન પ્રોગ્રેમનુ ં
(SPIP) વિસ્તરણ કરવા માટે કુશળ (સ્કિલ્ડ), તાલીમવાળી
અને અનુભવી સ્વૈસ્છિક સંસ્થાઓનુ ં કોઈ એક નેટવર્ક છે .
આ પ્રોગ્રેમ કંઈ તમારી પેરન્ટિંગ કુશળતાઓ કે સ્કિલ્સ વિષે
નથી, પણ તે તમને સહ- પેરન્ટિંગ કરવા વિષે માહિતી,
વિચારો અને મળી શકે તેવી મદદ આપી શકે. આ કોર્સ કે
અભ્યાસક્રમ લેનારા આશરે બધાજ 50,000 લોકોએ તેમનો
પોઝિટિવ ફીડબેક (પુનર્નિવેશન) આપી અને કહયુ ં છે કે
ભલે તેઓ તેમાં હાજર રહેવા પ્રથમ આનાકાની કરતા હતાં
છતાં તેઓએ તેમાં વહેલા કે શરૂઆતમાં ભાગ લેવો જોઈતો
હતો તેવ ુ દર્શાવ્યુ છે .
જો બન્ને માબાપો આવી સેશનોમાં હાજર રહે તો તે શ્રેષ્ઠરીતે
કાર્ય કરી શકે. આ માટેન ુ ં કારણ એ હોઈ શકે છે કે કદાચ
દરે કને વસ્તુ- સ્થિતિ વિષે વધારે માહિતી મેળવવાની જરૂર
પડી શકે અને દરે કને કદાચ બીજી વ્યક્તિના દ્રષ્ટિબિંદુ
વિચારવાની જરૂર રહી શકે. તમે હંમેશા અલગ ગ્ રૂપ્સ કે
સમુહમાં હશો. આવા સમુહ કે ગ્ રૂપનુ ં નેત ૃત્વ સંભાળનાર
વ્યક્તિ તમને સંભવિત હવે પછીના કદમો વિષે વિચારવામાં
મદદરૂપ બનશે.
તમને કદાચ આવા ગ્ રૂપ દ્વારા મીડિએશન (દરમિયાનગીરી)
સર્વિસ, રિલેશનશીપ (સંબધ
ં ) સર્વિસ અથવા ચાઈલ્ડ
કોન્ટેકટ સેન્ટરનુ ં સ ૂચન કરી શકે. કેફકાસની (Cafcass)
વેબસાઈટ (www.cafcass.gov.uk) ઉપર (SPIPs) નો
વધારે ખુલાસો કરતી કોઈ એક પત્રિકા મળી શકે.
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મીડિએશન
લગ્નવિચ્છેદ (ડિવોર્સ) અથવા અલગ (સેપરે શન)
થયા બાદ અને તે દરમિયાન પરિવાર કે કૌટુંબિક
દરમિયાનગીરી – સ્થિરતા લાવવા માટેનો કોઈ એક ખ ૂબજ
સામાન્ય માર્ગ છે . કોઈ એક તાલીમ પામેલ મીડિએટર
તમને અને બીજા પેરન્ટ અથવા કેરરને તમારા બાળકોની
દે ખભાળ રાખવા માટે કરવામાં આવતી ગોઠવણમાં સહમત
થવા માટે મદદરૂપ કે ઉપયોગી બની શકે.
આવા મીડિઅટર (મધ્યસ્થી) એ કોઈ એક લાયકાત
ધરાવનાર, નિષ્પક્ષ વ્યક્તિ હોય છે કે જેઓ કોઈ પણનો
પક્ષ લેતા નથી હોતા અથવા તમને ભેગામળીને પાછા
લાવવા માટે પ્રયત્ન કરશે નહિ. આવી દરમિયાનગીરીથી
તમને અને બીજા પેરન્ટ અથવા કેરરને વસ્તુ- સ્થિતિ
વિષે વાતચીત કરવા મારફતે તમારા બાળકોની વ્યવસ્થા
કરવાનુ ં નકકી કરવામાં મદદરૂપ બને છે . આવા મીડિએટર
તમને શું કરવું જોઈએ તે વિષે કહેશે નહિ પણ તમારા
બાળકો માટે જે કોઈ શ્રેષ્ઠ ગોઠવણો કરી શકાય તેમાં તમને
અને બીજા પેરન્ટ કે કેરરને મદદ કરશે.

તમારા વચ્ચે જે કોઈ વસ્તુ- સ્થિતિ કે હકીકત- બીના વિષે
વાતચીત મારફતે નકકી ન કરી શકો તેમાં આવા તાલીમ
પામેલ મીડિઅટર તમને અને બીજી વ્યક્તિને મદદરૂપ બની
શકે. તમે એક બીજા સાથે સહમત થઈ શકો તેમાં કોઈ પણ
માર્ગ- ઉપાય હોય છે કે નહિ તે જોવા આવા મીડિઅટર
તમને બન્નેને મદદરૂપ બની શકે.
ૂ રહેત ું નથી, ખાસ
કંઈ બધાજ કિસ્સાઓમાં મીડિએશન અનુકળ
કરીને જયાં સંબધ
ં માં હિંસા હોય અથવા જયાં વેલ્ફેરમાં ગંભીર
ફિકર- ચિંતા જણાય. મીડિઅટર તમને આવી દરમિયાનગીરી
ૂ છે કે નહિ તેનો નિર્ણય કરવામાં
માટે સંજોગો અનુકળ
મદદરૂપ બની શકે અને જો તેઓના વિચાર મ ૂજબ તે યોગ્ય
ન જણાય તો તેઓ મીડિએશનની શરૂઆત કરશે નહિ.
આવા મીડિએશન માટે ફી હોય છે પણ તમને કદાચ તેની
ચ ૂકવણી કરવામાં મદદ માટે કાન ૂની સહાય (લીગલ એઈડ)
મળી શકે. આવી કાન ૂની સહાય વિષે વધારે માહિતી મેળવવા
માટે મુલાકત લોઃ www.gov.uk/legal-aid. તમારા સૌથી
નજીકના ફેમિલિ મીડિએટર માટે મુલાકાત લોઃ www.
familymediationhelpline.co.uk/find-service.php.
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સંદેશાવ્યવહાર કે વાતચીત
કરવામાં મદદ
બન્ને માબાપો વચ્ચે સારા સંદેશાવ્યવહાર કે વાતચીત કરવા માટે અસરકારક યોજના કે કાર્યક્રમ બનાવવા ઉપર આધાર
રાખવામાં આવે છે . આવી કુશળતાઓ વિષે વિચારવામાં કદાચ મદદરૂપ બની શકેઃ

