
Ծանուցում

Ամսաթիվ. 10 օգոստոսի, 2018թ․

Ուղղված է. Բարձրագույն Իշխանություններին, օժանդակ 
կազմակերպությունների գերագույն 
նախագահություններին, տարածքային 
յոթանասունականներին, ցցերի, միսիաների և 
շրջանների նախագահներին, եպիսկոպոսներին և 
ճյուղերի նախագահներին

Ում կողմից. Սեմինարիաներ և Կրոնի Ինստիտուտներ
Քահանայության և ընտանեկան բաժանմունք (1‑801‑240‑4357)

Թեմա. 2018 թվականի սեպտեմբեր ամսվա Երիտասարդ չափահասների 
Համաշխարհային հոգևոր հավաք. Դեմ առ դեմ հանդիպում Երեց Քվենթին 
Լ․ Քուքի հետ

«Երիտասարդ չափահասների Համաշխարհային հոգևոր հավաք. Դեմ առ դեմ 
հանդիպում Երեց Քվենթին Լ․ Քուքի հետ» կհեռարձակվի ուղիղ եթերով Եկեղեցու 
արբանյակային համակարգով, LDS .org, YouTube, կայքերով և այլ լրատվամիջոցներով 
կիրակի օրը, 2018 թվականի սեպտեմբերի 9‑ ին։ Երեց Քուքին կմիանան Եկեղեցու 
պատմաբաններ՝ Քույր Քեյթ Հոլբրոքը և Մեթ Գրոուն։ Այս իրադարձությունը 
կկենտրոնանա Եկեղեցու պատմության վրա և կներկայացնի պատմական նոր 
պատմվածքը՝ Սրբերը։ Հրավիրվում են 18‑ 30 տարեկան բոլոր երիտասարդ 
չափահասները, ամուրի և ամուսնացած, և 2018 թվականի վերջում ավագ դպրոցը 
կամ դրան համարժեք ուսումնական հաստատություն ավարտող ուսանողները:

Ուղիղ եթերից հետո կարճ ժամանակ անց հավաքի տեսագրությունը կարխիվացվի 
devotionals .lds .org և ysafacetoface .lds .org կայքերում։ Տեսագրությունները կարելի է 
նվագարկել առցանց կամ ներբեռնել ցանկացած ժամանակ: Մատչելի լեզուների կամ 
այլ մանրամասների համար տես այս ծանուցմանը կից հեռարձակման ժամացուցակը։ 
Բոլոր հաստատված լեզուների տեսագրությունները հասանելի կլինեն մինչև 2018 
թվականի սեպտեմբերի 22‑ ը, շաբաթ օրը։

Խնդրում ենք, ընտրել ձեր տարածքի երիտասարդ չափահասների համար դիտման 
ամենահարմար օրն ու ժամը: Սոցիալական մեդիայի ռեսուրսները(ուղերձը, կամ 
«հուշումը» և Facebook ու Twitter կայքերի պաստառները) հասանելի են devotionals .lds .org 
կայքում։

Notice, 10 August, 2018: 2018 September 2018 Worldwide Devotional for Young Adults:  
A Face to Face Event with Elder Quentin L. Cook‑ ի թարգմանությունը։ Armenian 16145 201

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&_r=1
https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=hye&cid=rdb_v_ysa-face-2-face


Ուղիղ հեռարձակում Նավուից, Իլինոյս
Դիտեք՝ LDS.org, YouTube, կամ Facebook կայքերով։

Ներկայացնում 
են Սրբերը՝ Եկե-
ղեցու պատմու-
թյան նոր գիրքը

#LDSDevo

© 2018 by Intellectual Reserve, Inc. Բոլոր իրավունքները վերապահված են։ 3/18։ 3/18 September 2018 Worldwide Devotional for Young Adults Poster- ի թարգմանությունը: Armenian PD60006076 201

Կիրակի, 9 սեպտեմբերի, 2018 18:00  ԼՑԺ
Երիտասարդ չափահասների համաշխարհային հոգևոր հավաք.  

Դեմ առ դեմ հանդիպում  

Երեց  
Քվենթին Լ. Քուք,   

Տասներկու 
 Առաքյալների  Քվորում

Քեյթ  Հոլբրուկ, 
Եկեղեցու 

 Պատմության 
Բաժին

Մեթ Գրոու, 
 Եկեղեցու 

Պ ատմության 
Բաժին

ԵՐԵՑ ՔՎԵՆԹԻՆ Լ․ ՔՈւՔԻ,  
ՔԵՅԹ ՀՈԼԲՐՈՒԿԻ և ՄԵԹ ԳՐՈՈւԻ հետ
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Եկեղեցու հեռարձակման 
ժամացուցակը

Համաշխարհային հոգևոր հավաք երիտասարդ 

չափահասների համար. 

