
សេចក្ដីជូនដំណឹង

កាលបរិច្ឆេទ ៖  ថ្ងៃទី១៣ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨

ចោរពជូន ៖  ពួកអ្កមានសិទ្ិអំណាចទូទៅគណៈប្រធានអង្គការជំនួយទូទៅពួកចិតសិ្រនាក់

ប្រចាំតំ្រន់ប្រធានទសតេកប្រធានទ្រសកកម្មនិងប្រធានមណ្ឌល្រ៊ីស្សពនិងប្រធាន

សាខាទាំងឡាយ

មក ពី ៖  ថ្នាក់សិកាខាសាលានិងថ្នាក់វិទយាសាថានសាសនា(១-៨០១-២៤០-៤៣៥៧)

កម្ម វត្ថុ ៖  ការប្រជុំធម្មនិដ្ឋានសបមា្រ់យុវមជ្ិមវ័យទូទាំងពិភពទលាកខែមករាឆ្នាំ២០១៩

ការប្រជុំធម្មនិដ្ឋានទូទាំងពិភពទលាកសបមា្រ់យុវមជ្ិមវ័យនឹងបតូវផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ផ្កាយរណ្ររ្រស់សាសនាចបកទៅទលើ

ទគហទំព័រLDS .org,YouTubeនិងប្រព័ន្ផ្្សព្វផ្សាយទផ្្សងៗទទៀតទៅថ្ងៃអាទិត្យទី១៣ខែមករាឆ្នាំ២០១៩ទៅទមាោង៦:០០លាងាច

តាមទមាោង្រទដ្ឋានតំ្រន់ភ្ំ។អ្កទ�ើងនិយាយគឺខអលទ�ើរទ�លជីទរនឡាន់ក្នុងកូរ៉ុមថនពួកសាវកដ្រ់ពីរនាក់បពមទាំងភរិយារ្រស់

ទលាកសិ៊ទសទើររូសអិលទរនឡាន់។យុវមជ្ិមវ័យទាំងអស់(អាយុ១៨-៣០ឆ្នាំ)ទាំងទៅលីវឬទរៀ្រការទហើយនិងសិស្សទាំងអស់ខដល

នឹង្រញ្ច្រ់វិទយាល័យឬសិកសាកបមិតទស្មើនឹងថ្នាក់ទនះគិតបតឹមចុងខែទមសាឆ្នាំ២០១៩បតូវបានអទញជើញឲ្យចូលរួម។

ការ្តចម្លងថនការប្រជុំធម្មនិដ្ឋានទនះនឹងបតូវដ្ក់ទៅក្នុង្រណាណាសារទលើទគហទំព័រdevotionals .lds .orgមិនយូរ្រ៉ុនាមាន

្រនាទា្រ់ពីការចាក់ផ្សាយ្រនតេផ្ទាល់។អ្កអាចចូលទមើលឬទាញយកវីទដអូទនះមកពីទគហទំព័របានបគ្រ់ទពល។សបមា្រ់ភាសាខដលមាន

និងទសចក្ីលម្ិតទផ្្សងៗទទៀតសូមទមើលកាលវិភាគការចាក់ផ្សាយខដលភាជា្រ់មកជាមួយ។ការ្តចម្លងជាភាសាខដលបានអនុម័តទាំង

អស់នឹងមានទៅបតឹមថ្ងៃទៅរ៍ទី១៩ខែមករាឆ្នាំ២០១៩។

សូមកំណត់កាល្ររិទចឆេទនិងទមាោងទស្សនាខដលសមបស្រ្រំផ្ុតសបមា្រ់យុវមជ្ិមវ័យទៅក្នុងតំ្រន់រ្រស់អ្ក។ធនធាន

នានាសបមា្រ់ប្រព័ន្ផ្្សព្វផ្សាយសង្គមមានទៅទគហទំព័រdevotionals .lds .org។
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devotionals.lds.org
#LDSdevo

