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Հրահանգներ 2011թ. 
ուսումնական 
ծրագրի  համար  

Այս ուղեցույցը ներկայացնում է ուսումնական 

ծրագրի նյութերի այն ցանկը, որը պետք է օգտա֊

գործվի կիրակի օրերի դասարաններում 2011թ. 

ընթացքում, հրահանգներ կիրակնօրյա քվորում֊

ները և դասարանները կազմակերպելու համար և 

Եկեղեցու նյութերի ցանկը տանն օգտագործելու 

համար: 
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 Բաշխում
   Ցցեր.  Ցցերի նախագահները պետք է անհրաժեշ֊

տության դեպքում բաժանեն օրինակները ցցերի 

ղեկավարներին:

   Ծուխ.  Եպիսկոպոսները և ճյուղերի նախագահները 

պետք է մեկական օրինակ հանձնեն եպիսկոպոսու֊

թյան անդամներին, գործավարներին, Մելքիսեդե֊

կյան Քահանայության ղեկավարներին, օժանդակ 

կազմակերպությունների նախագահություններին 

և ծխի մյուս ղեկավարներին:

  Ցցերի և ծխերի խորհուրդները պետք է ամեն տարի 

վերանայեն այս հրատարակությունը:  
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2011թ. ընդհանուր ծրագիր
Օգտագործվում է այն վայրերում, որտեղ Եկեղեցին հիմնավորապես հաստատված է

Կազմակերպություն Դասագրքեր և նյութեր

Մելքիսեդեկյան 
 Քահանայություն և 
 Սփոփող Միություն

1-ն կիրակիներ

Սուրբ գրություններ; Եկեղեցու ամսագրեր; Քահանայության և օժանդակ 
 կազմակերպությունների ղեկավարների ուղեցույց (31178 201); Ղեկավարների 
 համաշխարհային ուսուցման ժողով գրքույկներ; Ընտանիքի ուղեցույց (31180 201); 
 Եկեղեցու հաստատված այլ նյութեր:

2-րդ և 3-րդ կիրակիներ

Ավետարանի սկզբունքները, նոր հրատարակություն (06195 201); շարունակել 2010-ից: Այս 
ձեռնարկը ժամանակավորապես փոխարինում է Եկեղեցու Նախագահների  ուսմունքները 
գրքերին: Դասերը պետք է մատուցվեն այն հերթականությամբ, որով ներկայացված են 
ձեռնարկում:

4-րդ կիրակիներ

Մեր ժամանակի ուսմունքները. Ելույթներ գերագույն համաժողովից; տես էջ 6

5-րդ կիրակիներ

Թեմաները և Եկեղեցու հաստատված նյութերը որոշվում են եպիսկոպոսության կողմից

Ահարոնյան Քահանայություն 
և Երիտասարդ Կանայք

 Ահարոնյան Քահանայություն 3 (34822) և Aaronic Priesthood Resource Guide 2011 
( Ահարոնյան Քահանայության նյութերի ուղեցույց 2011) (08659)

 Երիտասարդ Կանայք 3 (34825) և Young Women Resource Guide 2011 (Երիտասարդ 
Կանանց նյութերի ուղեցույց 2011) (08660)

Այլ նյութերը ընդգրկում են սուրբ գրությունները; Եկեղեցու ամսագրերը; Կատարել իմ 
պարտականությունը Աստծո առաջ. Ահարոնյան Քահանայություն կրողներ (06746 201); 
Երիտասարդ Կանանց Անձնական Զարգացում (36035 201); Երիտասարդներին զորաց֊
նելու համար (36550); և Հավատքին հավատարիմ (36863):

Երեխաների Միություն 18 ամսական–2 տարեկան (Մանկամսուրային դասարան)

Behold Your Little Ones: Nursery Manual (Նայեք ձեր փոքրիկներին. մանկական 
 ձեռնարկ) (37108)

3–11 տարեկան (միացյալ ժամ)

2011 Միացյալ ժամի ծրագիր. Ես գիտեմ, որ սուրբ գրությունները ճշմարիտ են (08635 201)

3 տարեկան (Արևաշող դասարան)

Երեխաների Միություն 1. Զավակն եմ Աստծո (34969)

