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Залуучуудад зориулсан Дэлхий даяарх онцгой цугларалтыг 2019 оны 1- р сарын 13- ны 
ням гарагт орон нутгийн цагаар 18:00 цагт Сүмийн хиймэл дагуулын систем, LDS .org 
болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр шууд дамжуулан нэвтрүүлэх болно. Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэйл Г.Рэнланд, түүний эхнэр Рут Л.Рэнланд нар үг хэлэх 
болно. Бүх ганц бие болон гэрлэсэн залуучуудыг (18–30 насны) мөн ахлах сургууль ба 
үүнтэй дүйцэх сургуулийг 2019 оны 4- р сарын сүүлээр төгсөх сурагчдыг уг цугларалтад 
оролцохыг урьж байна.

Онцгой цугларалтын бичлэгийг шууд дамжуулалт дууссаны дараахан 
devotionals .lds .org вэбсайтад хадгална. Энэхүү нэвтрүүлгийн бичлэгийг ямар ч үед 
вэбсайтаас шууд үзэж мөн татан авч болно. Үзэх боломжтой хэл болон бусад мэдээллийг 
шууд нэвтрүүлгийн хавсаргасан хуваариас үзнэ үү. Бүх зөвшөөрөгдсөн хэл дээрх бичлэг 
2019 оны 1- р сарын 19-ний бямба гараг гэхэд бэлэн болсон байна.

Бүсийнхээ залуучуудын үзэх хамгийн тохиромжтой өдөр, цагийг сонгоно уу. Олон 
нийтийн мэдээллийн эх сурвалжууд devotionals .lds .org вэбсайтад тавигдана.
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Сүмийн шууд 
нэвтрүүлгийн хуваарь
Залуучуудад зориулсан дэлхий даяарх онцгой 
цугларалт: 
Ахлагч Рэнланд, Рэнланд эгч хоёртой хамт нэгэн үдэш
2019 оны 1- р сарын 13- ны ням гараг
Үргэлжлэх хугацаа: 1 цаг

Ерөнхий мэдээлэл
Үзүүлэх цаг
Бүсийнхээ залуучуудын үзэх хамгийн тохиромжтой өдөр, цагийг сонгоно уу.

Гадасны техникийн мэргэжилтэнд зориулсан мэдээлэл
Энэхүү нэвтрүүлгийг Сүмийн хиймэл дагуулын систем, devotionals .lds .org вэбсайт 
болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр шууд 1 үзэж болно. Үүний дараа нэвтрүүлгийг 
зөвхөн devotionals .lds .org вэбсайтаас үзүүлэх, татаж авах, хуулбарлан үзүүлэх эсвэл шууд 
нэвтрүүлгийн хуваарьт орсон өөр бусад сонголтоос аль нэгийг сонгон үзүүлэх ёстой.
Хиймэл дагуулын нэвтрүүлэгт бэлтгэх мөн техникийн тусламж хүсэх заавар хэрэгтэй 
бол Гадасны техникийн мэргэжилтэнд зориулсан хиймэл дагуулын төхөөрөмжийн тухай 
мэдээллийг үзнэ үү. Энэхүү мэдээллийг хиймэл дагуулын хүлээн авагчийн ойролцоо 
тавина уу.
Цуглааны байранд Сүмийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн авахад хэрэглэдэг хиймэл дагуул, 
интернэт, бусад төхөөрөмжийн талаарх мэдээллийг үзэх бол mhtech .lds .org хаягаар хандана 
уу. Хэрэв танай орны хэл энэ вэбсайтад байхгүй бол харьяа үйлчлэлийн төв танд туслах 
боломжтой.
Тайлбар: Та англи хэл дээр уншиж, бичдэг бол нэвтрүүлэг дууссаны дараа Broadcast 
Postevent Survey буюу шууд нэвтрүүлгийн талаарх судалгааг бөглөнө үү (тус судалгаа 
одоогоор зөвхөн англи хэл дээр байгаа). Уг судалгааг бөглөхийн тулд mhtech .lds .org хаягаар 
орж, broadcast survey гэсэн нэрээр хайна уу.

