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     2011 оны  Сургалтын 
хөтөлбөрийн   заавар 

Энэхүү удирдамжинд 2011 оны турш Ням гарагийн 
хичээлд ашиглах сургалтын хөтөлбөрийн заавар, 
чуулгууд болон ангиудын ням гарагийн хичээлийн 
зохион байгуулалт болон заалт, гэрээр ашиглах 
Сүмийн материалуудын жагсаалт байгаа болно.
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 Хуваарилалт
   ГАДАС:  Гадасны ерөнхийлөгч нар шаардлагатай бол 
товхимлуудыг гадасны удирдагчдад өгөх хэрэгтэй.

   ТОЙРОГ:  Бишоп ба салбарын ерөнхийлөгч нар 
бишопын зөвлөлийн гишүүд, бичиг хэргийн ажил-
тан, Мелкизедек санваартны удирдагчид, туслах 
бүлгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл, тойргийн бусад 
удирдагчдад нэг хувийг өгөх ёстой.

  Гадас ба тойргийн зөвлөхүүд энэ товхимлыг жил 
бүр үзэж байх ёстой. 
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2011 оны Сургалтын ерөнхий хөтөлбөр 
(Сүмийн үйл ажиллагаа сайн хөгжсөн газруудад хэрэглэнэ)

Зохион байгуулалт Гарын авлагууд болон эх сурвалжууд

Мелкизедек санваартан ба 
Нийгмийн халамжийн бүлэг

1 дэх ням гараг
Судрууд; Сүмийн сэтгүүлүүд; Санваартны болон Туслах бүлгийн удирдагчдын 
гарын авлага (31178 363); Дэлхий дахины удирдагчдын сургалт товхимлууд; Гэр 
бүлийн удирдамж (31180 363) болон Сүмээс зөвшөөрөгдсөн бусад эх сурвалжууд

2 дахь ба 3 дахь ням гараг
Сайн мэдээний зарчмууд,шинэ хэвлэл (06195 363); үргэлжлэл нь 2010 онд гарна. 
Энэ гарын авлага нь Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаал номуудыг түр хугацаанд 
орлоно. Гарын авлага дахь хичээлүүдийг дарааллаар нь заах ёстой.

4 дэх ням гараг
Өнөө үеийн сургаалууд: ерөнхий чуулган дээр хэлсэн үгс; 6-р хуудсаас үзнэ үү

5 дахь ням гараг
Бишопын зөвлөлөөс товлосон сэдэв болон Сүмээс зөвшөөрөгдсөн эх сурвалжууд

Аароны санваартан ба 
Залуу эмэгтэйчүүд

Аароны санваартан 3 (34822) ба Аароны санваартнуудын ашиглах материалуудын 
удирдамж 2011 (08659)
Залуу эмэгтэйчүүд 3 (34825) бa Залуу Эмэгтэйчүүдийн ашиглах материалуудын 
удирдамж 2011 (08660)

Бусад эх сурвалжуудад Судрууд,Сүмийн сэтгүүлүүд Бурханы өмнө хүлээсэн миний 
үүрэг: Аароны Санваартан ах нарт (06746 363); Залуу Эмэгтэйчүүдийн Хувийн 
хөгжил дэвшил (36035 363); Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө (36550 363); 
Итгэлдээ үнэнч байх нь (36863 363) товхимлууд орно.

Хүүхдийн хэсэг 18 сараас–2 настай (нярайн анги)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual  (37108)

3–11 насныхан (хуваалцах цаг)
2011 оны Хуваалцах цагийн хөтөлбөр: Би судрууд үнэн гэдгийг мэднэ (08635 363)

3 нас (нарны туяа анги)
Хүүхдийн хэсэг 1: Би Бурханы хүүхэд (34969 363)

4–7 нас(Зс хичээл 4, 5, 6, ба 7)
Хүүхдийн хэсэг 3: Зөвийг сонго Б (34499 363)

8–11 нас (баатарчууд хичээл 8, 9, 10, ба 11)
Хүүхдийн хэсэг 7: Шинэ Гэрээ (34604 363)

Бусад эх сурвалжуудад Сүмийн сэтгүүлүүд; ;зурагтай судар уншигч; ;Сайн  мэдээний 
уран зургийн цомог (06048 090); Хүүхдийн дууны ном (35395); болон зурган 
 хайчилбарууд (тусдаа 1–10) иж бүрдэл; зэрэг орно.

Шинэ
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Зохион байгуулалт Гарын авлагууд болон эх сурвалжууд

Ням гарагийн хичээл 12–13 насныхан
Сүмийн Ерөнхийлөгчид—багшийн гарын авлага (31382)

14–18 насныхан 
Шинэ Гэрээний сайн мэдээний сургаал багшийн гарын авлага (35681 363)
Шинэ гэрээний ангийн гишүүний судлах гарын авлага (35682 363)

насанд хүрэгчид
Шинэ Гэрээний сайн мэдээний сургаал багшийн гарын авлага (35681 363)
Шинэ гэрээний ангийн гишүүний судлах гарын авлага (35682 363)

насанд хүрэгчид
Сайн мэдээний зарчмууд шинэ хэвлэл (06195 363). Энэ цуврал хичээл нь сонир-
хогчид, шинэ гишүүд, дахин идэвхжиж буй гишүүд болон сайн мэдээний үндсэн 
ойлголттой болох хэрэгтэй бусад хүмүүст зориулагдсан. Багш нь хичээлүүдийн 
дарааллыг ангийн гишүүдийн хэрэгцээний дагуу сонгоно.

Туслах цуврал хичээлүүд Гарын авлагууд ба эх сурвалжууд

Сайн мэдээний сургаал Teaching, No Greater Call (36123) 185–239-р хуудас
(12 долоо хоног)

Гэрлэлт ба Гэр 
бүлийн харилцаа

Гэрлэлт ба Гэр бүлийн харилцаа—багшийн гарын авлага (35865 363)
Гэрлэлт ба Гэр бүлийн харилцаа—суралцагчдын гарын авлага (36357 363)
(16 долоо хоног)

Ариун сүм ба гэр 
бүлийн түүх

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (35804)
Member’s Guide to Temple and Family History Work (36795)

Ариун сүмийн бэлтгэл Endowed from on High: Temple Preparation Seminar Teacher’s Manual (36854)
Ариун сүмд ороход бэлтгэх нь (36793 363)
(7 долоо хоног)

Энэ схем дэх материалууд нь ерөнхий сургалтын хөтөлбөр ашигладаг хэлүүд дээр орчуулагдаагүй. 
Эдгээр материалуудыг ашиглах боломжтой болсон үед ашигла. Материалуудын талаар хангамжийн 
төвтэйгээ холбогдоно уу.
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Зохион байгуулалт Гарын авлагууд болон эх сурвалжууд

Мелкизедек санваартан ба 
Нийгмийн халамжийн бүлэг

1 дэх ням гараг
Судрууд; Cүмийн сэтгүүлүүд; Санваартан ба Туслах бүлгийн удирдагчдын удирдамж 
(31178 363); Гэр бүлийн удирдамж (31180 363) болон Сүмээс зөвшөөрөгдсөн 
бусад эх сурвалжууд

2 дахь ба 3 дахь ням гараг
Сайн мэдээний зарчмууд,шинэ хэвлэл (06195 363); үргэлжлэл нь 2010 онд гарна. 
Хэрэв энэ ном байхгүй бол Сайн мэдээний зарчмууд (31110) номын өмнөх хэвлэлийг 
ашиглаж болно. Хэрэв эдгээр номны аль нь ч байхгүй бол Сайн мэдээний үндсүүд 
(31129 363) номыг ашиглаж болно. Гарын авлага дахь хичээлүүдийг дарааллаар 
нь заах ёстой.

4 дэх ням гараг
Өнөө үеийн сургаалууд хичээлүүд нь  Ensign эсвэл  Лиахона сэтгүүл дээр хэвлэгдсэн 
хамгийн сүүлийн ерөнхий чуулган дээр хэлсэн үгсээс заа (яриаг сонгох талаарх 
зааварчилгааг энэ нийтлэлийн 6-р хуудсаас харна уу). Хэрэв эдгээр сэтгүүлүүд нь 
тухайн хэл дээр орчуулагдаагүй бол Тэргүүн Зөвлөлийн болон Айлчлагч багшийн 
захиас бичгүүдийг ашиглаж болно.