આપણા બાળકો માટે યોગ્યતા કે અધિકાર મેળવવાની કુ શળતાઓ માટે ઃ સંઘર્ષો અને સારી રીતે વાતચીત કરવાના પ્રબંધની
કુ શળતાઓ (સ્કિલ્સ)
શાંત રહોઃ
• તમરા ખભાઓને (શોલ્ડર) વિશ્રામ આપો.
• તમારી છાતી (ચેસ્ટ) મારફતે અપ ૂરતા કે ઓછા શ્વાસ લેવા કરતાં, ડાયફ્રેમ (છાતી અને પેઢુ વચ્ચેનો પડદો) દ્વારા શ્વાસ
લેવાનુ ં રાખો.
• ઉંડા શ્વાસ લઈ અને ઈરાદાપ ૂર્વક ધીરે થી વધારે શ્વાસ લેવાનુ ં રાખો.
ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળવાન ંુ શીખોઃ
• કેન્દ્રિત થવાનો પ્રયત્ન કરો, જેથી કરીને તમારંુ ધ્યાન બીજે ખેંચાય નહિ કે વિભાજન ન થાય.
• કુત ુહલતા (કયુરિઓસિટિ) માટે ન ુ ં સ્થાન લોઃ તમે જે કંઈ સાંભળવાની અપેક્ષા રાખતા હોય તેમાં કદાચ તમે ખોટા હોઈ શકો
કે આશ્ચર્ય પામી શકો.
• ફકત ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળોઃ જો તમે વાત કરતા હોય તો તમે ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળી ન શકો- આ બન્ને વસ્તુ એક સાથે કરી ન
શકાય!
• ધ્યાનપ ૂર્વક સંભળ્યા બાદ વાત કરવા માટે નો તમારો વારો રાખોઃ જો તમે સારીરીતે ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળ્યુ હશે તો તમને
સાંભળવાની વધારે સંભાવના રહે છે .
• વિરામ- થોભવાનુ ં છોડી દઈ અને બીજા લોકોના વિરામમાં જલદીથી જશો નહિ કે કૂદકો મારશો નહિ.
“હું” કે “મારા” નિવેદન કરવાનો ઉપયોગ કરી તમારા માટે બોલો
તમે શું વિચારો છો કે શું નોંધ કરી છે કે ઈચ્છા છે તે રીતે વસ્તુ- સ્થિતિ જણાવો, નહિકે તમે શુ ં માની લો છો અથવા બીજી
વ્યક્તિ જાણે છે !
“દા.ત. તમે હંમેશા નાણા વિષે જણાવી અને વસ્તુ- સ્થિતિને જાગૃત કે પ્રેરણા આપવાનો પ્રયત્ન કરો છો. તમે જાણો છો કે હુ ં
તેને ધિક્કારુ છું!”
તેના કરતાં
“જયારે તમે બાળકોની સામે મારા નાણા વિષે મને કહો ત્યારે હુ ં ગુસ્સે થાઉ છું.”
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સ્પષ્ટ રહી, મદ્ુ દાને વળગી રહી, નિયમોને વળગી રહોઃ
• સરળ અને સ્પષ્ટ વિનંતી કરો.
• વિનયતા (ધંધારીના જેવા) સાદા- સરળ નિયમોનુ ં નિરીક્ષણ કરો કે પાળો.
• કોઈ એક વિષયને વળગી રહો.
• સૌથી મહત્વના મુદ્દાનો વિચાર કરો. મુદ્દાને વળગી રહો- એક સમયે એકજ વસ્તુ- સ્થિતિ લેવી.
• વચમાં પડવુ- ભંગ પાડવાના આગ્રહને નમત ુ આપશો નહિ. ઉંડા શ્વાસ લઈ અને તમારી જીભને અંદર પેસી કે પકડી રાખો.
• વધારે જલદીથી, વધારે વારં વાર અને વધારે લાંબ ુ બોલવાનુ ં ટાળો. વસ્તુ- સ્થિતિ ટૂંકી અને સરળ રાખો.

જયારે મડાગાંઠ (ડેડલોક) પડે, ત્યારે જો કે તમને એવી આશા રહે કે બીજા માબાપ નજીક આવશે, ત્યારે થોડોક
વખત લો.
• ઉંડો શ્વાસ લઈ, અટકી અને વિચાર કરોઃ હુ ં આ પરિસ્થિતિ વિષે શું કરી શકુ?

તમે શું કરી શકો તેનો તમે નિર્ણય કર્યો હોય, ત્યારે નીચેના નિયમો અનુસરોઃ
• ‘ઓફર કરવા વિષે બોલો’ (દા.ત. હુ ં સ્કૂલ સાથે તમારા માટે તપાસ કરીશ કે તેઓ પાસે તમારો કોઈ નવો ઈમેઈલ
છે કે નહિ).
• વિનયી અને ધંધારી જેવુ બનવાનુ ં યાદ રાખશો.
• ખાતરી કરો કે તમારા બન્ને પાસે તમને જોઈતી માહિતીવાળી ભ ૂમિકા છે અને તમારા અને તમારા બાળક માટે કદાચ
શું કરી શકો તેનો વિચાર કરો.
• SPIP માં હાજર રહો (તમારે આ એકજ સમયે કે સાથે કરવાનુ ં હોત ુ નથી). તમને SPIP માંથી શુ ં ઉપયાગી લાગી અને તમે
હવે પછી શું કરી શકો તેનો વિચાર કરો. તમે શુ ં કરી રહયા છો તેની બીજા માબાપને માહિતી આપો.
• જો વાતચીત કરવાનુ ં મુશ્કેલ જણાય તો, ગેટિંગ ઈટ રાઈટ ફોર ચિલ્ડ્રૂન વેબસાઈટ ઉપર મદદ મળી રહેશ.ે
(www.theparentconnection.org.uk/programmes/programmes/getting-it-right-for-children-when-parents-part)
અથવા તમે મીડિએટર સાથે વાતચીત કરી શકો અથવા રિલેશનશીપ (સંબધ
ં ો માટેની) સર્વિસ સાથે, કે જેઓ તમને મદદ
કરી શકે. વળી, તમારા બન્નેએ આ એકજ સરખા સમયે કરવાની જરૂર નથી.
• આ માટે કદાચ થોડોક સમય લાગી શકે, અને તેમ કરવુ એ તદ્દન મુશ્કેલ બની શકે. નાના નાના સ્ટેપ્સ લઈ અને તમારા
બાળકો માટે શુ ં કરી શકો તેમાં ધ્યાન કેન્દ્રિ કરો. કોર્ટ- અદાલતમાં જવાથી ભાગ્યેજ સંદેશાવ્યવહારમાં સુધારો થઈ શકે,
અને તે વધારે બગડી પણ શકે.
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જુદા કે અલગ થયા બાદ તમારા બાળકને
ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળવા વિષે