ជំនួបជាមួយនឹងអែលឌ�ើរនិងស៊ីឌសទើរឌរនឡាន់

ការប្រជុំធម្មនិដ្ឋាន

ទូទាំងពិភពលោក

សបរា្រ់យុវមជ្ិមវ័យ



កាលវិភាគការចាក់ផ្សាយរបស់សាសនាចកក

ការកបជុំធម្មនិដ្ឋានទូទាំងពិភពលោកសករាប់យុវមជ្ិមវ័យ៖

ជំនួបជាមួយនឹងអែលល�ើរនិងស៊ីលសទើរលរនឡាន់

ថ្ងៃអាទិត្យទី១៣ខែមករាឆ្នាំ២០១៩

រយៈទពលថនកម្មវិធី៖១ទមាោង

ព័ត៌រានទូលៅ

ស៉ោងទេ្សនា

សូមកំណត់កាល្ររិទចឆេទនិងទមាោងទស្សនាខដលសមបស្រ្រំផ្ុតសបមា្រ់យុវមជ្ិមវ័យទៅក្នុងតំ្រន់រ្រស់អ្ក។

ព័ត៌៉នេម្៉ប់អ្នកឯកសទេបសចចេកវិជ្ជាម្បចាំសេតេក

ការចាក់ផ្សាយទនះអាចបតូវបានទមើល្រន្ផ្ទាល់ ១ទៅតាមប្រព័ន្ផ្កាយរណ្ររ្រស់សាសនាចបកទៅទគហទំព័រ

devotionals .lds .orgនិងប្រព័ន្ផ្្សព្វផ្សាយទផ្្សងទទៀត។រាល់ការទស្សនា្រនាទា្រ់ពីការចាក់ផ្សាយ្រន្ផ្ទាល់ទាំងអស់ខដលទស្សនាទៅ

ទលើអ៊ិនទធើរណិតឬទាញយកការចាក់ផ្សាយទនះមកពីទគហទំព័រdevotionals .lds .orgបតូវទធ្វើការ្តចម្លងការផ្សាយ្រនតេផ្ទាល់ទនាះ

ទហើយទស្សនាវាទៅទពលទបកាយឬទបជើសទរើសយកជទបមើសខដលមានផ្តេល់ជូនមួយដូចបានទរៀ្ររា្រ់ទៅក្នុងកាលវិភាគការចាក់ផ្សាយ

ទនះ។

សបមា្រ់ការខណនាំសតេីពីការទរៀ្រចំការចាក់ផ្សាយតាមផ្កាយរណ្រឬការទូរសពទសំុជំនួយ្រទច្ចកទទសសូមទមើលព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍

ផ្កាយរណបសម្មាប់អ្នកឯកទេសបទ ច្េកវិជ្ជាម្បចាំទសតេក។ឯកសារទនះគួរខតដ្ក់ទៅខកបែរឧ្រករណ៍ទទួលផ្កាយរណ្រ។

សបមា្រ់ព័ត៌មាន្រទច្ចកទទសសតេីពីផ្កាយរណ្រអ៊ិនទធើរខណតឬឧ្រករណ៍ទផ្្សងៗទទៀតខដលធាលា្រ់ទទួលការចាក់ផ្សាយរ្រស់សាសនាចបក

ទៅក្នុងសាលាប្រជុំសូមចូលទៅទគហទំព័រmhtech .lds .org។ប្រសិនទ្រើភាសារ្រស់អ្កគ្មានទៅទលើទគហទំព័រទនះទទទនាះ

ការិយាល័យរដ្ឋបាលខដលបានចាត់តាំងអាចជួយអ្កបាន។

កំណត់្ំណាំ៖ប្រសិនទ្រើអ្កអានទហើយសរទសរភាសាអង់ទគ្លសបានសូម្រំទពញការសទង់មតិ្រនាទា្រ់ពីការចាក់ផ្សាយបាន

្រញ្ច្រ់(្រច្ចនុ្របែន្ការសទង់មតិទនះមានខតជាភាសាអង់ទគ្លស្រ៉ុទណាណាះ)។ទដើមបែី្រំទពញការសទង់មតិទនះសូមចូលទៅកាន់ទគហទំព័រ

mhtech .lds .orgទហើយរកទមើលពាក្យbroadcast survey។

អក្សរេម្៉ប់មនុេ្សថ្លង់

អក្សរសបមា្រ់មនុស្ស្ ្លង់សបមា្រ់អ្កសាតា្រ់មិនឮគឺមានក្នុងប្រព័ន្ផ្កាយរណ្រសាសនាចបកទៅតាមតំ្រន់ជាទបចើន។ទៅទីកខន្លងខដល

