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អង្គការ សម្ភារជាសសៀវសៅសិក្សានិងធនធានទាំងឡាយ

ថ្នាក្់បព្វជិតភាព

មិលគីសសាដែក្និងថ្នាក្់

សម្គមសស្រ្គោះ

សប្ដាហ៍ទី១

ប្រធាន្រទទាំងឡាយប្រូវប្នកំណ្់ដោយករូរុ៉មអែលដ�ើរបកុមសង្ឃជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមសដ្រ្គោះធនធានអដលមានរួមទាំងប្ោះគម្ពីរទាំងឡាយ

ក្បួនខ្នាត ភាគ ២ ៖ ការ គគប់គគង សាសនា ចគក(០៨៧០២)ទស្សនាវដ្ីសាសនាចបកពួក បុគតរី នៅក្នុង នគរ ន�ើង ៖ គបវត្តិ សាគស្ នតិង កតិច្ចការ របស់ សមាគម 

សន្រ្គោះ(០៦៥០០)ឯកសារការ្រំពាក់្រំ្រ៉នថ្នាក់ដឹកនាំទរូទាំង្ ិភ្ដោកនសៀវនៅ ណែនាំ ក្នុង គកុមគគួសារ(៣១១៨០)និងធនធានដ្្សងៗដទៀ្អដល

សាសនាចបកប្នែនុម្ិឲ្យដប្រើបប្ស់។

សប្ដាហ៍ទី២និងទី៣

ការ បនគងៀន របស់ គបធានសាសនា ចគក ៖ ហានវើដ ដបុល�ូ ហឹនន�ើរ (០៨៨៦១)

ដ្រើសិនជាដសៀវដៅដនោះគ្មានជាភាសារ្រស់ែ្នកដទសរូមដប្រើ ករែរី�កតិច្ច នតិង ពរជ័� នន បព្វជតិតភាព ណ្្ក ក (៣១១១១)ឬគស្រី ពួក បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុង នគកា� ណ្្ក 

ក (៣១១១៣)។

សប្ដាហ៍ទី៤

ការ្រដបងៀនសបមា្រ់ជំនាន់រ្រស់ដយើង៖ការដចញ្ សាយសុន្ទរកថ្មក្ ីសន្និសីទទរូដៅថ្ីៗ្រំ្ុ្ននEnsignឬលរីអាហូណា

ដ្រើសិនជាទស្សនាវដ្ីទាំងដនោះគ្មានជាភាសារ្រស់ែ្នកដទដនាោះសារលិខិ្រ្រស់គណៈប្រធានទីមួយនិងការ្រដបងៀនសួរសុខទុក្ខអាចយកមកដប្រើបប្ស់

ប្ន។

សប្ដាហ៍ទី៥

ប្រធាន្រទប្រូវកំណ្់ដោយគណៈ្រ៊ីស្ស្ឬគណៈប្រធានសាខា(សរូមដមើល្រញី្ដៅដបកាម«សប្ដាហ៍ទី១»សបមា្រ់ធនធានអដលអាចដប្រើប្ន)

ថ្នាក្់បព្វជិតភាពសអើរ៉ុន

និងថ្នាក្់យុវនារី

ចូរ មក តាម ខ្នុំ ៖ �នធាន ន្សេងៗ សគមាប់ ការ នរៀនសូគត របស់ �ុវវ័�មានដលើដគហទំ្័រlds.org/youth/learn

ប្រសិនដ្រើធនធានទាំងដនោះ្ ុំមានជាភាសារ្រស់ែ្នកដទដនាោះសរូមដប្រើធនធានខាងដបកាមដនោះជំនួសវិញ៖

សប្ដាហ៍ទី១ទី៤និងទី៥

សរូមដប្រើនសៀវនៅបព្វជតិតភាពន�ើរ៉ុន ភាគ ១(៣៤៨២០)និងនសៀវនៅ �ុវនារី ភាគ ១(៣៤៨២៣)។ដ្រើសិនជាដសៀវដៅសិកសាទាំងដនោះគ្មានជាភាសារ្រស់

ែ្នកដទសរូមដប្រើករែរី�កតិច្ច នតិង ពរ ជ័�នន បព្វជតិតភាព ណ្្ក ខ(៣១១១២)និងគស្រី បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុង នគកា� ណ្្ក ខ(៣១១១៤)។