વિયોજન કે અલગ (સેપરે શન) ઘણુ કરીને માબાપો અને બાળકો માટે લાગણીપ ૂર્વક મુશ્કેલ હોય છે , અને તમારા બાળકને
ખરે ખર સારી રીતે ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળવામાં કદાચ તેઓને મદદરૂપ બનવાનો મહત્વનો ઉપાય કે ઉકેલ હોઈ શકે- અને તમારા
માટે પણ. આમ છતાં પણ, તમે કેટલા પણ પરિશ્રમપ ૂર્વક પ્રયત્ન કરો તો પણ, એવી સંભાવના રહે છે કે તમારંુ બાળક તમારી
ઉત્સુકતા, પીડાદાયક અથવા નકારાત્મક લાગણીઓ મેળવી શકે. આવી લાગણીઓ તમારા ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળવામાંના માર્ગમાં
આવી શકે, પણ તેઓને સારી રીતે અને નિખાલસપણે ફકત સાંભળવાથી, તમારા બાળકને શુ ં ફિકર- ચિંતા કરાવે છે તે તમે
ખરે ખર જાણી શકો.
પણ જયારે તમારી લાગણીઓ કે ભાવનાઓ કદાચ ગુસ્સો, દુખ અને ફિકર- ચિંતા કરાવે તેવા મિશ્રણવાળી હોય, ત્યારે આવી
ભાવનાઓ એક બાજુએ રાખી અને તમારા બાળકને ખરે ખર ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળવાનુ ં કદાચ સરળ બની ન શકે, તેઓની
લાગણીઓ કદાચ તમારી લાગણીઓ કરતાં જુદી હોઈ શકે, અને તમે તેનો કેવી રીતે પ્રતિભાવ કે જવાબ આપો છો તે તેઓના
સ્વાસ્થયને મહત્વપ ૂર્ણરીતે અસર કરી શકે.
તમારી લાગણીઓની ‘ખુશી કે તત્પરતા’નો વિકાસ તમને મદદરૂપ બની શકે- કે જે તમને ખરે ખર ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળી અને
પ્રતિભાવ આપી શકે. આનો અર્થ એવો થાય કે તમારી પોતાની લાગણીઓનો અને બીજા માબાપ માટે ના કોઈ પણ નકારાત્મક
વિચારોનો સ્વીકાર કરો અને ત્યારબાદ તેઓને બાજુ ઉપર મ ૂકો જેથી તમારા બાળકને ખરે ખર ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળી શકો. ત્યાર પછી
તમે તેઓને સારી રીતે સમજી અને તેઓને સૌથી વધારે મદદરૂપ બની શકે તેવા માર્ગોએ તેનો પ્રતિભાવ- જવાબ આપી શકશો.
કદમ- પગલ ુ 1
વિયોજન કે અલગતા દરમિયાન તમને શ્રેણીબધ્ધ
નકારાત્મક લાગણીઓ અનુભવવાનુ ં ખ ૂબજ સામાન્ય
હોય છે . જેમકે ફિકર- ચિંતા, ગુસ્સો, દુખ, બીક અથવા
સત્તા વગરનુ ં લાગી શકે. કોઈકવખત આ પ્રતિકાર
ન કરી શકાય તેવી હોઈ શકે. આવી લાગણીઓ જતી
ન રહે ભલે પછી તમે એવુ વિચારતા હો કે તે નથીઘણીવખત તે જાણી ન શકાય તેવી રીતે આવવા તરફ
દોરી જતી હોઈ શકે.
કદમ 1 માં તમે પોતે આમાંની થોડીક લાગણીઓ
ઓળખી- જાણી, અને એવું સ્વીકારો કે તે પીડાદાયક
બની શકે, અને એવુ પણ જોઈ શકો કે આવા વિયોજન
કે અલગતામાં તે શરૂઆતના તબકકે સામાન્ય
લાગણીઓ કહેવાય. તે લખી રાખવાથી કદાચ તે
મદદરૂપ પણ બની શકે. તમારા બાળકને ધ્યાનપ ૂર્વક
સાંભળતી વખતે તમારે આવી લાગણીઓને અંકુશમાં
રાખવાની જરૂર રહે. તમને કેવ ુ લાગે છે તેના ઉપર
લેબલીંગ કરવાથી તમને અંકુશમાં રહેવામાં મદદરૂપ
બની શકે.
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કદમ- પગલ ુ 2
આ કદમ વાતચીત કરવાની કુશળતાઓ વિષે છે અને
આ પ્લાનના પાના 12 અને 13 ઉપર તે વિષે વધારે
માહિતી રહેલ છે .
તમારી લાગણીઓને દાબ- અંકુશમાં રાખવામાં અને
શાંત રહેવાથી મદદરૂપ બને છે - પાના 12 ઉપર થોડાંક
સાદા અને અસરકારક મહાવરો- પ્રયોગો બને છે .
આ તમને તમારી લાગણીઓ એક બાજુએ રાખવામાં
મદદરૂપ બની અને તમારા બાળક પ્રત્યે કેન્દ્રિત થઈ
અને ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળવાની શરૂઆત કરશે. તમને
કદાચ કેટલીય વખત આવો મહાવરો- પ્રયોગ કરવાનુ ં
ઉપયોગી લાગી શકે.
ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળવાનુ ં શીખવાનુ ં એ ખરે ખર એક
મહત્વની કુશળતા છે , તેથી તે વિષે વિચાર કરવા
થોડોક સમય કાઢી અને પાના 12 ઉપરની ધ્યાન
દઈને સાંભળવાની કુશળતાઓની પ્રેક્ટિસ કરો – તમે
તમારા બાળકને સાંભળવાની પ્રેક્ટિસ કરો પછી ભલે તે
કંઈ પણ કહે અને મોટી વસ્તુ – સ્થિતિ વિષે વાતચીત
કરતા પહેલા ં તમે તેઓની રોજ-બ-રોજની ફિકર- ચિંતા
અથવા સિધ્ધિઓ (ટ્રાયમ્ફ) વિષે કરી શકો.
વસ્તુ- સ્થિતિને જુદી રીતે જોવામાં તમારા બાળકના
દ્રષ્ટિકોણને જોવાનુ ં બને છે અને બીજા પેરન્ટ વિષે
તમારી પોતાની લાગણીઓ જુદી રાખવાનુ ં થાય છે .
તમારા બાળકને ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળવામાં ખરે ખર કોઈ
મદદરૂપ ઉપયોગી માહિતી એ છે કે તમારા પોતાના
વિચારો કે માન્યતા કે ઉકેલોનો ખ ૂબજ જલદીથી
સ્વીકાર કરવો નહિ- થોડોક સમય રાખી અને તમારા
બાળકના વિચારો જોઈ- તપાસવાનો પ્રયત્ન કરો.