Хадмал тайлбар
Сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан хадмал тайлбарыг хиймэл дагуулын систем 
ашиглан олон бүсэд үзүүлэх боломжтой. Боломжтой газруудад англи хэл дээрх хадмал 
тайлбар 1- р сувгаар (CC1), португал хэл дээрх хадмал тайлбар 4- р сувгаар (CC4), испани 
хэл дээрх хадмал тайлбар 3- р сувгаар (CC3) гарах боломжтой. Хэрэв танай бүсэд хадмал 
тайлбарыг үзүүлэх боломжтой бол энэ үйлчилгээ хэрэгтэй хүмүүст зориулан тусгай 
телевиз бэлтгэж тавина уу. Техникийн тусламж хэрэгтэй бол Гадасны техникийн 
мэргэжилтэнд зориулсан хиймэл дагуулын төхөөрөмжийн тухай мэдээлэл дээрх зааврыг 
дагана уу.
Түүнчлэн унших боломжтой цахим хэрэгслүүдэд зориулсан англи, испани, португал хэл 
дээрх хадмал тайлбарыг интернэтээр үзэж болно.

 1. Нэвтрүүлгийн өдөр, цаг, хэл өөрчлөгдөж болно. Англи хэл дээрх өөрчлөлтийг events .lds .org хаягаар орж үзнэ үү. Бусад хэл дээрх 
өөрчлөлтийг мэдэхийг хүсвэл харьяа үйлчлэлийн төвтэйгөө холбогдоно уу.
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Шууд нэвтрүүлгийн хуваарь: Залуучуудад зориулсан дэлхий даяарх онцгой цугларалт

Видео бичлэгийг хувилан олшруулах
Энэ онцгой цугларалтын бичлэгийн хувийг зөвхөн Сүмийн хэрэгцээнд зориулан 
ашиглахыг зөвшөөрнө. Гадасны техникийн мэргэжилтэн цуглааны байруудын номын 
сан тус бүрд нэг нэг хувийг хувилан өгч болно. Тэрээр хэвлэлийн эрхийн тухай дараах 
мэдэгдлийг бичлэг бүрийн хайрцган дээр бичиж тавих хэрэгтэй.

Залуучуудад зориулсан дэлхий даяарх онцгой цугларалт: 
Ахлагч Рэнланд, Рэнланд эгч хоёртой хамт нэгэн үдэш 
2019 оны 1- р сарын 13 
© 2019 by Intellectual Reserve, Inc. 
Бүх эрх хамгаалагдсан.

Түүнчлэн энэ онцгой цугларалтын бичлэгийг devotionals .lds .org вэбсайтад хадгалах болно.

Шууд нэвтрүүлэг
Шууд нэвтрүүлгийг Сүмийн хиймэл дагуулын системээр мөн devotionals .lds .org, 
mormonchannel .org, Рокуд зориулсан мормон суваг 2, ХҮГ Шашны институтийн фэйсбүүк 
хуудсаар болон Мормон сувгийн гар утасны аппликэйшнээр орж үзэх боломжтой.

 Шууд нэвтрүүлэг  ОНЦ: 2019 оны 1- р сарын 13- ны ням гаргийн 18:00 цагт 3

 ОУЗЦ: 2019 оны 1- р сарын 14- ний даваа гаргийн 01:00 цагт
Сүмийн хиймэл дагуулын систем болон devotionals .lds .org хаягаар дамжуулж буй шууд 
нэвтрүүлгийг үзэх боломжтой хэл:
франц
америк дохионы хэл 4

англи (хадмал 
тайлбартай)

индонез

испани (хадмал 
тайлбартай)

камбож
кантоны хятад
мандарин хятад
монгол

португал (хадмал 
тайлбартай)

