
Ծանուցում

Ամսաթիվ. 20 մայիսի, 2014

Ուղղված է. Բարձրագույն Իշխանություններին, 
և Միացյալ Նահանգներից և 
Կանադայից դուրս հետևյալ 
ղեկավարներին̀  տարածքային 
յոթանասունականներին, ցցերի, շրջանների և 
միսիաների նախագահներին, եպիսկոպոսներին և 
ճյուղերի նախագահներին

Ում կողմից. Ընտանեկան պատմության բաժին և Կրթության 
մշտական Ֆոնդի բաժին

Թեմա. Ընտանեկան պատմության կենտրոնի և ցցի 
Ինքնապահովման ծառայությունների կենտրոնի համար 
ընդհանուր տարածքի օգտագործում 

Տեխնոլոգիաները և նյութերը անդամներին մատչելի դարձ-
նելու աճող կարիքը բավարարելու նպատակով՝ Ընտանեկան 
պատմության որոշ կենտրոններում սարքավորումը և տարածքը 
կօգտագործվի նաև Կրթության Մշտական Ֆոնդի ինքնապահով-
ման Ինքնապահովման ծառայությունների համար: Համակարգելով 
իրենց ժամացուցակները, ընտանիքի պատմության կենտրոնները և 
Կրթության մշտական ֆոնդի ինքնաապահովման ծառայությունները 
համապատասխանաբար կօգնեն (1) անդամներին և մյուսներին 
գտնել իրենց ընտանիքներին և օգնել անդամներին ներկայացնել 
իրենց ընտանիքի անդամների անունները տաճարային արարողու-
թյունների համար և (2)  անդամներին ստանալ կրթության, աշխա-
տանքի և ինքնազբաղվածության հնարավորություններ:

Ցցերի նախագահությունները պետք է համակարգեն այս 
կենտրոնների օգտագործումը համաձայն կցված ուղեցույցների: 
Լրացուցիչ տեղեկության համար դիմեք ընտանեկան պատմության 
կամ ինքնաապահովման տարածքային տնօրենին:
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Ընտանեկան պատմության կենտրոնի և 
ցցի Ինքնապահովման ծառայությունների 
կենտրոնի համար ընդհանուր 
տարածքի օգտագործման ուղեցույց
1 մայիսի, 2014

Հետևյալ ուղեցույցները ավելացվել են ընտանեկան պատմության կենտրոնների 
վերաբերյալ նախկինում ընդունված քաղաքականությանը:

 1. Նպատակ. Ընտանեկան պատմության և ինքնապահովման ծառայությունները 
ներդաշնակ կաշխատեն միասին իրենց համապատասխան նպատակներն իրա-
կանացնելու ուղղությամբ:

 2. Պատասխանատվություն. Ընտանեկան պատմության կենտրոնի տնօրենը 
քահանայության ղեկավարության ներքո առաջնային պատասխանատվությունն է 
կրում կենտրոնի գործունեության և կենտրոնի սարքավորումների շահագործման 
համար՝ համաձայն Ընտանեկան պատմության բաժնի քաղաքականությանը: 
Տնօրենը պետք է համագործակցի ցցի ինքնապահովման մասնագետի հետ՝ 
հետևելով, որ բավարարվեն ինքնապահովման կարիքները:

 3. Ժամացուցակ. Ընտանեկան պատմության կենտրոնի տնօրենը և ցցի ինքնապա-
հովման մասնագետը՝ քահանայության ղեկավարների հետ խորհրդակցելով, միա-
սին կազմում են ցցի ժամացուցակը: Եթե անհրաժեշտ է, առանձին աշխատանքային 
ժամեր կարող են հատկացվում յուրաքանչյուր գործունեության տեսակին, միշտ մեկ 
մտադրությամբ՝ հեշտացնել հաճախորդների մուտքը և ընտանեկան պատմության, 
և ինքնապահովման նպատակով:

 4. Անձնակազմ. Ընտանեկան պատմության և ցցի ինքնապահովման հանձնախմբին 
կցված բարձրագույն խորհրդականը հետևում է, որ բավարարվեն անձնակազմի 
հետ կապված կարիքները երկու կենտրոններում: Ընտանեկան պատմության 
կենտրոնի տնօրենը և ցցի ինքնապահովման մասնագետը կհամակարգեն 
անձնակազմի ժամացուցակները և ուսուցումը: Որոշ դեպքերում անհրաժեշտ 
կլինի օգտագործել նույն անձնակազմը և ուսուցանել նրանց՝ երկու կենտրոնների 
կարիքները բավարարելու համար:

 5. Տարածքի և սարքավորումների ընդհանուր օգտագործումը. Ինքնապահովման 
ծառայությունները չեն փոխարինի ընտանեկան պատմության միջոցառումները, այլ 
ընդհանուր հիմունքներով կօգտագործեն ընտանեկան պատմության կենտրոնի 
տարածքը, կահավորանքը և սարքավորումները: Անհրաժեշտության դեպքում նոր 
տարածքների կամ սարքավորման հայտեր կարող են ներկայացվել ընտանեկան 
պատմության կենտրոնի արդեն հաստատված ընթացակարգով: Կենտրոնները 
կօգտագործեն հաստատված համակարգիչները և այլ սարքավորումը, որը 
տրամադրում է Ընտանեկան պատմության բաժինը, տարածքի կառավարման և 
ցցի տեխնիկական մասնագետի աջակցությամբ:  Կենտրոնները կօգտագործեն նաև 
ծրագրերը և այլ նյութերը, որոնք հաստատված են Ընտանեկան պատմության և 
Կրթության մշտական ֆոնդի բաժինների կողմից: Կենտրոններում համակարգչի և 



համացանցի շահագործումը պետք է կատարվի համաձայն քաղաքականությանը, 
որը սահմանում է Ձեռնարկ Ա. Ցցերի նախագահներ և եպիսկոպոսներ (2010), 17.1.12 
և Ձեռնարկ Բ. Սպասավորելը Եկեղեցում (2010), 21.1.22: Ընտանեկան պատմության 
և ինքնապահովման ծառայությունները ներդաշնակ կաշխատեն միասին իրենց 
համապատասխան նպատակներն իրականացնելու ուղղությամբ:

 6. ՄԿՀ ինքնապահովման կենտրոններ Ընտանեկան պատմության մի քանի 
կենտրոններ կկիսեն տարածքները «ինքնապահովման մոդել կենտրոնների» 
հետ, որոնք բաց կլինեն շաբաթը 40 կամ ավելի ժամ: Այս կենտրոնները կարող 
են պահանջել ավելի մեծ տարածքներ, անձնակազմ և ավելի շատ սարքավորում 
ինքնապահովման ծառայությունների համար: Այդ լրացուցիչ սարքավորումը, որը 
տրամադրվում է Կրթության մշտական ֆոնդըի բաժնի կողմից, կսպասարկվի 
և կկառավարվի ICS բաժնի կողմից տարածքային գրասենյակներում: Այդ 
կենտրոնները պահանջում են ավելի լավ համակարգում և կարող են կարիք 
ունենալ պարտականությունների և գործառույթների որոշ փոփոխությունների:


