
សេចក្តីជូនដំណឹង

កាលបរចិ្ ឆេទ ៖  ទី ១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨

ជនូ ្ ចំោះ ៖  ពួក អ្នក មាន សិទ្ិ អំណាច ទូទៅ គណៈប្រធាន អង្គការ ជំនួយ ទូទៅ ពួក ចិតសិ្រ នាក់ 

ប្រចាំ តំ្រន់ ប្រធាន ទសតេក ប្រធាន ទ្រសកកម្ម និងប្រធាន មណ្ឌល ្រ៊ីស្សព និងប្រធាន 

សាខា ទាំងឡាយ

មក ពី ៖  ថ្នាក់សិកាខាសាលា និងថ្នាក់វិទយាសាថានសាសនា

នាយកដ្ឋាន ្រព្វជិតភាព និង បករុមបគួសារ ( ១- ៨០១- ២៤០- ៤៣៥៧ )

បបធាន បទ ៖  ការ ប្រជរុំ ធម្មនិដ្ឋាន ទៅ ទូទាំង ពិភពទលាកសបមា្រ់ យរុវមជ្ិមវ័យ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ៖ បពរឹតតេការណ៍ ជួ្រសំទណះ សំណាល 

ជាមួយ ខអលទ�ើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃរុក

ការប្រជរុំធម្មនិដ្ឋាន ទូទាំង ពិភពទលាក សបមា្រ់ យរុវមជ្ិមវ័យ ៖ បពរឹតតេការណ៍ ជួ្រសំទណះ សំណាល ជាមួយ ខអលទ�ើរ ឃ្វីនថិន អិល 

ឃរុក នរឹង បតូវ ផ្សាយផ្ទាល់ តាម ប្រព័ន្ ផ្កាយ រណ្រ រ្រស់ សាសនាចបក ទៅ ទលើ ទគហទំព័រ LDS .org , YouTube និង ប្រព័ន្ ផ្្សព្វផ្សាយ ទផ្្សងៗ 

ទទៀត ទៅ ថថងៃ អាទិត្យ ទី ៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ។ ខអលទ�ើរ ឃរុក នរឹង មាន អ្នក ប្រវតតេិសាបសតេ រ្រស់ សាសនាចបក ចូលរួម ជាមួយ គឺ្រងបសី 

ទែត ហូលប្រ៊ូក និង្រងប្ររុស មា៉ាត ហហ្គរូវ ។ បពរឹតតេិការណ៍ ទនះ នរឹង ទផ្តោត ទៅទលើ ប្រវតតេិសាបសតេ រ្រស់ សាសនាចបក ទហើយ នរឹង ខណនាំ នូវ 

ការអតាថាធិ្របាយ ពី ប្រវតតេិ  ពួក្ររិសរុទ្ ថ្មីៗ ។ យរុវមជ្ិមវ័យ ទាំងអស់ ( អាយរុ ១៨- ៣០ ឆ្នាំ ) ទាំង ទៅ លីវ ឬ ទរៀ្រការ ទហើយ និង សិស្ស ទាំងអស់ 

ខែល នរឹង ្រញ្ច្រ់ វិទយាល័យ ឬ សិកសា កបមិត ទស្មើ នរឹង ថ្នាក់ ទនះ គិត បតរឹម ចរុង ឆ្នាំ ២០១៨ បតូវ បាន អទញជើញ ឲ្យ ចូលរួម ។

មិនយូរ ្រ៉រុនាមាន ទបកាយ ពី ការផ្សាយ ្រនតេផ្ទាល់ ការថត ចម្លង ថន ការប្រជរុំ ធម្មនិដ្ឋាន ទនះ នរឹង បតូវ ដ្ក់ ទៅក្ននុង ្រណាណាសារ ទលើ ទគហទំព័រ 

devotionals .lds .org និង ysafacetoface .lds .org  ។ ការថតចម្លង ទនាះ អាច ចូល ទមើល ឬ ទាញ យក បាន បគ្រ់ ទពល ។ សបមា្រ់ ភាសា ខែល 

មាន និងទសចក្ី លម្ិត ទផ្្សងៗ ទទៀត សូម ទមើល កាលវិភាគ ការចាក់ផ្សាយ ខែល ភាជា្រ់ មក ជាមួយ ។ ការថតចម្លង ជា ភាសា ខែល បាន អនរុម័ត 