អាទិ្្យទី២និងទី៣

សរូមដប្រើករែរី�កតិច្ច នតិង ពរជ័� នន បព្វជតិតភាព ណ្្ក ក(៣១១១១)និងគស្រី ពួក បរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុង នគកា� ណ្្ក ក(៣១១១៣)។

បញ្រី ខ្ង នគកាម គឺ មាន រា�នាមសមាភារ សគមាប់ កម្មវិ�រី សតិកសា នៅ ន្ងៃ អាទតិត្យ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ ណដល សមាភារ ទាំង�ស់ ននោះ មតិនណមន សុទ្ធ ណត មាន គគប់ ភាសា ននាោះ នទ ។ វួដ នតិង សាខ្ ទាំងឡា� គួរណត 

មាន សមាភារ ទាំងននោះ នគចើន រួច  នហើ� ។ សមាភារ ្ ្មរីៗ សគមាប់ ឆ្នាំ ២០១៦ គឺ គតូវ បាន នលើក ន�ើង មក បរ្ហាញ ។

សេចក្តីណែនាំអំពតីកម្មវិធតី
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អង្គការ សម្ភារជាសសៀវសៅសិក្សានិងធនធានទាំងឡាយ

អង្គការបឋមសិក្សា ថ្នាក់ទារកោឋាន(អាយុ១៨អខ–២ឆ្នាំ)

នមើលន៎កូនតូចៗរបស់�្ករាល់គ្នា ៖ នសៀវនៅ សតិកសា ថ្នាក់ ទារកដ្ឋាន(៣៧១០៨)

ដ្លដវោអចកចាយ(អាយុ៣ឆ្នាំ–១១ឆ្នាំ)

នគ្លការែ៍ ណែនាំ សគមាប់ នពលនវលា ណចកចា� ឆ្នាំ ២០១៦ ៖ ខ្នុំដឹងថ្គពោះគម្រីរ ទាំងឡា�ពតិត(១២០៦១)

ថ្នាក់សាន់្រ៊ីម(អាយុ៣ឆ្នាំ)

�ង្គការ បឋម សតិកសា ១ ៖ ខ្នុំជាកូនរបស់គពោះ(៣៤៩៦៩)

ថ្នាក់ជ.្.្(អាយុ៤ឆ្នាំ–៧ឆ្នាំ)

�ង្គការ បឋម សតិកសា ២ ៖ នគជើស នរើស ្ ្លូវ គតូវ ណ្្ក ក(៣៤៤៨៤)

ថ្នាក់កាលាហាន(អាយុ៨ឆ្នាំ–១១ឆ្នាំ)

�ង្គការ បឋម សតិកសា ៤ ៖ គពោះគម្រីរ មរមន(៣៤៥៩៤)

ថ្នាក្់សាលាថ្ងៃអាទិត្យ យុវវ័យ(អាយុ១២ឆ្នាំ–១៨ឆ្នាំ)

ចូរ មក តាម ខ្នុំ ៖ �នធាន ន្សេងៗ សគមាប់ ការ នរៀនសូគត របស់ �ុវវ័�មានដលើដគហទំ្័រlds.org/youth/learn

ប្រសិនដ្រើធនធានទាំងដនោះ្ ុំមានជាភាសារ្រស់ែ្នកដទសរូមដប្រើនគ្លលទ្ធតិ ដំែឹង ល្អ គពោះគម្រីរ មរមន នសៀវនៅ គគូ(៣៥៦៨៣)និងនសៀវនៅ មគ្គនុនទសន៍ 

ការសតិកសាគពោះគម្រីរ មរមនសគមាប់ សមាជតិកក្នុង ថ្នាក់(៣៥៦៨៤)។

មនុស្សដ្ញវ័យ

នសៀវនៅ នគ្លលទ្ធតិ ដំែឹង ល្អ គពោះគម្រីរ មរមន សគមាប់ គគូ(៣៥៦៨៣)និងនសៀវនៅ មគ្គនុនទសន៍ ការសតិកសា គពោះគម្រីរ មរមន សគមាប់ សមាជតិក ថ្នាក់

(៣៥៦៨៤)