Դեմ առ դեմ հանդիպում Երեց Քվենթին Լ․ Քուքի հետ

Կիրակի, 9 սեպտեմբերի, 2018թ․

Ծրագրի տևողությունը. 1 ժամ 15 րոպե

Հիմնական տեղեկություն

Դիտման ժամ

Խնդրում ենք, ընտրել ձեր տարածքի երիտասարդ չափահասների համար դիտման 
ամենահարմար օրն ու ժամը 1:

Տեղեկություն ցցի տեխնիկական մասնագետի համար

Այս հեռարձակումը կարելի է դիտել ուղիղ եթերով Եկեղեցու արբանյակային 
համակարգով, devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, YouTube,2 կայքերով և այլ 
լրատվամիջոցներով: Հեռարձակման հաջորդ անգամների դիտումը պետք է կատարվի 
devotionals .lds .org կամ ysafacetoface .lds .org կայքերից ցուցադրելով կամ ներբեռնելով, 
ուղիղ եթերը տեսագրվի հետագա դիտումների համար, կամ ընտրվի հեռարձակման 
ժամացուցակում նշված այլ տարբերակ։

Արբանյակային հեռարձակմանը նախապատրաստելու կամ տեխնիկական 
օգնության համար զանգահարելու հրահանգների համար օգտվեք Արբանյակային 
սարքավորման վերաբերյալ տեղեկություն ցցի տեխնիկական մասնագետի համար 
ուղեցույցից:  Այս փաստաթուղթը  պետք է պահվի արբանյակային ընդունիչի կողքին:

Հավաքատներում Եկեղեցու հեռարձակումներն ընդունող արբանյակային, 
համացանցային կամ այլ սարքավորումների վերաբերյալ տեխնիկական տեղեկության 
համար այցելեք mhtech .lds .org:  Եթե կայքում ձեր լեզուն առկա չէ, նշանակված 
վարչական գրասենյակը կարող է օգնություն տրամադրել:

Ուշադրություն․ Եթե դուք կարդում և գրում եք անգլերեն լեզվով, խնդրում ենք 
հեռարձակման ավարտից հետո լրացնել Broadcast Postevent Survey հարցումը 
(այն ներկայումս մատչելի է միայն անգլերենով)։ Հարցումը կարող եք գտնել 
mhtech .lds .org‑ ում` փնտրելով broadcast survey։

 1. Հեռարձակման ամսաթիվը, ժամը և լեզուները ենթակա են փոփոխման: Տես events .lds .org անգլերենով փոփոխությունների 
համար: Այլ լեզուներով փոփոխություններին տեղեկանալու համար կապվեք համապատասխան վարչական գրասենյակի 
հետ:

 2. Այս փաստաթղթում ապրանքների կամ ընկերությունների բոլոր անունները, սարքերը, լոգոները, պատկերակները, 
գրաֆիկական պատկերները կամ դիզայներական մոտեցումներն իրենց համապատասխան սեփականատերերի 
ապրանքային նշաններն են և ցուցադրվում են միայն այն տեսքով, որը շահեկան է այդ սեփականատերերին:  Այս 
փաստաթղթում ապրանքների, ծառայությունների, ընկերությունների, կազմակերպությունների, տնային էջերի կամ 
կայքէջերի ներկայությունը կամ բացակայությունը չի ենթադրում որևէ հովանավորչություն, հավանություն կամ 
անհավանություն Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու կողմից:

https://www.lds.org/help/support/meetinghouse-technology/?lang=eng
https://www.lds.org/church/events?lang=eng
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Հեռարձակման ժամացուցակ. Համաշխարհային հոգևոր հավաք՝ 
Դեմ առ դեմ հավաք երիտասարդ չափահասների համար

Ենթագրեր

Շատ տարածքներում թույլ լսողություն ունեցողների համար Եկեղեցու 
արբանյակային համակարգում տրվում են ենթագրեր: Ենթագրերը նույնպես 
մատչելի են համացանցում՝ համապատասխան էլեկտրոնային սարքերի համար: Այս 
իրադարձության համար ենթագրերը հասանելի են միայն անգլերեն լեզվով։

Տեսաերիզի բազմացումը

Այս հեռարձակման տեսագրության բազմացումը թույլատրվում է միայն Եկեղեցու 
օգտագործման նպատակով: Ցցի տեխնիկական մասնագետը կարող է օրինակներ 
պատրաստել հավաքատան բոլոր գրադարանների համար: Յուրաքանչյուր 
տեսագրության վրա նա պետք է փակցնի հետևյալ գրությամբ պիտակը.