ទាំងអស់ នរឹង មាន ទៅ បតរឹម ថថងៃ ទៅរ៍ ទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

សូម កំណត់ កាល្ររិទចឆេទ និងទមា៉ាង ទស្សនា ខែល សមបស្រ ្រំផ្រុត សបមា្រ់ យរុវមជ្ិមវ័យ ទៅ ក្ននុង តំ្រន់ រ្រស់ អ្នក ។ ធនធាន 

្រណាតាញ ផ្្សព្វផ្សាយ សង្គម នានា ( សារលិែិត មួយឬ « meme » និង ្រដ្ សបមា្រ់ Facebook និង Twitter ) មាន ទៅ ទលើ ទគហទំព័រ  

devotionals .lds .org ។

ការ្រកខប្រ ថន Notice, 10 August 2018: September 2018 Worldwide Devotional  
for Young Adults: A Face to Face Event with Elder Quentin L. Cook. Cambodian ។ 16145 258

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


ការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់មកពីណៅវូអិលលីណោយ
�ូមសមើល LDS.org YouTube ឬ Facebook

ការណែនាំអំពីស�ៀវសៅ

ពួកបរិសុទ្ធការ

អត្ថាធិប្បាយថ្ីអំពី

បប្វត្ិសាប�្នៃ

សា�នាចប្រ

#LDSDevo

© 2018 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. ៣/18 ។ ៣/18 ។ ការបកប្ប នៃ September 2018 Worldwide Devotional for Young Adults Poster ។ Cambodian. PD60006076 258
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កាលវិភាគការចាក់ផ្សាយរបស់សាសនាចកក

ការកបជុំធម្មនិដ្ឋានទូទាំងពិភពលោកសករាប់យុវមជ្ិមវ័យ៖

កពរឹត្តការណ៍ជួបសំលណះសំណាលជាមួយអែលល�ើរឃ្វីនថិនែិលឃុក

ថថងៃអាទិត្យ ទី ៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨

រយៈទពល កម្មវិធី ៖ ១ ទមា៉ាង និង ១៥ នាទី

ព័ត៌រានទូលៅ

ស៉ោងទេ្សនា

សូម កំណត់ កាល្ររិទចឆេទ និងទមា៉ាង ទស្សនា ១ ខែលសមបស្រ ្រំផ្រុត សបមា្រ់ យរុវមជ្ិមវ័យ ទៅ ក្ននុង តំ្រន់ រ្រស់ អ្នក ។

ព័ត៌៉នេម្៉ប់អ្នកឯកសទេបសចចេកវិទយាម្បចាំសេ្ក

ការ ចាក់ ផ្សាយ ទនះ អាច បតូវ ផ្សាយ ្រន្ ផ្ទាល់ទៅ តាម ប្រព័ន្ ផ្កាយរណ្រ រ្រស់ សាសនាចបក ទៅទលើ ទគហទំព័រ devotionals .lds .org, 

ysafacetoface .lds .org, YouTube,២ និង ប្រព័ន្ ផ្្សព្វផ្សាយ ទផ្្សង ទទៀត ។ រាល់ ការ ទស្សនា ទាំងអស់ បតូវ ទធ្វើ ទ�ើង ទដ្យ ទស្សនា ទៅ ទលើ 

អ៊ិនទធើរខណត ឬ ទាញយក ការចាក់ផ្សាយ ទនះ មក ពី ទគហទំព័រ devotionals .lds .org ឬ ysafacetoface .lds .org  បតូវ ទធ្វើ ការថត ចម្លង ការផ្សាយ 

្រនតេផ្ទាល់ ទនាះ ទហើយ ទស្សនា វា ទៅ ទពល ទបកាយ ឬ ទបជើសទរើស យក ជទបមើស ខែល មាន ផ្តេល់ ជូន មួយែូច បាន ទរៀ្ររា្រ់ ទៅ ក្ននុង កាល វិភាគ ការ 

ចាក់ ផ្សាយ ទនះ ។

សបមា្រ់ ការខណនាំ ទៅ ទលើ ការទរៀ្រចំ សបមា្រ់ ការចាក់ផ្សាយ តាម ឧ្រករណ៍ ផ្កាយរណ្រ ឬ សបមា្រ់ ការទូរសព្ទ ទៅ រក ជំនួយ ្រទច្ចកទទស 

សូមទមើល ព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍ផ្កាយរណបសម្មាប់អ្នកឯកទេសបទ ច្េកវិេយាម្បចាំទសតេក។ ឯកសារ ទនះ គួរ ខត ដ្ក់ ទៅ ខកបែរ ឧ្រករណ៍ 

ទទួល ផ្កាយ រណ្រ ។

សបមា្រ់ ព័ត៌មាន ្រទច្ចកទទស សតេីពី ផ្កាយ រណ្រ អ៊ិនទធើរខណត ឬ ឧ្រករណ៍ ទផ្្សងៗ ទទៀត ខែល ធាលា្រ់ ទទួល ការចាក់ ផ្សាយ រ្រស់ សាសនាចបក 

ទៅ ក្ននុង សាលា ប្រជរុំ សូម ចូល ទៅ ទគហទំព័រ mhtech .lds .org ។ ប្រសិន ទ្រើ ភាសា រ្រស់ អ្នក គ្មាន ទៅ ទលើ ទគហទំព័រ ទនះ ទទ ទនាះ ការិយាល័យ 

រែ្ឋបាល ខែល បាន ចាត់ តាំង អាច ផ្្ល់ ជំនួយ ឲ្យ អ្នក បាន ។

កំណត់្ំណាំ៖ ប្រសិនទ្រើ អ្នក អាន ទហើយ សរទសរ ភាសា អង់ទគ្លស បាន សូម ្រំទពញ ការ ស្ទង់ មតិ្រនាទា្រ់ ពី ការចាក់ ផ្សាយ បាន 

្រញ្ច្រ់ ( ្រច្ចនុ្របែន្ន ការ ស្ទង់ មតិ ទនះ មាន ខត ជា ភាសា អង់ទគ្លស ្រ៉រុទណាណាះ ) ។ ទែើមបែី ្រំទពញ ការស្ទង់ មតិ ទនះ សូម ចូល ទៅ កាន់ ទគហទំព័រ 

mhtech .lds .org ទហើយ រកទមើល ពាក្យ broadcast survey ។

អក្សរេម្៉ប់មនុេ្សថ្លង់

អក្សរ សបមា្រ់ មនរុស្ស ថ្លង់ សបមា្រ់ អ្នក សាតោ្រ់ មិន ឮ គឺ មាន ក្ននុង ប្រព័ន្ ផ្កាយរណ្រ សាសនាចបក ទៅ តាម តំ្រន់ ជា ទបចើន ។ អក្សរ សបមា្រ់ មនរុស្ស 

ថ្លង់ ក៏ មានទៅ ទលើ អ៊ិនទធើរខណត សបមា្រ់ ឧ្រករណ៍ ទអ�ិចបតូនិច ខែល អាច ទប្រើ កម្មវិធី ទនះ បាន ផ្ង ខែរ ។ សបមា្រ់ បពរឹតតេិការណ៍ ទនះ អក្សរ 

សបមា្រ់ មនរុស្ស ថ្លង់ មាន ខត ជា ភាសាអង់ទគ្លស ្រ៉រុទណាណាះ ។

 ១. កាល្ររិទចឆេទ ទមា៉ាង និង ភាសា ថន ការចាក់ផ្សាយ អាច នរឹង បតូវ មាន ផ្លាស់្រ្រូរ ។ សូម ទមើល ទគហទំព័រ events .lds .org សបមា្រ់ ្រច្ចនុ្របែន្នភាព ជា ភាសា អង់ទគ្លស ។ សបមា្រ់ ្រច្ចនុ្របែន្នភាព ជា ភាសា ទផ្្សង ទទៀត សូម 

ទាក់ទង ទៅ កាន់ ការិយាល័យ រែ្ឋបាល ខែល បាន ចាត់តាំង ។

 ២. បគ្រ់ ផ្លិតកម្ម ឬ ទ្មាះ បករុមហ៊រុន និងទបគឿង ឧ្រករណ៍ រូ្រ សញ្ញា រូ្រ បកាហ្វិក ឬ រចនា្រទ ទាំងឡាយ ខែល មាន ទៅ ក្ននុង អត្ថ្រទ ទនះ គឺ ជាសាលាក យីទហា រ្រស់ មាចាស់ កម្មសិទ្ិ និង បតូវ បាន ្រង្ហាញ ក្ននុង 