កំណែ្្មរី ( ០៦១៩៥ ) ននដគ្លការណ៍ទាំងឡាយននដំណឹងល្អជាវគ្គសិកសាសបមា្រ់្ ួកសាសនាគន់ការីនិងសមាជិកថ្ីដហើយសមាជិកអដលប្ឡ្រ់មក

សកម្វិញ

ប្រសិនដ្រើកំអណថ្ីនននគ្លការែ៍ ទាំងឡា� នន ដំែឹង ល្អមិនមានជាភាសារ្រស់ែ្នកដទសរូមដប្រើបប្ស់ដសៀវដៅកំអណចាស់(៣១១១០)ឬដ្រើសិនជា

ដសៀវដៅមូលដ្ឋាន គគឹោះនន ដំែឹងល្អ មាន សូម នគបើ នសៀវនៅ ននោះ(៣១១២៩)។

វគ្គដែលម្នជស្មើស

(្បសិនសបើសសៀវសៅ

សិក្សាទាំងឡាយម្ន)

សម្ភារជាសសៀវសៅសិក្សានិងធនធានទាំងឡាយ

ការបស្ងៀនែំណឹងល្អ Teaching, No Greater Call ( គ្មាន ការនៅ ណា �សាចារ្យ ជាង ការបនគងៀន ន�ើ� )(៣៦១២៣)ទំ្័រ១៨៥–២៣៩

ដ្រើសិនជាដសៀវដៅទាំងដនោះគ្មានជាភាសារ្រស់ែ្នកដទសរូមដប្រើនសៀវនៅ ណែនាំ ការ សតិកសា(៣៤៥៩៥)។

ការសរៀបចំខ្លួនសៅ្ពោះវិហារ

បរិសុទ្ធ

�ំនណា�ទាន ពរី សាថាន នលើ ៖  សតិកាខាសាលា �ំពរី ការនរៀបចំ ខ្បួន ចូល គពោះវិហារ បរិសុទ្ធ នសៀវនៅ គគូ (៣៦៨៥៤)និងការ នរៀបចំ ខ្បួន ចូល គពោះវិហារ បរិសុទ្ធ

(៣៦៧៩៣)

ទំនាក្់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍

និង្ក្ុម្គរួសារ

នសៀវនៅ ទំនាក់ ទំនង អាពាហ៍ ពតិពាហ៍ នតិង គកុមគគួសារ សគមាប់ គគូ បនគងៀន(៣៥៨៦៤)និងនសៀវនៅ ណែនាំ �ំពរី ទំនាក់ ទំនង អាពាហ៍ ពតិពាហ៍ នតិង គកុម គគួសារ 

សគមាប់ សតិសសេ(៣៦៣៥៧)

សគមាប់ ព័ត៌មាន បណនថែម ពរី កម្មវិ�រី សតិកសា ន្ងៃ អាទតិត្យ នតិង ការ នរៀបចំ កូរ៉ុម នតិង ថ្នាក់ នានា សូម នមើល ក្បួនខានា្ភាគ២៖ការបគ្រ់បគងសាសនាចបក ៧.៨.១ ( បព្វជតិត ភាព មតិលគរីសសាណដក ); ៩.៤.១ 

( សមាគម សន្រ្គោះ ); ៨.១១ ( បព្វជតិតភាព ន�ើរ៉ុន ); ១០.៦ ( �ុវនារី ); ១១.៤ ( �ង្គការ បឋម សតិកសា ); ១២.៤ ( សាលា ន្ងៃអាទតិត្យ ) ។

សគមាប់ ព័ត៌មាន ពរី រនបៀប នដើម រ្ី ន�្វើ ឲ្យ ការ នរៀន នតិង ការ បនគងៀន ដំែឹង ល្អ កាន់ ណត គបនសើរ ន�ើង សូម នមើល ក្បួនខានា្ភាគ២៖ការបគ្រ់បគងសាសនាចបក ៥.៥. , ១២.៥ ។

នដើម្រី បញ្ជា ទតិញ សមាភារ ទាំងឡា� នៅក្នុង ទគមង់ ជា សំន�ង �កសេរ សគមាប់ មនុសសេ ពតិការ ណ្្ក ជា ទំហំ �ំ ឬ នដ្� មាន ចំែងនជើង សូម នមើល នៅក្នុង  store.lds.org រួច ចុច Materials for Those 
with Disabilities ( សម្ភារ ទាំងឡាយ សម្ម្ប់ ជន ពិការ ) ។
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