
GIYA SA FACILITATOR

Congratulations! Gihangyo ka nga mahimong facilitator alang sa grupo sa self-reliance. Ang imong tahas mao ang pagta-
bang sa mga miyembro sa grupo nga mahimong mas self-reliant.

UNSAY BUHATON SA USA KA FACILITATOR?

Imong giyahan ang mga miyembro pinaagi sa proseso sa grupo nga makatabang nila nga mahimong self-reliant sa tem-
poral ug sa espiritwal. Gamita ang mosunod nga mga sumbanan.
• Ila-ilaha ang mga miyembro sa imong grupo pinaagi sa pagpangutana. Pagpakita og interes ug higugmaa sila.
• Kabisadoha ang mga materyal, lakip na ang My Path ugand My Foundation booklets.
• Tabangi nga ang diskusyon positibo, hapsay, ug balanse sa tanang mga partisipante (kinahanglang dili modiminar 

ang usa ka tawo). “Dili ang tanan magdungan sa pagpamulong; apan himoa nga ang usa mamulong sa tagsa-tagsa ka 
higayon ug himoa nga ang tanan maminaw ngadto sa iyang mga gipamulong, nga sa diha nga ang tanan mahuman 
sa pagpamulong nga ang tanan unta mahatagan og kaayohan sa tanan, ug nga ang matag tawo makabaton og 
managsama nga kahigayunan” (D&P 88:122).

• Apil sa aktibong paagi isip miyembro sa grupo. Paghimo, tumana, ug i-report ang imong kaugalingong mga commitment.
• Dili ka usa ka titser o eksperto sa negosyo, panarbaho, o edukasyon. Ang labing maayong mga facilitator mosulti og 

minus sa 20 porsiyento sa oras. Higugmaa lang ang mga miyembro sa grupo ug awhaga sila sa paglihok uban ang 
hugot nga pagtuo ug sa pagserbisyo sa uban.

PANGANDAM ALANG SA MATAG MITING SA GRUPO
• Kada adlaw, pangandam sa espirituhanong paagi pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan ug pag-ampo alang sa mga 

miyembro sa grupo. 
• Matag semana, ribyuha ang naka assign nga baruganan My Foundation booklet uban sa inyong pamilya o higala 
• Kada semana, basaha ang mga materyal alang sa umaabut nga miting ug tan-awa ang mga video niini.
• Kada semana, kontaka ang mga miyembro sa grupo aron awhagon sila sa pagtambong sa sunod nga miting o sa 

pagtanyag og tabang.
• Kon dili ka katambong og miting sa grupo palihug hangyoa ang usa ka miyembro sa grupo nga maoy facilitator—ayaw 

ikanselar ang miting.

I-FACILITATE ANG MALAMPUSONG MITING SA GRUPO
• Pakita og kadasig ug himoa nga makalingaw! Hatag og pahalipay kon ang mga miyembro sa grupo moreport og 

kalampusan o nakahimo og lisud nga butang. Paminaw, tutok, ug sulti uban ang kadasig. 
• Awhaga ang tanan sa pag-apil. Lingkod uban sa grupo sa sirkulo (ayaw pagbarug) panahon sa miting. Pahunahunaa 

ang grupo sa tubag sa ilang kaugalingong mga pangutana. Sama pananglit, ikaw makasulti, “Nindot nga komentaryo. 
Unsay gihunahuna sa uban?” o “Unsaon ninyo sa pagsulbad niana?” Kon dunay makapalta og miting, kontaka sila 
nianang semanaha. 

• Salig ug sunda ang mga materyal. Kinahanglang dili nimo lak-aban ang mga seksyon o mopresentar og dugang nga 
mga materyal atol sa miting. 

• Tutuki ang commitment, lihok, ug mga resulta. Drowinga ang commitment chart diha sa pisara kada semana ug 
hangyoa ang kada partisipante sa pag-report sa ilang kalamboan ngadto sa grupo, bisan og naulahi sila sa pag-abut.

• Bantayi ang oras. Sugdi sa saktong oras ug hangyoa ang usa ka tawo nga maoy motan-aw sa orasan alang sa kada 
seksyon. Mahimo kang mangutana, “Pila na lay atong oras?” o sulti, “Tingali kinahanglan na tang mopadayon.” Paggahin 
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kanunay sa seksyon sa “Pagpamalandong” tungod kay makatabang kini sa mga miyembro sa grupo nga makadawat og 
personal nga giya gikan sa Espiritu Santo.

I-REPORT, I-FOLLOW UP, UG IPALAMBO
• Sa samang oras sa unang miting sa grupo, bisitaha ang srs.lds.org/report sa pagparehistro sa imong grupo.
• Kada semana, gamita ang facilitator self-assessment (sa likod niini nga papel) sa pagtimbang-timbang sa imong 

kauswagan.
• Inig human sa katapusang miting sa grupo, ihatag ang survey sa partisipante nga makita sa srs.lds.org/report.

Palihug ribyha ang tanan nga mga pamahayag sa ubos human sa kada miting sa grupo ug butangi og marka kon unsa 
ka maayo ang imong gibuhat.

UNSAY AKONG NAHIMO ISIP USA KA FACILITATOR?

Kontakon nako ang mga miyembro sa grupo sa dili pa ang kada miting. Wala 
gayud Usahay Kasa-

garan Kanunay

Gi-drowing nako ang commitment chart diha sa pisara kada semana, ug ang kada 
miyembro sa grupo nga motambong moreport sa iyang mga commitment.

Wala 
gayud Usahay Kasa-

garan Kanunay

Ipakigbahin nako ang akong kadasig ug gugma sa kada miyembro sa grupo. Wala 
gayud Usahay Kasa-

garan Kanunay

Naggahin ko og panahon sa seksyon sa “Pagpamalandong” aron ang Espiritu Santo 
makagiya sa mga miyembro sa grupo.

Wala 
gayud Usahay Kasa-

garan Kanunay

Akong gitugtan ang mga miyembro sa grupo sa pagsulti og daghan kay kanako, ug 
ang tanan patas nga nag-apil.

Wala 
gayud Usahay Kasa-

garan Kanunay

Akong gitugtan ang grupo sa pagtubag a mga pangutana imbis ako ray motubag. Wala 
gayud Usahay Kasa-

garan Kanunay

Gisunod nako ang girekomendar nga oras diha sa manwal sa matag kaihokan. Wala 
gayud Usahay Kasa-

garan Kanunay

Gisunod nako ang mga manwal ug gikompleto ang tanang mga seksyon ug mga 
instruksyon. 

Wala 
gayud Usahay Kasa-

garan Kanunay

UNSA NAY NAHIMO SA AKONG GRUPO?

Ang mga miyembro sa grupo nahigugma ug nagserbisyo sa usag usa. Wala Pipila Kadag-
hanan Tanan

Mituman ang mga miyembro sa grupo sa ilang mga commitment. Wala Pipila Kadag-
hanan Tanan

Ang mga miyembro sa grupo nakakab-ot og temporal ug espiritwal nga mga resulta. Wala Pipila Kadag-
hanan Tanan

Ang mga action partner mokontak ug moawhag sa kada usa niana nga semana. Wala Pipila Kadag-
hanan Tanan

MGA APANGUHAAN SA VIDEO

Ang mosunod nga mga video mahimong makatabang. Tan-awa kini sa srs.lds.org/videos

• “Unsaon sa Pag-facilitate og Grupo” • “Moadto ug Mobuhat” nga 
Magkat-on • Ang Akong Katuyoan

FACILITATOR SELF-ASSESSMENT


