
Прийміть рішення про від’їзд разом з дитиною. Це допоможе дитині зрозуміти, 
що ви їдете через необхідність та заради її майбутнього.
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ППодбайте про свою дитину!!!одбайте про свою дитину!!!

Підтримуйте зв’язок із дитиною регулярно. Домовтеся про дні, коли Ви телефо-
нуватимете. Дотримуйтесь визначених термінів. 
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Поінформуйте заздалегідь близьких родичів про від’їзд та термін Вашої відсут-
ності. Це дасть Вам можливість ретельно спланувати, хто доглядатиме дитину 
під час Вашої відсутності.
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Повідомте вчителя про Вашу тимчасову відсутність. Вчитель приділятиме увагу 
Вашій дитині, зможе запобігти погіршенню навчання, спрямувати дитину у ви-
падку необхідності до психолога.
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Потурбуйтесь про наявність у дитини номерів телефонів, за якими вона зможе 
звернутися у випадку виникнення проблем. Серед таких номерів повинні бути кон-
такти дорослого, якому Ви довіряєте, вчителя, служби у справах неповнолітніх.

Потурбуйтесь про наявність у дитини номерів телефонів, за якими вона зможе 
звернутися у випадку виникнення проблем. Серед таких номерів повинні бути кон-
такти дорослого, якому Ви довіряєте, вчителя, служби у справах неповнолітніх.

Підготуйте дитину психологічно до Вашого від’їзду. Дитині може здаватися, що 
Ви кидаєте її. Розкажіть, чому Ви їдете.
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Підготуйте та залиште вдома детальну інформацію про місце свого перебуван-
ня та Ваш контактний телефон. Це дасть можливість Вашій  дитині або людям, 
які опікуватимуться нею, терміново зв’язатися з Вами.
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Переконайтесь, що під час Вашої відсутності умови проживання та харчування 
дитини будуть задовільними, дитина відвідуватиме школу та не примушувати-
меться до роботи. 
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Пам’ятайте про необхідність регулярної матеріальної підтримки дитини. Домов-
теся із людьми, які опікуватимуться Вашою дитиною, про періодичність надси-
лання грошей на утримання дитини. Дотримуйтесь визначених термінів. 
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