5 дахь ням гараг
Салбарын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн товлосон сэдвүүд болон Сүмээс 
 зөвшөөрөгдсөн эх сурвалжууд

Аароны санваартан ба 
Залуу эмэгтэйчүүд

1 дэх, 4 дэх, ба 5 дахь ням гараг
Аароны Санваартны Гарын авлага 1 (34820 363) эсвэл Залуу Эмэгтэйчүүдийн 
Гарын авлага 1 (34823 363). Хичээлүүдийг хоёр жилээр зааж, дараа нь давтаж 
заа. Хэрэв Аароны санваартан 1 болон Залуу эмэгтэйчүүд 1 гарын авлагууд байх-
гүй бол Санваарын үүрэг ба адислалууд болон Хожмын Үеийн Гэгээнтэн эмэгтэй 
гарын авлагуудыг 1 дэх, 4 дэх, болон 5 дах ням гарагийн хичээлд ашигла.

2 дахь ба 3 дахь ням гараг
Санваартны үүрэг ба адислалууд, хэсэг A (31111 363) болон Хожмын Үеийн 
Гэгээнтэн эмэгтэй, хэсэг A (31113 363)

Бусад эх сурвалжуудад Судрууд; Сүмийн сэтгүүлүүд Бурханы өмнө хүлээмэн миний 
үүрэг: Аароны Санваартан ах нарт (06746 363); Залуу Эмэгтэйчүүдийн хувийн 
хөгжил дэвшил (36035 363); Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө (36550 363); 
Итгэлдээ үнэнч байх нь (36863 363) товхимлууд орно.

2011 оны Сургалтын үндсэн хөтөлбөр 
(цөөхөн гишүүнтэй, эсвэл сургалтын ерөнхий хөтөлбөрийн материалууд  
ашиглагдахгүй Сүмийн нэгжүүдэд хэрэглэнэ)
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Зохион байгуулалт Гарын авлагууд болон эх сурвалжууд

Хүүхдийн хэсэг 18 сараас–2 настай (асрах анги)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108)

3–11 насныхан (хуваалцах цаг)
2011 оны Хуваалцах цагийн хөтөлбөр: Би судрууд үнэн гэдгийг мэднэ (08635 363)

3 настан
Хүүхдийн хэсэг 1: Би Бурханы хүүхэд (34969 363)

4–7 насныхан
Хүүхдийн хэсэг 3: Зөвийг сонго Б (34499 363)

8–11 насныхан
Хүүхдийн хэсэг 7: Шинэ Гэрээ (34604 363)

Бүх ангиудад зориулсан бусад эх сурвалжуудадСүмийн сэтгүүлүүд; зурагтай судар 
уншигч; Сайн мэдээний уран зургийн ном (06048 090); Хүүхдийн дууны ном 
(35395); болон зурган хайчилбарууд (тус бүрдээ иж бүрдэл 1–10) зэрэг орно.

Ням гарагийн хичээл 12–13 насныхан
Шинэ Гэрээний сайн мэдээний сургаал—багшийн гарын авлага (35681 363)

насанд хүрэгчид
Шинэ Гэрээний сайн мэдээний сургаал—багшийн гарын авлага (35681 363)

насанд хүрэгчид
Сайн мэдээний зарчмууд шинэ хэвлэл (06195 363). Хэрэв энэ ном байхгүй бол Сайн 
мэдээний зарчмууд (31110) номын өмнөх хэвлэлийг ашиглаж болно. Хэрэв эдгээр 
номны аль нь ч байхгүй бол Сайн мэдээний үндсүүд (31129 363) номыг ашиглаж 
болно. Энэ цуврал хичээл нь сонирхогчид, шинэ гишүүд, дахин идэвхжиж буй гишүүд 
болон сайн мэдээний үндсэн ойлголттой болох хэрэгтэй хүмүүст зориулагдсан. Багш 
нь ангийн гишүүдийн хэрэгцээнд тохируулан хичээлийн дарааллыг сонгоно.