કદમ- પગલ ુ 3
આ તમારા બાળકને હિંમત આપવા માટે ન ુ ં છે – શુ ં થઈ
રહયુ છે તે વિષે તેઓને કદાચ લાચારી લાગી શકે.
આમ છતાં પણ, હિંમત- ધીરજ ત્યારે જ કાર્ય કરે છે
કે જયારે ઃ
•	સભ
ં વનીય- શકય – તમે જે કઈ પહોંચતુ કરી શકો તે
વિષે જાણી જ ફકત તમારા બાળકને ધીરજ આપી શકાય;
•	વસ્તુ- સ્થિતિ કેવી હશે અને તે કેવી રીતે કાર્ય કરશે તેનો
વાસ્તવિક દ્રષ્ટાંત આપો– તે વાસ્તવિક અને ચોકકસ
બનાવો; અને
•	નિખાલસ – પ્રમાણિકતા અને સતત- ચાલુ જો તમારા
વિચાર મ ૂજબ એવી કોઈ હકીકત- બીના હોય કે જે તમે
પહોંચતી કરી શકો તેમ ન હો તો, તમારા બાળક માટે
મદદરૂપ બનવાનો શ્રેષ્ઠરીતે માર્ગ છે કે કહો ‘હજી સુધી
અમે જાણતા નથી, પણ અમે તેના ઉપર કાર્ય કરીશુ.ં ’
એમ કહી તેઓને જયારે ઓછામાં ઓછી થોડીક માહિતી
આપી શકો ત્યારે તેઓને અધતન રાખો.
તમારા બાળકને હિંમત આપવા માટે , એવા વિસ્તારોની
તપાસ કરો કે જયાં વસ્તુ- સ્થિતિમાં ફેરફાર ન થાય. આમાં
બન્ને માબાપો, અથવા સ્કૂલ, મિત્રો અથવા દરરોજના
રૂટીન્સના સંબધ
ં ો હોઈ શકે. ફેરફાર થઈ શકે તેવા ફેરફારો
બતાવી, અને તમે તેઓને આમાં કેવી રીતે મદદ કરી શકો.
બીજા પેરન્ટ અને દાદા- દાદી અથવા તેઓના જીવનમાં
મહત્વના લોકો સાથે સંપર્કો કરવાના પ્લાનને વળગી અને
સહમત થવાનો પ્રયત્ન કરો.
તેઓની ઉંમર- વય અને સમજવાની શક્તિના આધારે ,
તમારા બાળકને થતા કોઈ પણ ફેરફારો કેવા લાગશે તેમાં
તેઓનો અભિપ્રાય જણાવવમાં સમાવિષ્ટ કરો. ખાતરી કરો
કે તમે જે કહયુ ં હોય તે બને છે .
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મદદરૂપ બની શકે તેવી ઉપયોગી માહિતી
•	તમારા બાળકને લાગણી દર્શાવવા માટે તેન ુ ં નામ આપવામાં મદદ કરો. કોઈક વખત આવુ નામ આપવાથી વધારે
પડતી લાગણીઓ દર્શાવવાનુ ં થાય કે જેથી વધારે અંકુશ હેઠળ રાખી શકાય તેવ ુ લાગે.
•	તમારા બાળકની શરીરની ભાષા અને વર્તણકં ૂ ની તપાસ કરો – તેઓને કદાચ કેવ ું લાગત ુ હોય તે વિષે સારો અંદાજ
કાઢવામાં આથી તમને મદદ ઓફર કરી શકાય. તમે કોઈ એક સંભવિત લાગણીઓનો કોઈ નિર્ણય લીધા વગર, સ ૂચન
કરી અને તેઓને કેવ ું લાગે છે તે જણાવવા તમારા બાળકને મદદ કરો. તેઓને કેવ ુ લાગે છે તે વિષે વાતચીત કરવામાં
તેઓને તે ઓકે કરવામાં મદદરૂપ બની શકે – તે વિષે વાતચીત કરવામાં તમારી પાસે કોઈ એક સલામત સ્થળ હોવું
જોઈએ.
•	એક વખત જયારે ભેગા થઈ તમે કોઈ એક લાગણીને લેબલ આપો, ત્યારે તેઓને હિંમત આપી જણાવો કે સંજોગો –
પરિસ્થિતિમાં તે સામાન્ય લાગણી કહેવાય.
•	બાળકને કોઈ દુખી કે પીડાદાયક લાગણીઓ દર્શાવવમાં થતી મુશ્કેલીઓને ઓળખી કાઢવા, તપાસ કરો. તેઓની
વર્તણકં ૂ માં થતા ફેરફારો, સ્કૂલમાં પડતી મુશ્કેલીઓ, મિત્રો સાથે સંઘર્ષમાં આવવુ, અથવા અસાધારણરીતે શાંત હોય.
•	જુદા કે અલગ થવા વિષે અથવા બીજા માબાપ સાથે ખ ૂબજ વહેલા- શરૂમાં, વાતચીત થવાના અંત માટે તમારા
બાળકની તપાસ કરો – આનો કદાચ એવો અર્થ થાય કે તમારા બાળકને તે વિષે વધારે વાતચીત કરવાની જરૂર રહે છે .
•	તમારા બાળકને કેવ ુ લાગે છે તે વિષે તમને થોડીક મદદની જરૂર જણાય તો, તમારા જીપી (GP), સ્કૂલ કાઉન્સેલર,
સ્કૂલ નર્સ અથવા બીજા હેલ્થ વર્કર સાથે વાતચીત કરો.
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બાળકને ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળવા વિષે જો માબાપો સહકાર
આપી અને વાસ્તવિકતાવાળા અને લાંબા સમયના પ્લાનયોજનાઓ સાથે તેનો પ્રતિભાવ આપે તો તે શ્રેષ્ઠ કહેવાય.
આમ છતાં પણ, ઘણીવખત બાળકને કોઈ બીજી વ્યક્તિ
સાથે વસ્તુ- સ્થિતિ વિષે વાતચીત કરવાની જરૂર રહે છે ,
ખાસ કરીને તેના અથવા તેણીના માટે કોઈ અદાલતની
કાર્યવાહી થઈ રહી હોય. મીડિએટર્સ, કેફકાસના (Cafcass)
કાર્યકરો, જેઓ અદાલતને અહેવાલ આપતા હોય, અને
કોર્ટને પણ, એવી ખાતરી કરવાની ઈચ્છા હોય છે કે તેઓ
તમારા બાળકની લાગણીઓ, અને ઈચ્છાઓ સમજી અને તેન ુ ં
પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે – અને સાથોસાથ ખાતરી કરે છે કે
સલામતી અને રક્ષણના મુદ્દાઓ યોગ્ય સ્થાને હોય છે .
બાળકો અને દરમિયાનગીરી - મીડિએશન
બાળકો અને યુવાનોને સીધા દરમિયાનગીરીમાં સમાવેશ
કરી ખાતરી કરો કે માબાપો નિર્ણય લેતી વખતે બાળકોને
ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળે છે . જયારે ઘણા બાળકોને આવી
મીડિએશનમાં ભાગ લેવાની ઈચ્છા હોય છે , ત્યારે બીજાઓને
પરિવારની બહારના કોઈ પણ સાથે વાત કરવાની ઈચ્છા
હોતી નથી, તેથી ભાગ લેવાનુ ં હંમેશા સ્વૈચ્છિક હોય છે .
મીડિએટર્સ અને પ્રેક્ટિશનર્સ બાળકો સાથે વાતચીત કરવામાં
કુશળ (સ્કિલ્ડ) હોવાથી તેઓ કોઈ એક નિષ્પક્ષ વ્યક્તિ સાથે
વાતચીત કરવાની તક આપે છે જેથી કરીને તેઓ તેમના
વિચારો અને તેઓને સાંભળવામાં આવતા હોવાથી તેઓ
લાગણી દર્શાવી શકે. હાલમાં આવુ ઓફર કરતા મીડિએટર્સ
તમને www.familymediationcouncil.org.uk. માં જવાથી
મળી શકે. કંઈ બધાજ મીડિએટર્સ બાળકોને આવા સમયે
ભાગ લેવાની તક આપતા નથી, પણ બધાજ મીડિએટર્સ
માબાપોને બાળકો સાથે વાતચીત કરી અને તેઓને
સાંભળવામાં મદદ કરે છે જેથી કરીને દરે ક બાળક માટે
માબાપો બાળકને માટે શ્રેષ્ઠ હોય તેવા નિર્ણયો લઈ શકે.
કેફકાસની (Cafcass’) ભ ૂમિકા
કેફકાસના (Cafcass) કાર્યકરો બધાજ બાળકોને મળતા હોતા
નથી કારણકે કોઈકવખત પરિવારો તેઓની હકીકત- બીના
તેઓની પોતાની મેળે ઉકેલ લાવતા હોય છે . જો કોર્ટઅદાલતે કેફકાસને (Cafcass) કોઈ રિપોર્ટ તૈયાર કરવા
કહયું હોય તો, કેફકાસના (Cafcass) કાર્યકર હંમેશા લગભગ
તમારા બાળક (કે જે તેઓની ઉંમર- વય અને સમજ ઉપર
આધારિત હોય છે ) તેઓની ઈચ્છાઓ અને લાગણીઓ વિષે
અને તેઓની ઈચ્છા મ ૂજબ શુ ં થવું જોઈએ તે વિષે તેઓની
સાથે વાતચીત કરે છે . કેફકાસના (Cafcass) કાર્યકર તમારા
બાળકને કોઈ નિર્ણય કરવા અથવા તમારી અને બીજા પેરન્ટ
વચ્ચે પસંદગી કરવા કહેશે નહિ. ઘણુ કરીને જયારે તમારંુ
બાળક એકલુ હોય ત્યારે કેફકાસના (Cafcass) કાર્યકર
વાતચીત કરે છે . કેફકાસની (Cafcass) વેબસાઈટ ઉપર
વધારે માહિતી છે website www.cafcass.gov.uk/leafletsresources/our-work-with-children.aspx.