ទគ្ល្រំណង ទែើមបែីផ្តេល់ ជា ប្រទយាជន៍ ជូន មាចាស់ សាលាកយីទហាទាំងទនាះ ្រ៉រុទណាណាះ ។ ការមាន វតតេមាន ឬអវត្មាន ថន ទ្មាះ ទាំងឡាយ រ្រស់ ផ្លិតកម្ម ទសវាកម្ម បករុមហ៊រុន អង្គការ ទគហទំព័រ ទែើម ឬ ទគហទំព័រ 

នានា ទៅ ក្ននុង ឯកសារ ទនះ មិន ្រញ្ជាក់ ពី អ្នក ឧ្រត្ថម្ភ កម្មវិធី យល់ បពម ឬ មិន យល់ បពមទដ្យ សាសនា ចបក ថន បពះទយសូ៊វ បគីស្ទ ថន ពួក ្ររិសរុទ្ ថថងៃ ចរុង ទបកាយ ទ�ើយ ។

https://www.lds.org/help/support/meetinghouse-technology/?lang=eng
https://www.lds.org/church/events?lang=eng


កាលវិភាគការចាក់ផ្សាយ៖ធម្មនិដ្ឋានទូទាំងពិភពលោក—ជួបសំលេះសំណាលសម្រាប់ពួកយុវមជ្ិមវ័យ

ការថតចម្លងវីសដអូ

ការ ថត ចម្លង វីទែអូ ថន ការ ចាក់ ផ្សាយ ទនះ ទ�ើង វិញ គឺ បតូវ បាន ផ្តេល់ សិទ្ិ អនរុញ្ញាត ឲ្យ ទប្រើ បបាស់ ខត ក្ននុង សាសនាចបក ្រ៉រុទណាណាះ ។ អ្នក ឯកទទស 

្រទច្ចកវិជាជា ប្រចាំ ទសតេក អាច ថត ចម្លង វីទែអូ ទនះប្រគល់ ឲ្យ ្រណាណាល័យ ថន សាលា ប្រជរុំ នីមួយៗ ។ គ្ត់ គួរ ខត ្រិទ ទសចកតេី ប្រកាស ការរកសា សិទ្ិ 

អ្នកនិពន្ ែូច តទៅ ទនះ ទៅ ទលើ វីទែអូ នីមួយៗ ខែល បាន ថត ចម្លង ទនាះ ៖

ការប្រជរុំ ធម្មនិដ្ឋាន ទូទាំង ពិភពទលាក សបមា្រ់ យរុវមជ្ិមវ័យ ៖ 

បពរឹតតេការណ៍ ជួ្រ សំទណះ សំណាល ជាមួយ ខអលទ�ើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃរុក 

ថថងៃអាទិត្យ ទី ៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ 

© ២០១៨ by Intellectual Reserve, Inc. 

All rights reserved.

ការប្រជរុំ ធម្មនិដ្ឋាន ទនះ ក៏ នរឹង រកសា ទរុក ក្ននុង ្រណាណាសារ ទៅ ឯ ទគហទំព័រ devotionals .lds .org និង ysafacetoface .lds .org  ផ្ងខែរ ។

ការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់
ការចាក់ផ្សាយ ផ្ទាល់ មាន ទៅ ទលើ ប្រព័ន្ ផ្កាយ រណ្រ សាសនា ចបក មាន ទៅ ទលើ ទគហទំព័រ devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, 

mormonchannel .org ្រ៉រុសតេិ៍ មរមន សបមា្រ់ ឧ្រករណ៍ រ៉រុគូ, ទគហទំព័រ ទហ្វស្រ៊រុក ថន សាសនាចបក ថន បពះទយសូ៊វបគីស្ទ ថន ពួក ្ររិសរុទ្ ថថងៃ ចរុង 

ទបកាយ, ទគហទំព័រ ទហ្វស្រ៊រុក ថន ថ្នាក់វិទយាសាថាន សាសនា អិល. �ី. ទអស. និង ្រ៉រុសតេិ៍ មរមន ទៅ ទលើ ឧ្រករណ៍ ចល័ត ។

ការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់  ម.ព.ភ៖ ថថងៃ អាទិត្យ ទី ៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨  ទមា៉ាង ៦:០០ លាងាច ៣

 ម.ស.ក៖ ថថងៃច័ន្ទ ទី ១០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ទមា៉ាង ០០០០