4–7 տարեկան (ԸՃ 4, 5, 6, և 7 դասարաններ)

Երեխաների Միություն 3. Ընտրիր Ճիշտը Բ (34499)

8–11 տարեկան (Քաջարի 8, 9, 10, և 11 դասարաններ)

 Երեխաների Միություն 7. Նոր Կտակարան (34604)

Բոլոր դասարանների համար այլ նյութերը ընդգրկում են Եկեղեցու ամսագրերը; սուրբ գրու֊
թյունների պատկերազարդ ընթերցարաններ; Ավետարանի արվեստի գիրքը (06048 090); 
Children’s Songbook (35395); և Visual Aids Cutouts (անհատական փաթեթներ 1–10):

Նոր
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Կազմակերպություն Դասագրքեր և նյութեր

Կիրակնօրյա Դպրոց 12–13 տարեկան

The Presidents of the Church Teacher’s Manual (31382)

14–18 տարեկաններ 

 Հին Կտակարանի վարդապետության ուսուցչի ձեռնարկ (35681 201)

Old Testament Class Member Study Guide (Հին Կտակարանի դասարանի անդամի ուսումնա֊
կան ուղեցույց) (35682)

Չափահասներ

 Հին Կտակարանի վարդապետության ուսուցչի ձեռնարկ (35681)

Old Testament Class Member Study Guide (Հին Կտակարանի դասարանի անդամի ուսումնա֊
կան ուղեցույց) (35682)

Չափահասներ

Ավետարանի սկզբունքները, նոր հրատարակություն (06195 201): Այս դասընթացը նախա֊
տեսված է հետաքրքրվողների, նոր անդամների, ակտիվությանը վերադարձող անդամ֊
ների և նրանց համար, ովքեր ավետարանի հիմունքների ուսուցման կարիք ունեն: Ուսու֊
ցիչը ընտրում է դասերի հերթականությունը ըստ դասարանի անդամների կարիքների:

Ըստ հայեցողության 
դասընթացներ

Դասագրքեր և նյութեր

Ուսուցանել ավետարանը Teaching, No Greater Call (Ուսուցանում. չկա ավելի մեծ կոչում) (36123), էջեր 185–239

(12 շաբաթ)

Ամուսնություն 
և  ընտանեկան 
 հարաբերություններ

 Ամուսնական և ընտանեկան հարաբերությունների ուսուցչի ձեռնարկ) (35865 201)

Ամուսնական և ընտանեկան հարաբերությունների մասնակցի ուսումնական ուղեցույց) 
(36357 201)

(16 շաբաթ)

Տաճար և ընտանիքի 
 պատմություն

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (Տաճարային և ընտանիքի պատմության 
աշխատանքի ուսուցչի ուղեցույց) (35804)

Member’s Guide to Temple and Family History Work (Տաճարային և ընտանիքի պատմության 
աշխատանքի անդամի ուղեցույց ) (36795)

Նախապատրաստություն 
տաճարին

 Օժտված ի վերուստ. Տաճարի նախապատրաստման սեմինարի ուսուցչի ձեռնարկ 
(36854 201)

Պատրաստվել մտնելու Սուրբ Տաճար (36793 201)

(7 շաբաթ)

Այս ցանկի ոչ բոլոր նյութերն են թարգմանված բոլոր լեզուներով, որոնք օգտագործում են ուսումնա֊

կան  ընդհանուր ծրագիր: Օգտագործեք նյութերը, երբ դրանք առկա են դառնում: Նյութերի առկայության 

 հարցերով դիմեք բաշխման կենտրոն:
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Կազմակերպություն Դասագրքեր և նյութեր

Մելքիսեդեկյան 
 Քահանայություն և 
 Սփոփող Միություն

1-ն կիրակիներ

Սուրբ գրություններ; Եկեղեցու ամսագրեր; Քահանայության և օժանդակ 
 կազմակերպությունների ղեկավարների ուղեցույց (31178 201); Ընտանիքի 
 ուղեցույց (31180 201); Եկեղեցու հաստատված այլ նյութեր:

2-րդ և 3-րդ կիրակիներ

 Ավետարանի սկզբունքները, նոր հրատարակություն (06195 201); շարունակել 2010-ից: 
Եթե այս գիրքը առկա չէ, կարող եք օգտագործել Ավետարանի սկզբունքները գրքի նախորդ 
հրատարակությունը (31110): Եթե այս գրքերից ոչ մեկը առկա չէ, կարող եք օգտագործել 
Ավետարանի հիմունքները (31129): Դասերը պետք է մատուցվեն այն հերթականությամբ, 
որով ներկայացված են ձեռնարկում:

4-րդ կիրակիներ

Մեր ժամանակի ուսմունքները դասերը ուսուցանվում են գերագույն համաժողովի 
ելույթներից, որոնք տպագրված են  Ensign կամ Լիահոնա ամսագրերի վերջին համարնե֊
րում (տես էջ 6 ելույթների ընտրության հրահանգների համար): Եթե տվյալ լեզվով այդ 
ամսագրերը առկա չեն, կարող են օգտագործվել Առաջին Նախագահության և Այցելող 
Ուսուցիչների ուղերձները:

5-րդ կիրակիներ

Թեմաները և Եկեղեցու հաստատված նյութերը որոշվում են ճյուղի նախագահության 
կողմից:

Ահարոնյան Քահանայություն 
և Երիտասարդ Կանայք

1-ին, 4-րդ և 5-րդ կիրակիներ

Ահարոնյան Քահանայություն 1 (34820) կամ Երիտասարդ Կանայք 1 (34823): Ուսու֊
ցանեք դասերը հերթականությամբ երկու տարիների ընթացքում, ապա կրկնեք: Եթե 
Ահարոնյան Քահանայություն 1 կամ Երիտասարդ Կանայք 1 ձեռնարկները մատչելի չեն, 
օգտագործեք Քահանայության պարտականությունները և օրհնությունները և Վերջին 
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Կինը ձեռնարկները 1-ին, 4-րդ և 5-րդ կիրակիներին:

2-րդ և 3-րդ կիրակիներ

Քահանայության պարտականությունները և օրհնությունները, Մաս Բ (31112) կամ Վերջին 
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Կինը, Մաս Բ (31114)

Այլ նյութերը ներառում են սուրբ գրություններ; Եկեղեցու ամսագրեր; Կատարել իմ 
պարտականությունը Աստծո առաջ. Ահարոնյան Քահանայություն կրողներ (06746 201); 
Երիտասարդ Կանանց Անձնական Զարգացում (36035 201); Երիտասարդներին զորաց֊
նելու համար (36550); և Հավատքին հավատարիմ (36863):

2011թ. հիմնական ուսումնական ծրագիր
Օգտագործվում է Եկեղեցու միավորներում, որտեղ անդամների թիվը քիչ 
է կամ  ընդհանուր ուսումնական ծրագրի նյութերը առկա չեն
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Կազմակերպություն Դասագրքեր և նյութեր

Երեխաների Միություն 18 ամսական–2 տարեկան (Մանկամսուրային դասարան)

Behold Your Little Ones: Nursery Manual (Նայեք ձեր փոքրիկներին. մանկական ձեռնարկ) 
(37108)

3–11 տարեկան (միացյալ ժամ)

2011 Միացյալ ժամի ծրագիր. Ես գիտեմ, որ սուրբ գրությունները ճշմարիտ են (08635 201)

3 տարեկան

Երեխաների Միություն 1. Զավակն եմ Աստծո (34969)

4–7 տարեկան

Երեխաների Միություն 3. Ընտրիր Ճիշտը Բ (34499)

8–11 տարեկան

Երեխաների Միություն 7. Նոր Կտակարան (34604)

Բոլոր դասարանների համար այլ նյութերը կարող են ընդգրկել Եկեղեցու ամսագրեր; 
սուրբ գրությունների պատկերազարդ ընթերցարաններ; Ավետարանի արվեստի 
գիրք (06048 090); Children’s Songbook (35395 201); և Visual Aids Cutouts (անհատական 
փաթեթներ 1–10):

Կիրակնօրյա Դպրոց 12–18 տարեկան

 Նոր Կտակարանի վարդապետության ուսուցչի ձեռնարկ (35681 201)