ચિલ્ડ્રન એન્ડ ફેમિલિ કોર્ટ સ
કોઈકવખત બાળકને કોર્ટ- અદાલત સાથે સીધી વાતચીત
કરવાનુ ં યોગ્ય હોવાથી તે માટે કેફકાસના (Cafcass)
કાર્યકર મદદરૂપ બની શકે. પત્રિકા ‘CB7 ગાઈડ ફોર
સેપરે ટેડ પેરન્ટસઃ ચિલ્ડ્રન એન્ડ ધ ફેમિલિ કોર્ટસ’
www.hmctsformfinder.justice.gov.uk/courtfinder/forms/
cb007-eng.pdf બાળકોને કોર્ટ સાથે વાતચીત કરવા માટે
માહિતી પ ૂરી પાડે છે .
જો એવુ જરૂર લાગે કે તમારા બાળકને કોઈ ધ્યાનપ ૂર્વક
સાંભળે તે મહત્વનુ ં હોય છે તો તમારે તમારા બાળકને તેના
પોતાના વિચારો (નહિકે તમારા) જણાવવા પ્રોત્સાહન આપવું
જોઈએ. તમારા બાળકને તેના દ્રષ્ટિબિંદુ દર્શાવવા મદદરૂપ
બની શકે તેવી માહિતી હોય છે કે જે તમને મળી શકે
www.cafcass.gov.uk/grown-ups/listening-to-your-childafter-separation.aspx.

આમ છતાં પણ, તમારે સંભાળ- કળજી રાખવાની જરૂર
પડે કે તમારં ુ બાળક આવી રીતે વચમાં ફસાય ન પડે
અથવા પક્ષ લેવામાં તેના ઉપર કોઈ દબાણ થાય. આ
બાળકને ખ ૂબજ અસ્વસ્થ બનાવે તેવ ંુ હોય છે , અને બન્ને
માબાપો સાથે સંબધ
ં માં નકુ સાન પહોંચાડી શકે (અને
તમારી સાથે કાર્ય કરતા ધંધાધારીઓને તે ખ ૂબજ સ્પષ્ટ
લાગત ુ હોઈ શકે).
બાળકના ઉપર દબાણ લાવવામાં અથવા ‘તાલીમશિક્ષણ’ આપવાથી દૂ ર રહેવા માટેની મદદરૂપ બનતી
ઉપયોગી માહિતીઃ
•	ખાતરી કરો કે તમે તમારી લાગણીઓ સમજી અને
તમારા બાળકની સાથે વાતચીત કરતા પહેલાં તેને
એક બાજુ મ ૂકી શકો છો (અને લાગણીની રૂહે
તૈયાર હો) – ઉપર જૂઓ.
•	ખાતરી કરો કે તમારં ુ બાળક જાણત ુ હોય કે બન્ને
માબાપો તેને ધ્યાનપ ૂર્વક સાંભળતા હોય છે અને
જે તેઓ સાંભળે છે તેના વિષે તેઓ એક બીજા સાથે
વાતચીત કરતા હોય છે .
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તમારા પ્લાન કે
વ્યવસ્થાના સિધ્ધાંતો
• તમારા દરે ક બાળકની જરૂરિયાતો વિષે વિચાર કરો.
• તમારો પ્લાન કે વ્યવસ્થા અનુપમ- અજોડ હોય – નહિ
બે માબાપો અને નહિ બે બાળકો એકજ સરખા હોય છે .

તમારો પ ૂર્ણ થયેલ
પ્લાન- વ્યવસ્થા
તમે જયારે તમારો પેરન્ટિંગ પ્લાન પ ૂર્ણ કર્યો હોય ત્યારે
તેની ફોટોકોપી – નકલ કરી અને ઉલ્લેખ (રિફર) માટે
તમારી બન્ને પાસે તે રાખવો જોઈએ.

• પ્લાન કે વ્યવસ્થા વ્યવહારિક, સીધી – સરળ અને શકય
હોય તેટલી વાસ્તવિક કે નકકર હોવી જોઈએ.
• તમારી ઈચ્છા મ ૂજબ તેને તમે વિગતવાર બનાવી શકો
છો. તે જેટલુ વધારે વિગતવાળુ હશે, તેટલુ તે સ્પષ્ટ હશે,
પણ તમારે તેની વારં વાર સમીક્ષા (રિવ્ યૂ) કરવાની રહેશ.ે
• તમારા બાળકને તેનો અભિપ્રાય દર્શાવવાનુ ં ખરે ખર
મહત્વનુ ં હોય છે .

આગળ વિકાસ કરવા વિષે
ફેરફારો અને સમીક્ષા કે ફેરતપાસ (રિવ્ યૂ)
જેમ જેમ તમારા સંજોગોમાં ફેરફાર થતા જાય, તેમ તેમ તમારે
આવા ફેરફારોનુ ં પ્રતિબિંબ પાડવાની જરૂર રહે છે .
તમે તમારો પેરન્ટિંગ પ્લાન કોઈ પણ સમયે તેની સમીક્ષા કરી
શકો છો, પણ એ શરતે કે તમે બન્ને સહમત હોય તો. થોડાંક
અમુક માબાપોને કોઈ વિધિસરની સમીક્ષા તારીખ રાખવાનુ ં
પસંદ હોત ુ નથી.