មានអក្សរសបមា្រ់មនុស្ស្ ្លង់ទនះទនាះវាបតូវបានផ្តេល់ឲ្យជាភាសាអង់ទគ្លសទៅ្រ៉ុសតេិ៍ទលែ១(CC១)ជាភាសាព័រទុយហ្គាល់ទៅ្រ៉ុសតេិ៍

ទលែ៤(CC៤)និងជាភាសាទអស្បោញទៅ្រ៉ុសតេិ៍ទលែ៣(CC៣)។ប្រសិនទ្រើមានអក្សរសបមា្រ់មនុស្ស្ ្លង់ទៅក្នុងតំ្រន់រ្រស់អ្ក

សូមដ្ក់ដំទ�ើងទអបកង់ទូរទស្សន៍មួយទទៀតសបមា្រ់អ្កខដលបតូវការទសវាកម្មទនះ។ទ្រើបតូវការជំនួយ្រទច្ចកទទសសូមទធ្វើតាមការខណនាំ

ទៅក្នុងព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍ផ្កាយរណបសម្មាប់អ្នកឯកទេសបទ ច្េកវិជ្ជាម្បចាំទសតេក។

អក្សរសបមា្រ់មនុស្ស្ ្លង់ជាភាសាអង់ទគ្លសព័រទុយហ្គាល់និងទអស្បោញក៏មានទៅទលើអ៊ិនទធើរខណតសបមា្រ់ឧ្រករណ៍ទអ�ិចបតូនិច

ខដលអាចទប្រើកម្មវិធីទនះបានផ្ងខដរ។

ការថតចម្លងវីសដអូ

ការ្តចម្លងវីទដអូពីការប្រជុំធម្មនិដ្ឋានទនះបតូវបានផ្តេល់សិទ្ិឲ្យទប្រើបបាស់ខតក្នុងសាសនាចបក្រ៉ុទណាណាះ។អ្កឯកទទស្រទច្ចកវិជាជាប្រចាំ

ទសតេកអាច្ តចម្លងវីទដអូទនះប្រគល់ឲ្យ្រណាណាល័យថនសាលាប្រជុំនីមួយៗ។គ្ត់គួរខត្រិទទសចកតេីប្រកាសការរកសាសិទ្ិអ្កនិពន្ដូច

តទៅទនះទៅទលើវីទដអូនីមួយៗខដលបាន្ តចម្លងទនាះ៖

១. កាល្ររិទចឆេទទមាោងនិងភាសាថនការចាក់ផ្សាយអាចនឹងបតូវមានផ្លាស់្រ្នូរ។សូមទមើលទគហទំព័រevents .lds .orgសបមា្រ់្រច្ចនុ្របែន្ភាពជាភាសាអង់ទគ្លស។សបមា្រ់្រច្ចនុ្របែន្ភាពជាភាសាទផ្្សងទទៀត
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ព័រទុយហ្គាល់

(អក្សរសបមា្រ់មនុស្ស្ ្លង់)

ភាសាគអាទមរិក ៤

ម៉ុងទហ្គាលី

សាម័រ
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(អក្សរសបមា្រ់មនុស្ស្ ្លង់)
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តុងហ្គា
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បារាំង

្រ៉ូ�នូញ

្រ៊ុលហ្គារី

ព័រទុយហ្គាល់
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ភាសាគអាទមរិក

មាោឡាកាសី៊

ម៉ុងទហ្គាលី

រុស្សី

រ៉ូមាោនី

លីទុយអានី

សាម័រ

សី៊្រ៊ូអាណូ

សុ៊យខអត

ហុងបគី

ហូ�ង់

ហ្វាំង�ង់

ហ្វីជី

ឡាទវៀ

អង់ទគ្លស

(អក្សរសបមា្រ់មនុស្ស្ ្លង់)

អាទមនី

អាល់បានី

អាល្លឺម៉ង់

ទអសតេនូនី

ទអស្បោញ

(អក្សរសបមា្រ់មនុស្ស្ ្លង់)

អ៊ីតាលី

អ៊ុយខបកន
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ឯកសារការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ជាវីទដអូទុកជា្រណាណាសារទៅទលើទគហទំព័រdevotionals .lds .orgក្នុងទពលឆ្្រ់ៗ្រនាទា្រ់ពីការចាក់ផ្សាយ