Չափահասներ

 Նոր Կտակարանի վարդապետության ուսուցչի ձեռնարկ (35681 201)

Չափահասներ

Ավետարանի սկզբունքները, նոր հրատարակություն (06195 201): Եթե այս գիրքը առկա 
չէ, կարող եք օգտագործել Ավետարանի սկզբունքները գրքի նախորդ հրատարակու֊
թյունը (31110): Եթե այս գրքերից ոչ մեկը առկա չէ, կարող եք օգտագործել Ավետարանի 
հիմունքները (31129): Այս դասընթացը նախատեսված է հետաքրքրվողների, նոր անդամ֊
ների, ակտիվությանը վերադարձող անդամների և նրանց համար, ովքեր ավետարանի 
հիմունքների ուսուցման կարիք ունեն: Ուսուցիչը ընտրում է դասերի հերթականությունը 
ըստ դասարանի անդամների կարիքների:

Ըստ հայեցողության 
դասընթացներ

Դասագրքեր և նյութեր

Ուսուցանել ավետարանը Teaching, No Greater Call (Ուսուցանում. չկա ավելի մեծ կոչում) (36123), էջեր 185–239 
(12 շաբաթ) Եթե այս գիրքը առկա չէ, օգտագործեք Ուսուցման Ուղեցույց (34595 201), 
էջեր 21–22 (8 շաբաթ):

Ամուսնություն 
և  ընտանեկան 
 հարաբերություններ

 Ամուսնական և ընտանեկան հարաբերությունների ուսուցչի ձեռնարկ (35865 201)

Ամուսնական և ընտանեկան հարաբերությունների մասնակցի ուսումնական ուղեցույց 
(36357 201)

(16 շաբաթ)

Այս աղյուսակի ոչ բոլոր նյութերն են թարգմանված բոլոր լեզուներով, որոնք օգտագործում են հիմնական ծրագիրը: 

Օգտագործեք նյութերը, երբ դրանք առկա են դառնում: Նյութերի առկայության հարցերով դիմեք բաշխման կենտրոն:

Նոր
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    Հրահանգներ Կիրակնօրյա  քվորումների 
և դասարանների համար
  Ուսումնական տարին ողջ աշխարհում սկսվում է հունվարի 

1-ին: Օգտվեք հետևյալ հրահանգներից քահանայության 

քվորումները և կիրակնօրյա դասարանները կազմակերպելու 

համար: 

   Մելքիսեդեկյան Քահանայություն և 
Սփոփող Միություն

  Կիրակի օրերի մեծ մասը Մելքիսեդեկյան Քահանայության 

եղբայրները և Սփոփող Միության քույրերը առանձին են 

հավաքվում, սակայն ուսումնասիրում են նույն թեմաները և 

օգտվում նույն նյութերից:

   Առաջին կիրակի:  Երեցների քվորումի, քահանայապետերի 

խմբի և Սփոփող Միության ղեկավարները պլանավորում են 

այս ժողովը իրենց համապատասխան կազմակերպություն֊

ների համար և կարող են օգտվել առաջին Կիրակի օրվա 

նյութերից, որոնք նշված են էջեր  2  և  4 -ում:

  Երեցների քվորումի նախագահության կամ քահանայապե֊

տերի խմբի ղեկավարության անդամը ուսուցանում է առաջին 

Կիրակի օրը: Քվորումի և խմբի ղեկավարները այդ ժողովնե֊

րին օգնում են եղբայրներին ակտիվորեն ընդգրկվել իրենց 

քահանայության պարտականությունների մեջ: Թեմաները 

կարող են ներառել տնային ուսուցում, քահանայության 

ծեսերի և օրհնությունների կատարում, ամուսնությունների 

և ընտանիքների ամրացում, ծառայություն, միսիոներական 

աշխատանք, ակտիվացում, հոգևոր և ֆիզիկական բարեկե֊

ցություն, տաճարային և ընտանեկան պատմության աշխա֊

տանք: Քվորումի և խմբի ղեկավարները կարող են այդ 

ժամանակ պլանավորել մյուսներին օգնելու եղանակները, 

հանձնարարություններ տալ և հավաքել նախկին հանձնա֊

րարությունների մասին զեկույցները:

  Ծխի Սփոփող Միության նախագահության անդամը ուսու֊

ցանում է առաջին Կիրակի օրը: Նա պետք է օգտվի սուրբ 

գրություններից և Եկեղեցու հաստատված նյութերից: Սփո֊

փող Միության ղեկավարները այդ ժողովին ուսուցանում են 

ավետարանի վարդապետությունը և օգնում են քույրերին 

ակտիվորեն ընդգրկվել Սփոփող Միության աշխատանքի 

մեջ: Թեմաները կարող են ներառել կանանց դերը և պատաս֊

խանատվությունները ավետարանում, ամուսնությունների և 

ընտանիքների ամրացում, այցելությամբ ուսուցում, ծառայու֊

թյուն, միսիոներական աշխատանք, ակտիվացում, հոգևոր և 

ֆիզիկական բարեկեցություն, տաճարային և ընտանեկան 

պատմության աշխատանք: Կարող է ժամանակ տրամադր֊

վել քույրերին վկայություններով կիսվելու համար:

   Երկրորդ և երրորդ կիրակիներ:  Մելքիսեդեկյան Քահանա֊

յության եղբայրները և Սփոփող Միության քույրերը ուսու֊

ցանվում են  Ավետարանի սկզբունքները  նոր դասագրքից, որը 

ժամանակավորապես փոխարինում է  Եկեղեցու նախագահ֊

ների ուսմունքները  գրքերը: Դասերը կարող են ուսուցանվել 

ղեկավարների կամ քվորումի, խմբի կամ Սփոփող Միության 

ուսուցիչների կողմից, որոնք ձեռնադրվել են: Դասերը պետք 

է մատուցվեն այն հերթականությամբ, որով ներկայացված են 

ձեռնարկում:

  Երեցների քվորումի, քահանայապետերի խմբի և Սփոփող 

Միության ղեկավարները պետք է հետևեն, որպեսզի 18 

տարեկան և բարձր տարիքի բոլոր անդամները ստանան 

 Ավետարանի սկզբունքները  նոր դասագրքի մեկական օրի֊

նակ անձնական օգտագործման համար: Ղեկավարները 

պետք է խրախուսեն մասնակիցներին դասարան բերել իրենց 

դասագրքերը:

  Եթե համաժողովների կամ այլ ժողովների պատճառով այս 

դասերից որևէ մեկը չի ուսուցանվում, ցցերի նախագահները 

և եպիսկոպոսները որոշում են, թե արդյոք այն պետք է ուսու֊

ցանվի հաջորդ կիրակի:

   Չորրորդ կիրակի–Մեր ժամանակի ուսմունքները:  Դասերը 

ուսուցանվում են գերագույն համաժողովների ելույթնե֊

րից, որոնք տպագրված են    Ensign   կամ  Լիահոնայի  վերջին 

համարներում: Այդ ելույթները նաև կարելի է գտնել ինտեր֊

նետում (տարբեր լեզուներով).   www.lds.org  : Դասերը կարող 

են ուսուցանվել ղեկավարների կամ քվորումի, խմբի կամ 

Սփոփող Միության ուսուցիչների կողմից, որոնք ձեռնադր֊

վել են: Ցցերի նախագահները կարող են ընտրել ելույթները, 

կամ կարող են հանձնարարել եպիսկոպոսներին դա անել: 

Ամսագրերի համաժողովների համարները պարունակում են 

լրացուցիչ հրահանգներ:

   Հինգերորդ կիրակի (եթե առկա է):  Այս ժողովի թեման որոշ֊

վում է եպիսկոպոսության կողմից՝ ըստ տեղական կարիք֊

ների: Այդ կիրակի երեցների քվորումը և բարձրագույն քահա֊

նաների խումբը կարող են հավաքվել միասին կամ առանձին, 

կամ կարող են միանալ Սփոփող Միությանը:
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    Ահարոնյան Քահանայություն և 
Երիտասարդ Կանայք

  Ահարոնյան Քահանայության քվորումները սովորաբար 

հավաքվում են առանձին՝ կիրակնօրյա քվորումի ժողովներ 

և ուսուցում անցկացնելու համար: Ինչևէ, նրանք կարող են 

միանալ, եթե միավորում Ահարոնյան Քահանայություն կրող 

միայն մի քանի երիտասարդ տղամարդիկ են ապրում: Նույն 

հրահանգները վերաբերում են Երիտասարդ Կանանց դասա֊

րաններին: Ահարոնյան Քահանայության երիտասարդ տղա֊

մարդիկ և երիտասարդ կանայք երբեմն կարող են միասին 

հավաքվել և եպիսկոպոսի ղեկավարությամբ կիրակնօրյա 

դասեր անցկացնել:

  Ահարոնյան Քահանայության երիտասարդ տղամարդիկ և 

երիտասարդ կանայք ուսուցանվում են դասագրքերից, որոնք 

նշված են էջեր  2  և  4 -ում: Ղեկավարները կարող են հրավիրել 

երիտասարդներին օգնել ուսուցանել դասերի որոշ մասերը:

    Երեխաների Միություն 

  Ղեկավարները պետք է խմբավորեն Երեխաների Միության 

դասարանները ըստ երեխաների տարիքի հունվարի 1-ի 

դրությամբ: Եթե երեխաների թիվը բավականացնում է, տարի֊

քային յուրաքանչյուր խմբի համար պետք է լինի առանձին 

դասարան: Եթե դասասենյակների կամ ուսուցիչների թիվը 

սահմանափակ է, տարբեր տարիքի երեխաները կարող են 

հավաքվել մեկ խմբում: 

  Հնարավորության դեպքում, 18 ամսական երեխաների համար 

պետք է կազմակերպվի մանկամսուրային խումբ: Այդ դասարա֊

նում երեխաները ընդգրկվում են ծնողների ցանկությամբ: Հուն֊

վարի 1-ի դրությամբ 2 տարեկան երեխաները շարունակում են 

մնալ մանկամսուրային խմբում մինչև 2011թ. վերջը: Հունվարի 

1-ի դրությամբ 3 տարեկան երեխաները հաճախում են Արևա֊

շող դասարան կամ միավորված ամենափոքրերի դասարան:

  Երեխաները ուսուցանվում են դասագրքերից, որոնք տրված 

են աղյուսակներում, էջեր  2  և  5 : 

  Եթե հարմար է, փոքր երեխաները մասնակցում են Երեխա֊

ների Միության միացյալ ժամին, իսկ ավելի մեծ երեխա֊

ները հաճախում են դասերի: Երեխաների Միության կեսից 

երկու խմբերը փոխվում են տեղերով: Եթե երեխաների թիվը 

քիչ է, երկու խմբերը կարող են միացվել: Եթե երկու խմբերը 

հավաքվում են առանձին, տարիքով ավելի մեծ երեխաների 

միացյալ ժամը պետք է անցկացվի այն ժամանակ, երբ անց 

են կացվում Ահարոնյան Քահանայության և Երիտասարդ 

Կանանց դասերը:

  Տարվա ընթացքում 12 տարեկան դարձած երեխաները շարու֊

նակում են հաճախել իրենց Երեխաների Միության դասա֊

րանը մինչև հաջորդ հունվար: Սակայն, Երեխաների Միու֊

թյան միացյալ ժամի ժամանակ նրանք սկսում են այցելել 

իրենց Ահարոնյան Քահանայության քվորումի ժողովին կամ 

Երիտասարդ Կանանց դասարան:

    Կիրակնօրյա Դպրոց

  Կիրակնօրյա Դպրոցը հունվարի 1-ի դրությամբ 12 տարե֊

կան կամ բարձր տարիքի անդամների համար է: Տարվա 

ընթացքում 12 տարեկան դարձող երեխաները Կիրակնօրյա 

Դպրոցի ժամանակ մնում են Երեխաների Միության իրենց 

դասարանում:

  Եթե երիտասարդների թիվը բավականացնում է, առանձին 

դասարաններ կարող են կազմվել յուրաքանչյուր տարիքային 

խմբի համար: Եթե երիտասարդների, կամ դասասենյակների 

կամ ուսուցիչների թիվը սահմանափակ է, տարբեր տարիքի 

երիտասարդները կարող են հավաքվել միասին:

  Կիրակնօրյա Դպրոցի ծրագրերը և ուսուցանման նյութերը 

տրված են աղյուսակներում, էջեր  3  և  5 :