самоа
себу
солонгос
тагалог

тай
тахити
тонга
фижи
япон

Рокуд зориулсан мормон сувгаар шууд дамжуулах видео нэвтрүүлгийн хэл:
америк дохионы хэл
англи (хадмал 
тайлбартай)

испани (хадмал 
тайлбартай)

португал (хадмал 
тайлбартай)

франц

 2. Энэ баримт бичигт дурдсан бүх бүтээгдэхүүн буюу компанийн нэр, тоног төхөөрөмж, лого, тэмдэг, график болон загвар нь 
холбогдох өмчлөгчдийн худалдааны тэмдэгт бөгөөд эдгээрийг зөвхөн худалдааны тэмдэгт эзэмшигчдийн эрх ашгийн тулд 
үзүүлэх ёстой. Энэхүү баримт бичигт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, компани, байгууллага, хувийн вэб хуудас, вэбсайтуудын нэр 
байх эсвэл байхгүй байх нь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмээс эдгээрийг ивээн тэтгэдэг эсвэл баталгаа 
гаргах болон гаргахгүй гэсэн ямар ч санааг агуулаагүй болно.

 3. Хөтөлбөр эхлэх цагуудыг орон нутгийн уртасгасан цаг (ОНУЦ) болон олон улсын зохицуулсан цаг (ОУЗЦ)- ийн дагуу 
жагсаасан. Орон нутгийн цаг (ОНЦ) гэдэг нь Юта мужийн Солт Лэйк Ситигийн цаг юм. Олон улсын зохицуулсан цаг (ОУЗЦ) 
гэдэг нь олон улсын стандарт цаг юм.

 4. Зөвхөн Америкийн Нэгдсэн Улс, Канадад Сүмийн хиймэл дагуулын системээр дамжуулан америк дохионы хэл (АДХ) дээр 
хүлээн авах боломжтой. Шууд нэвтрүүлгийг АДХ- ээр гаргахдаа дэлгэцэн дээр дохионы хэлээр орчуулж байгаа хүнийг томоор 
гаргах бөгөөд цуглаанд үг хэлж буй хүнийг жижиг цонхонд давхар гаргаж дамжуулна. Англи хэл дээрх аудио бичлэгийг 
АДХ- тэй хамт нэвтрүүлэх болно. Хэрэв та хиймэл дагуулаар АДХ- ийг хүлээн авах хэрэгтэй бол нэмэлт тоног төхөөрөмж 
шаардлагатай байж болох тул орон нутгийнхаа барилгын албатай хоёр долоо хоногийн өмнөөс холбоо барина уу.
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Шууд нэвтрүүлгийн хуваарь: Залуучуудад зориулсан дэлхий даяарх онцгой цугларалт

Мормон сувгийг Року тоглуулагчаар ашиглах боломжтой. Нэмэлт мэдээллийг 
mormonchannel .org- оос эсвэл Рокугийн сувгийн сан руу орж үзнэ үү.

ХҮГ Шашны институтийн фэйсбүүк хуудсан дахь шууд нэвтрүүлгийн видео бичлэгийн хэл:
англи

mormonchannel .org- оор дамжуулах шууд нэвтрүүлгийн видео, аудио бичлэгийн болон 
мормон суваг гар утасны аппликэйшнээр үзэх боломжтой видео бичлэгийн хэл:
америк дохионы хэл англи (хадмал 

тайлбартай)
испани (хадмал 
тайлбартай)

Рокуд зориулсан мормон суваг дээр шууд нэвтрүүлгийг франц, португал, испани хэлээр 
үзэх боломжтой цорын ганц үе нь шууд нэвтрүүлгийн цаг бөгөөд испани хэлээр зөвхөн 
mormonchannel .org болон Мормон сувгийн гар утасны аппликэйшн дээр үзэх боломжтой. 
Онцгой цугларалтыг шууд нэвтрүүлгийн эхлэлээс devotionals .lds .org дээр хүссэн цагтаа 
дээрх жагсаалтад байгаа хэлээр үзэж болно.