ទនាះ។ឯកសារជាសំទ�ងនិងឯកសារវីទដអូ្រខនថែមទទៀតបតូវបានដ្ក់្រញ្ចនូលក្នុង្រណាណាសារបតឹមថ្ងៃទៅរ៍្រនាទា្រ់ពីការចាក់ផ្សាយទនាះ។

ឯកសារជាអតថែ្រទនឹងបតូវដ្ក់្រខនថែមទៅទពលវារួចរាល់។

ភាសាបណាណាសារជ្វីទែអូសម្មាប់ទេហេំព័រmormonchannel .orgMormon Channel(ប៉ុសតេិ៍មរមន)សម្មាប់ឧបករណ៍រ៉ុេូ

និងកម្មវិធីMormon Channelទៅទលើឧបករណ៍្ ល័ត៖

ភាសាគអាទមរិក អង់ទគ្លស

(អក្សរសបមា្រ់មនុស្ស្ ្លង់)

អំ�នុង្រី្រួនថ្ងៃថនការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីទនះនឹងបតូវបាន្រញ្ចនូលទៅក្នុងទស៊រីវីទដអូការម្បជុំធម្មនិដ្ឋានេូទាំងពិភពទោកសម្មាប់

យុវមជ្ិមវ័យទៅទលើទគហទំព័រmormonchannel .orgនិងទៅក្នុង្រណាណាសារទលើទគហទំព័រMormon Channelសបមា្រ់

ឧ្រករណ៍រ៉ុគូនិងកម្មវិធីMormon Channelទៅទលើឧ្រករណ៍ចល័ត។



កាលវិភាគការចាក់ផ្សាយ៖ការប្រជុំធម្មនិដ្ឋានទូទាំងពិភពលោកសបរា្រ់យុវមជ្ិមវ័យ

ជលកមើសផ្្ដល់ជូនលផ្សេងលទៀត

ទូរទេ្សន៍និងវិទ្យុ

ការប្រជុំធម្មនិដ្ឋានទនះនឹងមានផ្សាយផ្ទាល់ទៅកខន្លងខដលអាចទធ្វើទៅបានតាមសាថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យនុទូទាំងពិភពទលាករួមមាន

ការចាក់ផ្សាយខែ្សកា្រផ្កាយរណ្រនិងសាថានីយ៍អ៊ិនទធើរខណតនិងMormon Channel HD Radio(វិទ្យនុ្រ៉ុសតេ៍មរមនទអច�ី)។

សូមពិនិត្យទមើលតារាងកម្មវិធីក្នុងមូលដ្ឋានខដលមានទៅក្នុងតំ្រន់រ្រស់អ្កឬចូលទៅទគហទំព័រmormonchannel .orgឬ

byutv .orgសបមា្រ់ព័ត៌មាន្រខនថែម។

កម្មវិធដីបណ្ណាល័យដំណឹងល្អសៅសលើឧបករណ៍ចល័ត

កម្មវិធី្រណាណាល័យដំណឹងល្ទៅទលើឧ្រករណ៍ចល័តមានជាទបចើនភាសានិងមានទៅតាមឧ្រករណ៍ចល័តប្រទភទទផ្្សងៗរួមមាន

ឧ្រករណ៍ទ្្រ្រ្លិតនិងទូរសពទសាមាតហ្វនូនខដលទដើរទដ្យប្រព័ន្ប្រតិ្រតតេិការApple (iOS)និងAndroid។សូមចូលទៅទគហទំព័រ

mobile .lds .orgឬសូមពិនិត្យទមើលapplication storeថនឧ្រករណ៍ចល័តរ្រស់អ្កទដើមបែីទរៀន្រខនថែមទទៀត។

ការ្តចម្លងជាវីទដអូនិងជាសំទ�ងសបមា្រ់ភាសាជាទបចើននឹងមានទៅចទនាលាះទពលមួយខែ្រនាទា្រ់ពីការចាក់ផ្សាយទនះ។ឯកសារជា

អតថែ្រទនឹងបតូវដ្ក់្រខនថែមទៅទពលវារួចរាល់។

ឯកសារជ្េំសេង

ឯកសារជាសំទ�ងមានទៅទលើទគហទំព័រdevotionals .lds .org។

ភាសាដែលមានសម្មាប់វីទែអូនិងសំទេង៖

សូមពិនិត្យទមើលទគហទំព័រdevotionals .lds .orgសបមា្រ់ភាសាខដលមាន។