    Ըստ հայեցողության դասընթացներ

  Ըստ հայեցողության դասընթացների համար տես աղյուսակ֊

ները, էջեր  3  և  5 : Այս դասընթացները անց են կացվում ըստ 

անհրաժեշտության և եպիսկոպոսության ղեկավարության 

ներքո: Դրանք անց են կացվում մասնակիցների համար հար֊

մար ժամերի, ներառյալ Կիրակնօրյա Դպրոցի ժամանակ:

    Հաշմանդամ անդամներ

  Ղեկավարները պետք է հետևեն, որպեսզի հաշմանդամ 

անդամները տեղյակ լինեն Եկեղեցու ուսումնական ծրագրերի 

նյութերից, որոնք հարմարեցված են իրենց կարիքներին: Այդ 

նյութերի մասին տեղեկություն ստանալու համար դիմեք ձեր 

միավորը սպասարկող բաշխման կենտրոն: Օգտակար տեղե֊

կություն կարելի է գտնել նաև  www.disabilities.lds.org  կայքում:
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Ուսուցչի կատարելագործում

Քահանայության և օժանդակ կազմակերպությունների ղեկա֊

վարները պատասխանատու են իրենց կազմակերպություն֊

ներում ուսուցանման որակի համար: Նրանք օգնում են նոր 

ուսուցիչներին կողմնորոշվել և մշտապես հրահանգավորում 

և աջակցում են: Ծխի Կիրակնօրյա Դպրոցի նախագահու֊

թյան անդամները օգնում են ուսուցիչներին նրանց կատարե֊

լագործման ջանքերում: Նրանք օգնում են քահանայության 

և օժանդակ կազմակերպությունների ղեկավարներին կողմ֊

նորոշել, հրահանգել և մշտական աջակցություն տրամադրել 

ուսուցիչներին: Ծխի խորհուրդների անդամները կանոնավոր 

խորհրդակցում են միմյանց հետ՝ ավետարանի ուսուցան֊

ման և ուսումնասիրության գործընթացը կատարելագործելու 

հարցերի շուրջ:

Teaching, No Greater Call (Ուսուցում. չկա ավելի մեծ կոչում) 

(36123) ուսուցչի կատարելագործման համար նախատեսված 

նյութ է: Այն տարածքներում, որտեղ այս գիրքը մատչելի չէ, 

միավորները պետք է օգտագործեն Ուսուցման ուղեցույցը 

(34595 201):

Նյութեր տան համար
Եպիսկոպոսը և ծխի ղեկավարները պետք է հետևեն, որպեսզի 

բոլոր անդամները ծանոթանան և կարողանան ձեռք բերել 

հետևյալ նյութերը, եթե դրանք մատչելի են տվյալ լեզվով.

Սուրբ գրություններ

Եկեղեցու ամսագրեր

Hymns (Օրհներգեր) (31243)

Ընտանիք. Հայտարարություն աշխարհին (35602 201)

Կենդանի Քրիստոսը. Առաքյալների վկայությունը 

(36299 201)

Ընտանիքի Ուղեցույց (31180 201)

Family Home Evening Resource Book (Ընտանեկան 

երեկոյի նյութերի գիրք) (31106)

Ավետարանի արվեստի գիրք (06048 090)

Հավատքին հավատարիմ. Ավետարանի վկայակոչում 

(36863)

Behold Your Little Ones: Nursery Manual (Նայեք ձեր 

փոքրիկներին. մանկական ձեռնարկ) (37108)

Old Testament Visual Resource DVDs (00492)

Նախապատրաստեք ամեն անհրաժեշտ բան. 

Ընտանեկան ֆինանսներ (04007 201)

Նախապատրաստեք ամեն անհրաժեշտ բան. Ընտանիքի 

տնային պահեստ (04008)

Այս նյութերը ձեռք բերելու համար այցելեք www.ldscatalog.com 

կամ դիմեք ձեր միավորը սպասարկող բաշխման կենտրոնին: 

Այս նյութերից շատերը կարելի է տեսնել, ընթերցել և բեռնա֊

թափել www.GospelLibrary.lds.org-ից:
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