Համաշխարհային հոգևոր հավաք երիտասարդ չափահասների համար. 
Դեմ առ դեմ հանդիպում Երեց Քվենթին Լ․ Քուքի հետ 
Կիրակի, 9 սեպտեմբերի, 2018թ․ 
© 2018 by Intellectual Reserve, Inc. 
Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

Այս հեռարձակումը նաև արխիվացվում է devotionals .lds .org և ysafacetoface .lds .org 
կայքերում։

Ուղիղ հեռարձակում
Ուղիղ հեռարձակումը մատչելի է Եկեղեցու արբանյակային համակարգում, 
devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org կայքերում, Mormon Channel 
Roku‑ ի համար, Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Ֆեյսբուկյան 
էջում, ՎՕՍ Կրոնի ինստիտուտների Ֆեյսբուկյան էջում, և Mormon Channel բջջային 
հավելվածում։

Ուղիղ հեռարձակում  ԼՑԺ․ Կիրակի, 9 սեպտեմբերի, 2018թ․, ժամը՝ 18:00 3

  ՀԸԺ.  Երկուշաբթի, 10 սեպտեմբերի, 2018թ․, ժամը՝ 24:00

Ուղիղ հեռարձակման լեզուները հասանելի են Եկեղեցու արբանյակային 
համակարգում, devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org կայքերում, Mormon Channel Roku- ի 
համար:

Ամերիկյան նշանների լեզու 4

Անգլերեն (ենթագրերով)
Իսպաներեն

Պորտուգալերեն
ֆրանսերեն

 3. Ծրագրի սկիզբը նշված է լեռնային ցերեկային ժամանակով (ԼՑԺ) և Համակարգված Ընդհանուր Ժամանակով (ՀԸԺ): ԼՑԺ‑ ն 
Սոլթ Լեյք Սիթիի ժամանակն է, երբ գործում է ցերեկային խնայողական ժամանակը (կամ ամառային ժամանակը): ՀԸԺ‑ ն 
միջազգային ժամանակի ստանդարտ է:

 4. Ամերիկյան նշանների լեզուն (ԱՆԼ) մատչելի կլինի Եկեղեցու արբանյակային համակարգում միայն Միացյալ 
Նահանգներում և Կանադայում: ԱՆԼ հեռարձակումների ժամանակ հիմնականում կցուցադրվի նշանների լեզվով 
թարգմանիչը, միևնույն ժամանակ հավաքի խոսնակները կցուցադրվեն էկրանի վրա փոքր պատուհանի մեջ: Անգլերենը 
աուդիոն հեռարձակվում է ամերիկյան նշանների լեզվի հետ մեկտեղ: Եթե ձեզ պետք է ստանալ ԱՆԼ արբանյակային 
կապով, դիմեք Տարածքների Կառավարման տեղական խմբին հեռարձակումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ: Կարող է 
պահանջվել լրացուցիչ սարքավորում:

https://www.mormonchannel.org/
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Հեռարձակման ժամացուցակ. Համաշխարհային հոգևոր հավաք՝ 
Դեմ առ դեմ հավաք երիտասարդ չափահասների համար

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Ֆեյսբուկյան էջի և ՎՕՍ Կրոնի 
ինստիտուտների Ֆեյսբուկյան էջի ուղիղ տեսահեռարձակման լեզուներ․

Անգլերեն Իսպաներեն Պորտուգալերեն

Վիդեո և աուդիո ուղիղ հեռարձակման լեզուներ mormonchannel .org- ի համար, և ուղիղ 
վիդեո հեռարձակման լեզուներ Mormon Channel բջջային հավելվածի համար․

Ամերիկյան 
նշանների լեզու

Անգլերեն 
(ենթագրերով)

իսպաներեն

Ուղիղ հեռարձակման ժամը միակ ժամն է, երբ այս հեռարձակումը մատչելի 
կլինի ֆրանսերեն, պորտուգալերեն և իսպաներեն լեզուներով Mormon Channel 
for Roku‑ ի համար, և միակ ժամը, երբ այն մատչելի կլինի իսպաներեն լեզվով 
mormonchannel .org‑ ում և Mormon Channelբջջային հավելվածում։ Ուղիղ եթերից սկսած 
հոգևոր հավաքը կարելի է վերը նշված լեզուներով դիտել ցանկացած ժամանակ 
devotionals .lds .org և ysafacetoface .lds .org կայքերում։