ភាសាដែលមានក្ននុងការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់តាមម្បព័ន្ធផ្កាយរណបសាសនា្ម្កនិងទៅទលើទេហេំព័រdevotionals .lds .org, 

ysafacetoface .lds .org,នឹងប៉ុសតេិ៍មរមនសម្មាប់ឧបករណ៍រ៉ូេូ៖

ភាសាគ អាទមរិក ៤

ភាសាបារាំង

ភាសាព័រទរុយហាគាយ

ភាសាអង់ទគ្លស ( អក្សរ សបមា្រ់ មនរុស្ស ថ្លង់ )

ភាសាទអសបា៉ាញ

ភាសានានាសម្មាប់ការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់សម្មាប់ទេហេំព័រទហវេសបុករបស់សាសនា្ម្កននម្ពរះទយស៊ូវម្េីស្ទននពួកបរិសុេ្ធន្ងៃ្ ុងទម្កាយ,

និងទេហេំព័រទហវេសបុករបស់ថ្នាក់វិេយាសាថានសាសនាអ៊ិលឌីទអស៖

ភាសាព័រទរុយហាគាយ ភាសាអង់ទគ្លស ភាសាទអសបា៉ាញ

ភាសាសម្មាប់ការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ជាវីទែអូនិងជាសំទេងសម្មាប់ទេហេំព័រmormonchannel .org និងភាសាសម្មាប់ការចាក់ផ្សាយ

ផ្ទាល់ជាវីទែអូសម្មាប់ប៉ុសតេិ៍មរមនទៅទលើឧបករណ៍្ ល័ត៖

ភាសាគ អាទមរិក ភាសា អង់ទគ្លស ( អក្សរ សបមា្រ់ មនរុស្ស ថ្លង់ ) ភាសា ទអសបា៉ាញ

ទមា៉ាង ថន ការចាក់ផ្សាយ ផ្ទាល់ គឺ ជា ទមា៉ាង ខត មួយ គត់ ខែល ការប្រជរុំ ធម្មនិដ្ឋាន ទនះ នរឹង មាន ជា ភាសា បារាំង ព័រទរុយហាគាល់ និង ទអសបា៉ាញ 

ទៅទលើ Mormon Channel ( ្រ៉រុសតេិ៍ មរមន ) សបមា្រ់ ឧ្រករណ៍ រ៉រុគូ ទហើយ ជា ទពល ខត មួយ គត់ ខែល វា មាន ជា ភាសា ទអសបា៉ាញ ទៅទលើ 

ទគហទំព័រ mormonchannel .org និង កម្មវិធី Mormon Channel ទៅ ទលើ ឧ្រករណ៍ ចល័ត ។ ការចា្រ់ទផ្តេើម ជាមួយ នរឹង ការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ , 

ការប្រជរុំ ធម្មនិដ្ឋាន អាច ទស្សនា បគ្រ់ ទពល ទៅ ទលើ ទគហទំព័រ  devotionals .lds .org និង ysafacetoface .lds .org ជា ភាសា ខែល មាន ក្ននុង ្រញជីរ 

ខាង ទលើ ។

 ៣. ទមា៉ាង ចា្រ់ទផ្្ើម កម្មវិធី គឺ មាន រាយ ជា ទមា៉ាង ទពល ថថងៃ តំ្រន់ ភ្នំ ( ម.ព.ភ. ) និង ទមា៉ាង សាកល ខែល បាន សបម្រ សបមួល ( ម. ស. ក. ) ។ ម.ព.ភ. ជា ទមា៉ាង ទៅ ទីបករុង សលត៍ ទលក រែ្ឋយូថ្ហ៍ ទដ្យ ទទួល រង 

ឥទ្ិពល ពី ទមា៉ាង រកសាទរុក ទពលថថងៃ ( ឬ ទមា៉ាង ក្ននុង រែូវ ទ្តោ ) ។ ម. ស. ក. គឺ ជា ទមា៉ាង តាម ្រទដ្ឋាន អនតេរជាតិ ។

 ៤. ភាសា គ អាទមរិក ( ASL ) គឺ មាន ខត ទៅ ក្ននុង ប្រព័ន្ ផ្កាយ រណ្រ រ្រស់ សាសនាចបក ក្ននុង សហរែ្ឋ អាទមរិក និង ប្រទទស កាណាដ្ ខត ្រ៉រុទណាណាះ ។ ការចាក់ផ្សាយ ជា ភាសាគ អាទមរិក ( ASL ) ទផ្ដោត ទៅ ទលើ អ្នក ទធ្វើ 