પ ૂછવા માટે ના પ્રશ્નો
હવે પછીના પાનાઓમાં આપેલા પ્રશ્નો તમે જયારે તમારા
પ્લાન માટે કાર્ય કરી રહયા હોય ત્યારે વિચારણા કરવા માટે
તે તમને ત્વરિત કરવા માટે (પ્રોમ્પ્ટ) ડિઝાઈન કરવામાં
આવેલ છે .
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તમારો પ્લાન
અમે નીચે જણાવેલના માબાપો છીએઃ
[બાળકનુ ં નામ]

[જન્મતારીખ]

[બાળકનુ ં નામ]

[જન્મતારીખ]

[બાળકનુ ં નામ]

[જન્મતારીખ]

[બાળકનુ ં નામ]

[જન્મતારીખ]

માબાપો તરીકે અમારા બાળકોના જીવનમાં અમારી મહત્વતા કે આશયને લઈને અમે એકબીજાનો
આદરભાવ કરીએ છીએ.
અમારા બાળકોને કોઈ પ્રેમાળ, સ્થિર, સાર- સંભાળ લઈ શકાય તેવા અને સલામત વાતાવરણ પ ૂરંુ
પાડવા માટે મદદરૂપ બનવા અમે આ પેરન્ટિંગ પ્લાન (Parenting Plan) કે જેમાં માત ૃપિત ૃત્વને લગતી
વ્યવસ્થા તૈયાર કરી છે , કે જે તેઓની ઉંમર- વય અને જરૂરિયાતોના સુમેળમાં છે .
અમે અમારા બાળકોના હક- અધિકારો નિશ્ચિત કરીએ છીએઃ
•	લાગણીઓ અને શારીરિક સલામતી, સ્થિરતા અને સુરક્ષિતતાની;
• અમારા બન્ને અને મહત્વપ ૂર્ણ કૌટુંબિક સભ્યો તરફથી વહાલ – સ્નેહ માટે ;
•	અમારા બન્ને અને મહત્વપ ૂર્ણ કૌટુંબિક સભ્યો તરફથી તેઓના માટે ની સાર- સંભાળની તેઓને જાણ
કરવાની; અને
• અમારા દરે ક સાથે નિષ્પક્ષ કે સ્વતંત્ર અને અર્થપ ૂર્ણ સંબધ
ં ો કેળવવા માટે .
માબાપો તરીકે અમે જવાબદારી સ્વીકારીએ છીએઃ
• અમારા બાળકોની શારીરિક કેર, આરોગ્ય અને સલામતીની;
• અમારા બાળકોની લાગણીને લગતી સ્થિરતાની;
• અમારા બાળકો, જેમ જેમ મોટા થઈ અને પરિપકવ બનતા તેઓની જરૂરિયાતોમાં થતાં ફેરફારોની;
•	અમારા બાળકોનો બચાવ કરીને જેથી કરીને તેઓ કોઈ પણ લાંબા અથવા નુકસાનકારક પેરન્ટલ
સંઘર્ષોમાં ઉઘાડા ન રહે;
• એક બીજા સાથે સાથ- સહકારથી અમારા બાળકોના શ્રેષ્ઠ હિતમાં નિર્ણયો કરવા માટે ; અને
• અમારા દરે ક. સાથેના અમારા બાળકોના સંબધ
ં ોનો આદરભાવ કરીશુ.ં
અમારી સાથે ચાલુ પેરન્ટિંગ પ્લાનની (Parenting Plan) તારીખનો છે [તારીખ લખો]. અમે આ
પ્લાનની તારીખે [તારીખ લખો] સમીક્ષા કરીશું (વૈકલ્પિક, જૂઓ પાનુ 18).
સલામતી
અમે અમારી સલામતી અને કલ્યાણનો, અને અમારા બાળકોનો વિચાર કરી અને સહમત થઈએ છીએ
જેથી કરીને સાથે ભેગા મળીને સલામતપ ૂર્વક કાર્ય કરી શકીએ.

[માબાપની સહી]

[તારીખ]

[માબાપની સહી]

[તારીખ]
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પ ૂછવા માટે ના પ્રશ્નો...

સંદેશાવ્યવહાર વિષે

• અમારે કયા માબાપને લગતા નિર્ણયો માટે એકબીજા સાથે સલાહમંત્રણા કરવાની જરૂર રહે છે ?
• કયા એવા માબાપોને લગતા નિર્ણયો માટે અમારે એક બીજા સાથે સલાહમંત્રણા કરવાની જરૂર રહેતી નથી?
•

 ાળકોની સામે અમે એક બીજા સાથે કેવી રીતે વર્તાવ કરીશુ? અમારંુ ઠીક ઠીક ચાલી રહયુ ં છે અને તેઓ અમારા
બ
મનમાં છે તે વિષે તેઓ જાણે એવી અમારી ઈચ્છા છે .

•

 મે એક બીજા સાથે મહત્વની માહિતી કેવી રીતે શેર કરીશુ,ં (દા.ત. સ્કૂલના રિપોર્ટસ, આરોગ્યના (હેલ્થ) મુદ્દાઓ –
અ
વિષયો)?

• શુ ં પેરન્ટિંગને લગતા મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવા માટે અમને નિયમિતરીતે મળવાની જરૂર રહેશ?
ે
•

 ું થાય તે માટે બાળકોને જાણવાની ઈચ્છા હોય છે અને અમે જે નિર્ણય કરીએ તેમાં તેઓ અભિપ્રાય આપી શકે તે અમે
શ
કેવી રીતે જાણી શકીએ?

• કયા સમયે બીજા પેરન્ટને બોલાવવાનુ ં ઓકે હોય છે , અને કયારે ઓકે નહિ?
• અમે કેવી રીતે વાદ- વિવાદોની પતાવટ કરીશુ?ં
• અમે બીજા માબાપ વિષે કેવી રીતે વાતચીત કરીએ છીએ તેની અમારે બાળકો સાથે ચર્ચા કરવી જોઈએ?
• અમે કરે લ ગોઠવણો વિષે અમે બાળકો સાથે કેવી રીતે વાતચીત કરીશુ?ં
• અમે કટોકટી કે ઈમર્જન્સિઝ વિષે શું કરીશુ?ં (જેમકે મેડિકલ, ડેન્ટલ અથવા અકસ્માતો)?
•

 રિવારની બીજી બાજુમાંથી સમર્થન આપતા મિત્રો અથવા સગા સંબધ
પ
ં ીઓના સંપર્કમાં અમારા બાળકો રહે તેની અમે
કેવી રીતે ખાતરી કરીશુ?ં

•

અમારા બાળકના જીવનમાં અમારા નવા સાથીદારોનો કેવી રીતે પરિચય આપીશુ?ં

•

 ું બાળકો માટે કોઈ મહત્વના નિયમો હોય કે જે અમારા વિચાર મ ૂજબ મહત્વના હોવાથી તેની અમારે વિચારણા કરવી
શ
જોઈએ? (દા.ત. સ ૂવાનો સમય, કયારે ઘરકામ (હોમવર્ક) પ ૂરંુ કરવામાં આવે છે , મોડા સુધી બહાર રહેવાનુ)ં શુ ં અમારે
નકકી કરવું જોઈએ કે આ નિયમો અનુસરવા જોઈએ?