Արխիվներ
Արխիվները մատչելի են devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org 
կայքերում, Mormon Channel Roku‑ ի համար, Mormon Channel բջջային հավելվածում։

Վիդեո և միայն աուդիո արխիվացված լեզուներ devotionals .lds .org և ysafacetoface .lds .org 
կայքերի համար։

Ալբաներեն
Ամերիկյան 
նշանների լեզու

Անգլերեն 
(ենթագրերով)

Բուլղարերեն
Գերմաներեն
Դանիերեն
Էստոներեն
Թագալոգ
Թաիթիերեն

Թայերեն
Թոնգերեն
Ինդոնեզերեն
Իտալերեն
Լատվիերեն
Լեհերեն
Լիտվերեն
Խորվաթերեն
Կանտոներեն
Կոմբոջերեն
Կորերեն

Հայերեն
Հոլանդերեն
Հունգարերեն
Ճապոներեն
Մալագասի
Մանդարին
Մոնղոլերեն
Նորվեգերեն
Շվեդերեն
Ուկրաիներեն
Չեխերեն

Պորտուգալերեն
Ռումիներեն
Ռուսերեն
Սամոերեն
Սեբուանո
Ֆիններեն
Ֆիջերեն
Ֆրանսերեն
իսպաներեն

Ուղիղ հեռարձակման վիդեո ֆայլերը հեռարձակումից անմիջապես հետո 
կարխիվացվեն devotionals .lds .org և ysafacetoface .lds .org կայքերում։ Միայն‑ աուդիո 
և լրացուցիչ վիդեո ֆայլերը կավելացվեն արխիվներում մինչև 2018 թվականի 
սեպտեմբերի 22‑ ը, շաբաթ օրը։ Տեքստային ֆայլերը չեն հրատարակվի այս 
հեռարձակման համար։

Տեսանյութերի արխիվացման լեզուներ mormonchannel .org- ի, Mormon Channel Roku- ի և 
Mormon Channel բջջային հավելվածի համար․

Ամերիկյան նշանների լեզու
Անգլերեն (ենթագրերով)
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Հեռարձակման ժամացուցակ. Համաշխարհային հոգևոր հավաք՝ 
Դեմ առ դեմ հավաք երիտասարդ չափահասների համար

Ուղիղ եթերից մի քանի օր անց ծրագիրը կավելացվի Երիտասարդ չափահասների 
համար համաշխարհային հավաքների հեռարձակումների տեսանյութերի 
հավաքածուին mormonchannel .org‑ ում և Mormon Channel‑ ի արխիվներին Roku‑ ի համար, 
Mormon Channel բջջային հավելվածում։

Հեռարձակման այլ ընտրանքներ

Հեռուստատեսություն և ռադիո

Որտեղ հնարավոր է այս հեռարձակումը ուղիղ եթերով կցուցադրվի ամբողջ 
աշխարհում հեռարձակվող տարբեր կաբելային, արբանյակային և համացանցային 
հեռուստատեսային կայանների և հեռարձակման, արբանյակային և համացանցային 
ռադիոկայանների միջոցով, ներառյալ Mormon Channel HD Radio‑ ն: Ստուգեք տեղական 
ծրագրերի ցանկը ձեր տարածքում ծրագրի առկայության համար կամ լրացուցիչ 
տեղեկության համար այցելեք mormonchannel .org կամ byutv .org կայքերը։

Ավետարանի Գրադարան շարժական կապի հավելված

Ավետարանի Գրադարան շարժական կապի հավելվածը հասանելի է տարբեր 
լեզուներով տարբեր շարժական սարքերի վրա, ներառյալ պլանշետների և 
սմարթֆոնների, որոնք օգտագործում են Apple (iOS) և Android օպերացիոն 
համակարգեր: Ավելին իմանալու համար այցելեք mobile .lds .org կամ ձեր սարքի 
հավելվածի խանութը:

Վիդեո և միայն‑ աուդիո ֆայլերը լեզուների մեծ մասի համար մատչելի կլինեն 
հեռարձակումից հետո մեկ ամսվա ընթացքում:

Պոդքաստեր

Պոդքաստերը մատչելի են devotionals .lds .org կայքում։

Վիդեո և միայն- աուդիո լեզուներ. 

Այցելեք devotionals .lds .org մատչելի լեզուների համար։