Туслах цуврал хичээлүүд Гарын авлагууд ба эх сурвалжууд

Сайн мэдээг заах нь Teaching, No Greater Call (36123) 185–239-р хуудас Хэрэв энэ ном байхгүй бол  
Заах удирдамж (34595 363), номны 21–22 –р хуудсыг ашиглан заах (8 долоо хоног).

Гэрлэлт ба Гэр 
бүлийн харилцаа

Гэрлэлт ба Гэр бүлийн харилцаа багшийн гарын авлага (35865 363)
Гэрлэлт ба Гэр бүлийн харилцаа оюутны гарын авлага (36357 363)
(16 долоо хоног)

Энэ схем дэх материалууд нь ерөнхий сургалтын хөтөлбөр ашигладаг хэлүүдээр орчуулагдаагүй. 
Эдгээр материалуудыг ашиглах боломжтой болсон үед ашигла. Материалуудын талаар хангамжийн 
төвтэйгээ холбогдоно уу.

Шинэ
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    Чуулгууд болон ангиудийн ням гарагийн 
хичээлийн зааварчилгаа
  Сургалтын жил дэлхий даяар нэгдүгээр сарын 1-ээс эхэлнэ. 
Дараах заварчилгаануудыг санваартны чуулга болон ням 
гарагийн ангиудыг зохион байгуулахад ашигла.

   Мелкизедек санваартан болон Нийгмийн 
халамжийн бүлэг
  Ихэнх ням гарагт, Мелкизедек санваартны ангийн ах 
нар, Нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нар тусдаа ангид 
цуглардаг боловч ижил материалаас суралцдаг.

   ЭХНИЙ НЯМ ГАРАГ.  Ахлагчдын чуулга, дээд пристүү-
дийн бүлэг ба Нийгмийн халамжийн бүлгийн удирдаг-
чид өөрсдийн ангиуд дахь цуглааныг төлөвлөх ба  2   4 -р 
хуудсанд жагсаасан эхний ням гарагт ашиглах материа-
луудыг хэрэглэж болно.

  Ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүн 
эсвэл дээд санваартны удирдагчдаас эхний ням гарагт 
хичээл заах. Чуулгын болон бүлгийн удитрдагчид энэхүү 
сургалтаар санваарын үүрэг хариуцлагадаа илүү идэвх-
тэй оролцоход нь ах нарт туслах. Эдгээр хичээлүүдэд 
гэрийн багшийн заалт, санваарын ёслол болон адисла-
лын гүйцэтгэл, гэр бүл болон гэрлэлтийг бэхжүүлэх, үйлч-
лэл, номлолын ажил, идэвхжүүлэлт, сүнслэг болон ахуйн 
хэрэгцээ, Ариун сүмийн болон гэр бүлийн түүхээ бичих 
зэрэг өажил орж болно. Ахлагчдын болон бүлгийн удир-
дагчид мөн энэ цагийг ашиглан бусдад туслах арга замыг 
төлөвлөн, даалгавар өгч, өгсөн даалгавраа шалгаж болно. 

  Тойргийн Нийгмийн Халамжийн Бүлгийн ерөнхийлөг-
чийн зөвлөлийн гишүүн эхний ням гарагт хичээл заана. 
Тэрээр судраас болон 

Сүмээс хүлээн зөвшөөрөгдсөн материалуудыг ашиг-
лана. Нийгмийн Халамжийн Бүлгийн удирдагчид энэ 
цуглааныг сайн мэдээний сургаалуудыг зааж, Нийгмийн 
Халамжийн Бүлгийн ажилдаа илүү идэвхтэй оролцоход 
нь эгч нарт туслахын тулд ашиглана. Эдгээр хичээлүүдэд 
сайн мэдээн дэх эмэгтэйчүүдийн үүрэг хариуцлага, гэр 
бүл болон гэрлэлтийг бэхжүүлэх, айчлагч багшийг хөг-
жүүлэх, үйлчлэл, номлолын ажил, идэвхжүүлэлт, сүнс-
лэг болон ахуйн хэрэгцээ, ариун сүмийн ажил болон гэр 
бүлийн түүхээ бичих зэрэг ажил орж болно. Эгч нарт 
гэрчлэлээ хуваалцах цагийг гаргаж өгч болно.