•

 ોટા નિર્ણય કરવા અમે કેવી રીતે ભેગા મળીને કાર્ય કરીએ છીએ? (દા.ત. સ્કૂલ, અભ્યાસક્રમની પસંદગી અને
મ
કરિઅરની સલાહ)?

20

અમારા નિર્ણયો...

સંદેશવ્યવહાર વિષે
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પ ૂછવા માટે ના પ્રશ્નો...

જીવન અને બાળસંભાળની ગોઠવણો વિષે

• શુ ં બાળકોને રહેવા માટે કોઈ એક મ ૂખ્ય સ્થળ હશે, અને જો તેમ હોય તો, તે કયાં હશે?
•

 ો અમારા બન્નેમાંથી બાળકોની સંભાળ લેવામાં આવે નહિ તો, કોણ વૈકલ્પિક કેરર્સ હશે?
જ
સ્કૂલમાં પડતી રજાઓ વિષે શુ?ં

ૂ ન કહેવાય?
• શુ ં એવો સમય હોય છે કે જયારે અમારા બાળકોને ફોન કરવાનુ ં અનુકળ
•

 મારા બાળકો સાથે કયા પ્રકારના અમારા સંદેશાવ્યવહાર થઈ શકે – ફોન, ટે કસ્ટ, ઈમેઈલ – અને કેટલી વારં વાર અને
અ
કયારે તેઓ તેની અપેક્ષા રાખી શકે?

• દરે ક માબાપ સાથે દરે ક બાળક કેટલો સમય પસાર કરી શકે?
• અમારા દરે ક સાથે તેઓ કયા દિવસોએ રહી શકે?
•

 મારા બન્ને સાથે – બાળકો વિશિષ્ટ દિવસો – જેવાકે જન્મદિવસો અને ધાર્મિક તહેવારો- શેર કરી શકે તેની અમે કેવી
અ
રીતે ખાતરી કરી શકીએ?

•

 ાઢ અને અર્થપ ૂર્ણ સંપર્ક જાળવી રાખવા માટે બીજા કયા જુદા વિચારો હોઈ શકે, પછી ભલે લાંબા સમય- ગાળા માટે
ગ
બાળકો અને માબાપો જુદા રહેલ હોય?

• જયારે કોઈ એક માબાપ લાંબા કલાકો સુધી કામ કરતા હોય ત્યારે અમે આ વ્યવસ્થાનો કેવી રીતે પ્રબંધ કરીશુ?ં
•

 ેઈન્જઓવર (અદલાબદલી કરતી) વખતે કયા કપડાંઓ અને બીજી માલિકીની ચીજ- વસ્તુઓ લઈ અને પાછી આપવી
ચ
જોઈએ?

• અમે કેવી રીતે લઈ જવાની અને મ ૂકવાની વ્યવસ્થા કરીશુ?ં
• શનિ- રવિવારના સમયે તેઓને કોણ નિયમિત સપોર્ટીંગ એંગેજમેન્ટસમાં લઈ જશે? અને સ્કૂલ સમય બાદ?
• બાળકો તેઓના દાદા- દાદીને મળે છે તેની અમે કયારે અને કેવી રીતે ખાતરી કરીશુ?ં
•

 ું બાળકોની કોઈ બીજી વ્યક્તિ દે ખભાળ કરશે (દા.ત. ચાઈલ્ડ માઈન્ડર્સ, બેબિસિટર્સ, સગા- સંબધ
શ
ં ીઓ, નવા સાથીદારો,
મિત્રો અને પાડોશીઓ)? જો તેમ હોય તો કયારે ?

•

સ્કૂલમાં રજાઓ દરમિયાન બાળકો માટેની વ્યવસ્થા શુ ં છે ? (બેન્ક હોલિડેઈઝ અને ટીચર ટ્રે ઈનિંગ દિવસોની સાથોસાથ
સ્કૂલની રજાઓની વિચારણા કરો).

•

 ાળકો સાથે અમે રજાઓ માણીએ છીએ તેની અમે કેવી રીતે ખાતરી કરીશુ ં અને જો અમે સહમત થઈએ તો બાળકોને
બ
પરદે શ લઈ જવાના પ્લાન માટે ?
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અમારા નિર્ણયો...

જીવન અને બાળસંભાળની ગોઠવણો વિષે
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પ ૂછવા માટે ના પ્રશ્નો...

નાણા અને બાળકો વિષે

•

 પડાંઓ, સ્કૂલની સફર- સહેલ અને કમ્પ્ યૂટર્સ અને સંગીતના સાધનો જેવી મોટી
ક
આઈટમ્સના રોજ-બ – રોજના ખર્ચ અમે કેવી રીતે શેર કરીશુ?ં

• ખીસા (પોકિટ) ખર્ચને કેવી રીતે હાથ ધરવામાં આવશે?
• જો અમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં ફેરફાર થાય તો અમે શુ ં કરીશુ?ં
•

 મ જેમ બાળકો મોટા થતા જાય તેમ નાણાકીય વ્યવસ્થામાં કેવી રીતે ફેરફારો થશે
જે
(દા.ત. કોલિજ અથવા યુનિવર્સિટિમાં જોગવાઈ – વ્યવસ્થા માટે )?

અમારા નિર્ણયો...

જીવન અને બાળસંભાળની ગોઠવણો વિષે
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પ ૂછવામાટે ના પ્રશ્નો...

શિક્ષણ વિષે

•

 મે સ્કૂલની બાબતમાં કેવી રીતે વ્યવહાર કરી, અને તેઓ, અમને બન્નેને અમારા
અ
બાળકોના વિકાસ વિષે નોટિસ, રિપોર્ટસ અને સ્કૂલને લગતી બીજી વસ્તુઓ
મોકલે?

• અમે સ્કૂલમાં અલગ રીતે માબાપો તરીકે કેવી રીતે સમાવિષ્ટ થઈ શકીએ?
•

 મે અલગ કે જુદા છીએ તેવ ું જણાવી અમે કેવી રીતે સ્કૂલના કાઉન્સેલર સાથે
અ
સંપર્ક કરીએ અને તેની અમારા બાળકો ઉપર કેવી અસર થશે?

અમારા નિર્ણયો...

શિક્ષણ વિષે
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પ ૂછવા માટે ના પ્રશ્નો...

બીજા વિષય – મુદ્દાઓ વિષે

• રૂટીન કે હંમેશના આરોગ્યના મુદ્દાઓની કોણ વ્યવસ્થા કરે છે ?
• શુ ં વિચારણા કરવાની જરૂર હોય તેવા લાંબા સમય ગાળાના આરોગેયને લગતા પ્રશ્નો છે ?
• ધાર્મિક માન્યતા અને ઉછે ર વિષે અમે કેવી રીતે સહમત થઈશુ?ં
•

શ ું એવા કોઈ સાંસ્કૃતિના મુદ્દાઓ છે કે જેનો આદરભાવ કરવામાં આવે તેની જરૂરની અમારે ખાતરી કરવાની રહે?