Архив
Архив нь devotionals .lds .org, mormonchannel .org болон Рокуд зориулсан мормон суваг, мормон 
сувгийн гар утасны аппликэйшн дээр байрласан.

Devotionals .lds .org- ын видео, аудио бичлэг болон хэвлэмэл байдлаар хадгалагдсан хэл:
албани
америк дохионы хэл
англи (хадмал 
тайлбартай)

армен
болгар
герман
дани
индонез
испани (хадмал 
тайлбартай)

итали
камбож
кантоны хятад
латви
литва
малага
мандарин
монгол
нидерланд
норвеги
орос

польш
португал (хадмал 
тайлбартай)

румын
самао
себу
солонгос
тагалог
тай
тахити
тонга

украин
унгар
фижи
финланд
франц
хорват
чех
швед
эстони
япон

Шууд нэвтрүүлгийн видео бичлэгийн файлууд нэвтрүүлгийн дараахан devotionals .lds .org 
вэбсайтад хадгалагдана. Аудио, нэмэлт видео бичлэгийн файлуудыг шууд нэвтрүүлгийн 
дараа тухайн бямба гараг гэхэд архивт нэмж оруулсан байна. Хэвлэмэл файлыг бэлэн 
болсны дараа нэмж оруулна.

Мormonchannel .org, Рокуд зориулсан мормон суваг, мормон сувгийн гар утасны аппликэйшн 
дэх видео бичлэгийн архивлах хэл:
америк дохионы хэл
англи (хадмал 
тайлбартай)
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Шууд нэвтрүүлгийн хуваарь: Залуучуудад зориулсан дэлхий даяарх онцгой цугларалт

Энэхүү хөтөлбөрийг шууд нэвтрүүлгээс хойш хэдэн өдрийн дараа mormonchannel .org дахь 
Worldwide Devotionals for Young Adults буюу Залуучуудад зориулсан дэлхий даяарх онцгой 
цугларалт видео бичлэгийн санд болон Рокуд зориулсан мормон суваг, Мормон суваг гар 
утасны аппликэйшн дэх архивт нэмж оруулна.

Дамжуулах бусад боломж
Телевиз, радио
Энэхүү онцгой цугларалтын шууд дамжуулалтыг кабель, хиймэл дагуул, интернэтийн 
сүлжээтэй газрууд, Мормон сувгийн тоон системийн радио гэх мэт олон төрлийн телевиз, 
радиогийн станцуудаар хүлээн авч үзэх боломжтой. Өөрийн бүсийн орон нутгийн 
нэвтрүүлгийн хуваарийг харна уу эсвэл mormonchannel .org болон byutv .org хаягаар орж 
нэмэлт мэдээлэл авна уу.

Gospel Library гар утасны аппликэйшн
Gospel Library гар утасны аппликэйшныг олон хэлээр Аpple (iOS) болон андройд үйлдлийн 
системтэй ухаалаг гар утас, таблет зэрэг төрөл бүрийн ухаалаг хэрэгсэл дээр суулгах 
боломжтой. Нэмэлт мэдээллийг mobile .lds .org- оос болон өөрийн хэрэгслийн аппликэйшн 
татах хэсгээс үзнэ үү.
Видео, аудио бичлэгүүдийг шууд нэвтрүүлгээс хойш нэг сарын дотор ихэнх хэлээр үзэх 
боломжтой болно. Хэвлэмэл файлыг бэлэн болсны дараа нэмж оруулна.

Файлаар түгээх
Файлаар devotionals .lds .org- оос татаж авах боломжтой.
Видео болон аудио бичлэг хийх боломжтой хэл:
Ямар хэлээр үзэх боломжтойг devotionals .lds .org хаягаар орж мэднэ үү.