កាយវិការ និង អ្នក និយាយ នរឹង បតូវ បាន ្រង្ហាញ ក្ននុង ទអបកង់ តូច មួយ ។ ការ ចាក់ ផ្សាយ ជា សំទ�ង ជា ភាសា អង់ទគ្លស គឺ មាន ជាមួយ នរឹង ភាសា គ អាទមរិកកាំង ។ ប្រសិន ទ្រើ អ្នក បតូវការ ចា្រ់ទផ្្ើម ទទួល ភាសា គ 

អាទមរិក តាម ផ្កាយ រណ្រ សូម ទាក់ទង បករុម បគ្រ់បគង អគ្រ រ្រស់ អ្នក ឲ្យ បាន យា៉ាង ទហាច ណាស់ ពីរ សបាដោហ៍ មរុន ការ ចាក់ ផ្សាយ ទនះ ឧ្រករណ៍ ្រខន្ថម អាច តបមូវ ឲ្យ មាន ។

https://www.mormonchannel.org/


កាលវិភាគការចាក់ផ្សាយ៖ធម្មនិដ្ឋានទូទាំងពិភពលោក—ជួបសំលេះសំណាលសម្រាប់ពួកយុវមជ្ិមវ័យ

បណាណាសារ
្រណាណាសារ មាន ទៅទលើ ទគហទំព័រ devotionals .lds .org, mormonchannel .org,  mormonchannel .org, Mormon Channel សបមា្រ់ 

ឧ្រករណ៍ រ៉រុគូ និង Mormon Channel  ទៅ ទលើ ឧ្រករណ៍ ចល័ត ។

ភាសាសម្មាប់បណាណាសារជាវីទែអូនិងជាសំទេងដែលមានទៅទេហេំព័រdevotionals .lds .orgនិងysafacetoface .lds .orgមានែូ្ជា៖

តាហរុីទី

តរុងហាគា

ព័រទរុយហាគាល់

ភាសា កូទរ៉

ភាសា បកូអាត

ភាសា ខែ្មរ

ភាសាគ អាទមរិក

ភាសា ចិន កាតាំង

ភាសា ចិន ករុកងឺ

ភាសា ខែក

ភាសា ជ្រ៉រុន

ភាសា ដ្ណឺមា៉ាក 

ភាសា តាកា�នុក

ភាសា ថថ

ភាសា បារាំង

ភាសា ្រ៉ូ�រូញ

ភាសា ្រ៊រុលហាគារី

ភាសា ភាសា ណ័រទវ៉

ភាសា មា៉ាឡាកាសី៊

ភាសា ម៉រុងទហាគាលី

ភាសា ររុស្សី

ភាសា រ៉ូមា៉ានី

ភាសា លីទរុយអានី

ភាសា សាម័រ

ភាសា សី៊្រ៊ូអាណូ

ភាសា ស៊រុយខអត

ភាសា ហរុងបគី

ភាសា ហូ�ង់

ភាសា ហាវាំង�ង់

ភាសា ហ្វីជី

ភាសា ឡាទវៀ

ភាសា អង់ទគ្លស ( អក្សរ សបមា្រ់ មនរុស្ស ថ្លង់ )

ភាសា អាទមនី 

ភាសា អាល់បានី 

ភាសា អាល្លឺម៉ង់

ភាសា ទអសតេរូនី

ភាសា ទអសបា៉ាញ

ភាសា អ៊ីតាលី

ភាសា អ៊រុយខបកន

ភាសា ឥណ្ឌឌូទណសី៊

ឯកសារ ការចាក់ផ្សាយ ផ្ទាល់ ជា វីទែអូ ទរុក ជា  ្រណាណាសារ ទៅ ទលើ ទគហទំព័រ devotionals .lds .org និង ysafacetoface .lds .org ក្ននុង ទពល ឆ្្រ់ៗ 

្រនាទា្រ់ ពី ការចាក់ ផ្សាយ ទនាះ ។ ឯកសារ ជា សំទ�ង និង ឯកសារ វីទែអូ នរឹង  បតូវ បាន ដ្ក់ ្រញ្ចរូល ក្ននុង ្រណាណាសារ ្រខន្ថម ទទៀត បតរឹម  ថថងៃ  ទៅរ៍ ទី 

២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ។ ឯកសារ ជា អត្ថ្រទ ចំទពាះ ការ ចាក់ផ្សាយ ទនះ នរឹង មិន បតូវ បាន ទបាះពរុម្ព ទទ ។