•

શ ું એવી કોઈ સપોર્ટીંગ અથવા આર્ટિસ્ટિક વચનબધ્ધતાઓ હોય છે કે જે પ્રત્યે અમારે ધ્યાન રાખવાની જરૂર હોય?

• શુ ં પરિવારના પાળે લા પ્રાણીઓ માટે કોઈ ગોઠવણો કરવાની જરૂર હોય છે ?

અમારા નિર્ણયો...

બીજા વિષય- મુદ્દાઓ વિષે
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પેરન્ટિંગ પ્લાનનો ઉપયોગ કરવા વિષે
તમને વધારે માર્ગદર્શન, કે જેમાં પેરન્ટિંગ પ્લાન વિષે ધંધાધારીઓના માર્ગદર્શનના સમાવેશ સાથે, તમને કેફકાસની
(Cafcass) વેબસાઈટ: www.cafcass.gov.uk/grown-ups/parenting-plan માંથી મળી શકશે.
જો તમે પ્લાનનો, ગેટિંગ ઈટ રાઈટ ફોર ચિલ્ડ્રન વેબસાઈટ (પાના 13) અને જયાં યોગ્ય લાગે ત્યાં મીડિએશનનો (પાના 11)
ઉપયોગ કરી તમારા વાદ- વિવાદનો ઉકેલ કાઢી શકો તેમ ન હોય તો તમને કદાચ ‘વિકાસના ટૂંકસારનો – સમરિ ઓફ
પ્રોગ્રેસનો ઉપયોગ કરવાની ઈચ્છા થઈ શકે કે જેથી તમે કોઈ પણ બાકી રહેલ મુદ્દાઓ લખી શકો, કે જે તમને વેબસાઈટ
ઉપરથી પણ મળી શકે. જો તમે કોર્ટ એપ્લિકેશન ન કરી રહયા હો તો, તમારી અરજી (એપ્લિકેશન) સાથે આવી સમરિ
બીડવી જોઈએ. કોર્ટ- અદાલતની બહાર મળી શકે તેવી મદદ – સહાય સાથે શકય હોય તેટલા તમે જોડાઓ તેવી કોર્ટ
અપેક્ષા રાખશે, કે જેથી કરીને ‘મેઈક પેરન્ટલ રિસ્પોન્સિબિલિટિ વર્ક (‘Make Parental Responsibility Work)’ માબાપને
લગતી જવાબદારી કાર્ય કરી શકે’ – એવા કિસ્સામાં કે જયાં તેમ કરવું સલામતભર્યુ હોય (જૂઓ પાનુ 5).
તમે આ પ્લાનની છાપેલી નકલો (કોઈ પણ ખર્ચ વગર) મેળવી શકો www.tsoshop.co.uk/bookstore.
asp?DI=586230&CLICKID=002289, કેફકાસની (Cafcass) વેબસાઈટ ઉપર બીજી રચનાઓ અને લિંક
મળી રહે છે (જૂઓ ઉપર).

હેલ્પ એન્ડ સપોર્ટ ફોર સેપરે ટેડ ફેમિલિઝ માર્ક
ધ હેલ્પ એન્ડ સપોર્ટ ફોર સેપરે ટેડ ફેમિલિઝ (HSSF) માર્ક (Mark) (જુદા કે અલગ થયેલ પરિવારો માટે ની મદદ- સહાય
અને ટેકો – આધારવાળો માર્ક) એ સેપરે ટેડ ફેમિલિઝ પ્રોગ્રેમ માટે ની સરકારી મદદ- સહાય અને સપોર્ટનો ભાગ- અંશ છે .
આ પ્રોગ્રેમ શ્રેણીબધ્ધ સાધનો (ટૂલ્સ), સાધન સામગ્રીઓ અને દરમ્યાનગીરી (ઈન્ટરવેનશન્સ) પ ૂરી પાડી આવા યુગલોને
જુદા થવાના સમયે સામનો કરવામાં આવતા હારબંધ મુદ્દાઓ માટે ભેગા મળીને કાર્ય કરવા માટે મદદરૂપ બનવાનો આશય
રાખે છે . આ માટે સેપરે શન થયા પછી પેરન્ટિંગ માટે વધારે સાથે મળીને અભિગમ સાધવાને પ્રોત્સાહન આપી અને બાળકો
ઉપર થતી અસરને અલ્પતમ રાખવાનો મુખ્ય આશય છે .
આવો HSSF માર્ક એવી સંસ્થાઓને આપવામાં આવે છે કે આવા યુગલોને તેઓના વાદ- વિવાદોનો ઉકેલ
કાઢવા ભેગા મળીને કાર્ય કરવા તેઓની સેવાઓનો સપોર્ટ મળ્યો હોય તેવ ુ સિધ્ધ કરી શકે તેમ હોય (અને
જયાં યોગ્ય જણાય અને સલામતભર્યુ હોય તોજ) અને તેઓના બાળકોના રસ- અનુરાગ ઉપર કેન્દ્રિત
થવામાં તેઓને મદદરૂપ થાય છે .
વધારે માહિતી મળી રહેશ-ે સોર્ટિંગ આઉટ સેપરે શન વેબસાઈટમાંથી:
www.sortingoutseparation.org.uk/en/hub.aspx.

ફીડબેક- પુનર્નિવેશન
અમે પેરન્ટિંગ પ્લાનમાં સુધારાઓ કરવા હંમેશા આવા ઉપાયો શોધી રહયા હોઈએ છીએ અને તેમાં મદદરૂપ બનવા અમને
તમારો ફીડબેક ગમશે. કૃપા કરી અમને ઈમેઈલ કરી અને જણાવો કે તમારા વિચાર મ ૂજબ આ પ્લાન વિષે શું સારુ હત ું અને
કેવી રીતે તેને વધારે સારો બનાવી શકાય, અને તમને મદદરૂપ બની શકે તેવી કોઈ પણ બીજી માહિતી હોય. તમે આવી
કાર્યવાહીના કયા તબકકે છો; કેવળ હમણાંજ અલગ થયા છો. મીડિએશનમાં મદદ મેળવી રહયા છો અથવા કોર્ટમાં છો.
તમે અમને ઈમેઈલ કરી શકશોઃ ParentingPlan@Cafcass.gsi.gov.uk.

આ પેરન્ટિંગ પ્લાનને ધ ફેમિલિ જસ્ટિસ કાઉન્સિલે સ્વીકૃત (એનડોર્સ) કરે લ છે .
અમે ફેમિલિઝ એન્ડ ચિલ્ડ્રનના પરિણામો માટે વધારે સારા અને ઝડપી પરિણામોને
પ્રોત્સાહીત કરીએ છીએ કે જેઓ ફેમિલિ જસ્ટિસ સિસ્ટિમનો ઉપયોગ કરતા હોય.
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