
Njoftim

Datë: 20 maj 2014

Drejtuar: Autoriteteve të Përgjithshme dhe 
udhëheqësve të mëposhtëm jashtë 
Shteteve të Bashkuara dhe Kanadasë: Të 
Shtatëdhjetëve Zonalë; Presidentëve të Kunjeve,  
të Misioneve dhe të Distrikteve; Peshkopëve dhe Presidentëve të 
Degëve

Nga: Sektori i Historisë Familjare dhe Sektori i Fondit të Qarkullueshëm 
Arsimor

Tema: Përdorimi i të Njëjtave Godina të Qendrës së Historisë Familjare me 
Shërbimet e Kunjit për Mbështetjen te Vetja 

Në mënyrë që të plotësohet nevoja në rritje që anëtarët të kenë qasje ndaj 
teknologjisë dhe burimeve të lidhura si me historinë familjare ashtu edhe 
me mbështetjen te vetja, pajisjet dhe hapësira në disa qendra të historisë 
familjare do të ndahen me Shërbimet e Fondit të Qarkullueshëm Arsimor për 
Mbështetjen te Vetja. Duke i bashkërenduar oraret e tyre, qendra e historisë 
familjare dhe qendrat e Fondit të Qarkullueshëm Arsimor për mbështetjen te 
vetja përkatësisht do 1) t’i ndihmojnë anëtarët dhe të tjerë që t’i gjejnë familjet 
e tyre dhe t’i ndihmojnë anëtarët t’i dorëzojnë emrat e familjes për ordinancat 
e tempullit dhe 2) t’i ndihmojnë anëtarët të marrin mundësi për arsimim, të 
gjejnë punë ose të bëhen të vetëpunësuar.

Presidencat e kunjit duhet ta bashkërendojnë përdorimin e këtyre qendrave 
sipas udhëzimeve të bashkëngjitura. Për informacion shtesë, lidhuni me 
administruesin e historisë familjare ose të mbështetjes te vetja për zonën.
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Udhëzime për Përdorimin e të 
Njëjtave Godina të Qendrës së 
Historisë Familjare me Shërbimet e 
Kunjit për Mbështetjen te Vetja 
1 maj 2014

Udhëzimet vijuese i janë shtuar rregullores së vendosur më parë për qendrat e historisë familjare.

 1. Qëllimi: Si shërbimet për historinë familjare ashtu edhe ato për mbështetjen te vetja do të 
punojnë së bashku në harmoni për të përmbushur qëllimet e tyre përkatëse.

 2. Përgjegjësia: Drejtori i qendrës së historisë familjare, nën drejtimin e priftërisë, është 
përgjegjësi kryesor për funksionimin e qendrës dhe pajisjeve të saj, në përputhje me rregulloren 
e Sektorit të Historisë Familjare. Drejtori duhet të bashkëpunojë me specialistin e kunjit për 
mbështetjen te vetja që të sigurohet se janë plotësuar edhe nevojat për mbështetje te vetja.

 3. Programi: Drejtori i qendrës së historisë familjare dhe specialisti i kunjit për mbështetjen te 
vetja, duke u këshilluar me udhëheqësit e priftërisë, do të përcaktojnë së bashku orarin e qendrës. 
Nëse është e nevojshme, mund të caktohen orë të ndara veprimi për çdo funksion, gjithnjë me 
qëllimin për të lehtësuar qasjen e pjesëmarrësve edhe për qëllimet e historisë familjare edhe për 
ato të mbështetjes te vetja.

 4. Personeli: Këshilltari i lartë i caktuar për historinë familjare dhe komitet i kunjit për mbështetjen 
te vetja sigurohen që të plotësohen nevojat për personel të të dyja funksioneve të qendrës. 
Drejtori i qendrës së historisë familjare dhe specialisti i kunjit për mbështetjen te vetja do të 
bashkërendojnë oraret e personelit dhe trajnimin. Në disa raste personeli mund të nevojitet të 
jetë i përbashkët dhe të trajnohet për të plotësuar nevojat e të dyja funksioneve të qendrës.

 5. Përdorimi i të Njëjtave Godina dhe Pajisje: Shërbimet e mbështetjes te vetja nuk do t’u zënë 
vendin veprimtarive të historisë familjare, por do të përdorin të njëjtat hapësira, mobilie dhe 
pajisje të qendrës ekzistuese të historisë familjare. Nëse nevojitet, duhet të bëhen kërkesa për 
godina ose pajisje të reja duke përdorur proceset e përcaktuara të qendrës së historisë familjare. 
Qendrat do të përdorin kompjutera dhe pajisje të tjera të miratuara të siguruara nga Sektori i 
Historisë Familjare, me mbështetjen e administrimit të godinave dhe të specialistit të kunjit 
për teknologjinë. Qendrat do të përdorin edhe programe kompjuterike dhe burime të tjera të 
miratuara nga Sektori i Historisë Familjare dhe ai i Fondit të Qarkullueshëm Arsimor. Përdorimi 
i kompjuterit dhe i internetit në qendra duhet të ndjekë rregulloren në Handbook 1: Stake 
Presidents and Bishops [Manualin 1: Presidentët e Kunjeve dhe Peshkopët] (2010), 17.1.12 dhe 
në Handbook 2: Administering the Church [Manualin 2: Administrimi i Kishës] (2010), 21.1.22. 
Shërbimet për historinë familjare dhe ato për mbështetjen te vetja do ta kenë njësoj të përbashkët 
detyrën e përkujdesjen ndaj godinave dhe pajisjeve.

 6. Përjashtime (Qendra Model për Mbështetjen te Vetja): Disa qendra të historisë familjare do 
të kenë hapësirë të përbashkët me “qendra model për mbështetjen te vetja” që do të jenë të hapura 
40 ose më shumë orë në javë. Këto qendra mund të kërkojnë godina, personel dhe pajisje të 
zgjeruara për qëllimet e mbështetjes te vetja. Pajisje të tilla shtesë, të siguruara nga Sektori i 
Fondit të Qarkullueshëm Arsimor, do të mirëmbahen dhe administrohen nga Sektori i Shërbimeve 
të Informacionit dhe Komunikimit (SHIK) në zyrat e zonës. Qendra të tilla do të kërkojnë 
bashkërendim më të madh dhe mund të kërkojnë disa ndryshime në përgjegjësi dhe veprime.