ភាសាបណាណាសារជាវីទែអូសម្មាប់ទេហេំព័រmormonchannel .org, Mormon Channel(ប៉ុសតេិ៍មរមន)សម្មាប់ឧបករណ៍រ៉ុេូនិងកម្មវិធី

app Mormon Channelទៅទលើឧបករណ៍្ ល័ត៖

ភាសា គ អាទមរិក ភាសា អង់ទគ្លស ( អក្សរ សបមា្រ់ មនរុស្ស ថ្លង់ )

អំ�នុង ្រី ្រួន ថថងៃ ថន ការចាក់ផ្សាយ ផ្ទាល់ កម្មវិធី ទនះ នរឹង បតូវបាន ្រញ្ចរូល ទៅ ក្ននុង ទស៊រី វីទែអូ ការម្បជុំធម្មនិដ្ឋានេូទាំងពិភពទោកសម្មាប់

យុវមជ្ិមវ័យ ទៅ ទលើ ទគហទំព័រ mormonchannel .org និង ទៅ ក្ននុង ្រណាណាសារ ទលើ ទគហទំព័រ Mormon Channel សបមា្រ់ ឧ្រករណ៍ រ៉រុគូ និង 

កម្មវិធី app Mormon Channel ទៅ ទលើ ឧ្រករណ៍ ចល័ត ។



កាលវិភាគការចាក់ផ្សាយ៖ធម្មនិដ្ឋានទូទាំងពិភពលោក—ជួបសំលេះសំណាលសម្រាប់ពួកយុវមជ្ិមវ័យ

ជលកមើសផ្្ដល់ជូនលផ្សេងលទៀត

ទូរទេ្សន៍និងវិទ្យុ

ការប្រជរុំ ធម្មនិដ្ឋាន ទនះ នរឹង មាន ផ្សាយ ផ្ទាល់ ទៅ កខន្លង ខែល អាច ទធ្វើ ទៅ បាន តាម សាថានីយ៍ ទូរទស្សន៍ និង វិទ្យនុ ទូទាំង ពិភពទលាក រួមមាន 

ការចាក់ផ្សាយ  ខែ្សកា្រ ផ្កាយ រណ្រ និង សាថានីយ៍ អ៊ិនទធើរខណត និង Mormon Channel HD Radio ( វិទ្យនុ ្រ៉រុសតេ៍ មរមន ទអច�ី ) ។ សូម 

ពិនិត្យ ទមើល តារាង កម្មវិធី ក្ននុង មូលដ្ឋាន ខែល មាន ទៅ ក្ននុង តំ្រន់ រ្រស់ អ្នក ឬ ចូលទៅ ទគហទំព័រ mormonchannel .org ឬ byutv .org សបមា្រ់ 

ព័ត៌មាន ្រខន្ថម ។

កម្មវិធតី Gospel Libraryសៅស�ើឧបករណ៍ច�័ត

Gospel Library App ទៅ ទលើ ឧ្រករណ៍ ចល័ត មាន ជា ទបចើន ភាសា និង មាន ទៅ តាម ឧ្រករណ៍ ចល័ត ប្រទភទ ទផ្្សងៗ រួម មាន ឧ្រករណ៍ទថ្រ 

្រ្លិត និង ទូរសព្ទ សាមាត ហ្វរូន ខែល ទែើរ ទដ្យ ប្រព័ន្ ប្រតិ្រតតេិការ Apple (iOS) និង Android ។ សូម ចូល ទៅ ទគហទំព័រ mobile .lds .org ឬ 

សូម ពិនិត្យ ទមើល application store ថន ឧ្រករណ៍ ចល័ត រ្រស់ អ្នក ទែើមបែី ទរៀន ្រខន្ថម ទទៀត ។

ការថតចម្លង ជា វីទែអូ និង ជា សំទ�ង សបមា្រ់ ភាសា ជាទបចើន នរឹង មាន ទៅ ចទនាលាះ ទពល មួយ ខែ ្រនាទា្រ់  ពីការចាក់ផ្សាយ ទនះ ។

ឯកសារជាេំសេង

ឯកសារ ជា សំទ�ង មាន ទៅ ទលើ ទគហទំព័រ devotionals .lds .org ។

ភាសាដែលមានសម្មាប់វីទែអូនិងសំទេង៖

សូម ពិនិត្យ ទមើល ទគហទំព័រ devotionals .lds .org សបមា្រ់ ភាសា ខែល មាន ។