   ХОЁР ДАХЬ БОЛОН ГУРАВ ДАХЬ НЯМ ГАРАГ.  Мел-
кизедек санваартан ах нар болон Нийгмийн халамжийн 
бүлгийн эгч нарт  Сайн мэдээний зарчмууд  шинэ гарын 
авлагаас  Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаал  номыг 
орлуулан заана. Хичээлүүдийг онцгойлон адислагдсан 
удирдагчид эсвэл чуулга, бүлэг, Нийгмийн халамжийн 
бүлгийн багш нар заана. Хичээлүүдийг ерөнхийдөө 
гарын авлага дахь дарааллаар заана.

  Ахлагчдын чуулга, дээд санваартнуудын бүлэг болон 
Нийгмийн Халамжийн Бүлгийн удирдагчид 18 болон 
түүнээс дээш насны бүх гишүүд   Сайн мэдээний зарч-
мууд  энэхүү шинэ гарын авлагыг хувийн сургалтандаа 
зориулж авсан эсэхэд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. 
Удирдагчид гишүүдийг гарын авлагаа ангидаа авчирч 
байхад нь дэмжих хэрэгтэй.

  Хэрэв хичээлүүдийн аль нэг нь гадасны ерөнхий чуулган 
эсвэл бусад цуглаануудаас хамааран тасалдвал гадасны 
ерөнхийлөгч, бишоп нар өөр аль нэг ням гарагт нөхөн 
заах хэрэгтэй эсэхийг шийднэ.

   ДӨРӨВ ДЭХ НЯМ ГАРАГ—ӨНӨӨ ҮЕИЙН СУРГАА-
ЛУУД.  Хичээлүүдийг   Ensign  эсвэл   Лиахона сэтгүүл 
дээрх хамгийн сүүлчийн ерөнхий чуулган дээр хэл-
сэн үгсээс заана.  Мөн эдгээр хэлсэн үгсийг онлайнаас 
 www.lds.org  хаягаас авах (олон хэл дээр) боломжтой. 
Хичээлүүдийг онцгойлон адислагдсан удирдагчид эсвэл 
чуулга, бүлэг, эсвэл Нийгмийн халамжийн бүлгийн багш 
нар заана. Гадасны ерөнхийлөгчид нь аль хэлсэн үгсийг 
ашиглах ёстойг сонгох, эсвэл бишоп нарт сонгохыг 
даалгаж болно. Сэтгүүл дээрх ерөнхий чуулганы мате-
риалууд нэмэлт зааварчилгаануудыг агуулсан байдаг.

   ТАВ ДАХЬ НЯМ ГАРАГ (ХЭРЭВ БАЙГАА БОЛ).  Энэ 
цуглааны сэдвийг бишопын зөвлөл орон нутгийн хэрэг-
цээг харгалзан товлоно. Энэ ням гарагт ахлагчдын 
чуулга болон дээд пристүүдийн бүлэг тусдаа эсвэл хамт-
даа цугларч болно. Тэд бас Нийгмийн халамжийн бүлэг-
тэй хамтарсан цуглаан хийж болно. 
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    Аароны санваартнууд ба Залуу 
 эмэгтэйчүүд
  Ер нь Аароны санваартны чуулгууд нь чуулгын ням гара-
гийн цуглаан болон хичээлийг тусдаа хийдэг. Гэвч, нэг-
жид оршин суудаг Аароны санваарын–насны залуу эрэг-
тэйчүүд цөөхөн үед хамтарсан цуглааныг хийж болно. 
Залуу Эмэгтэйчүүдийн ангиудад мөн ийм удирдамжийг 
баримтална. Зарим үед Аароны санваартан залуу эрэг-
тэйчүүд болон залуу эмэгтэйчүүд ням гарагийн хичээлийг 
бишопын удирдлага дор хамтран хийж болно.

  Аароны санваартан залуу эрэгтэйчүүд болон залуу эмэг-
тэйчүүдэд  2  4 -р хуудас дээр жагсаасан гарын авлагаас 
заана. Удирдагчид залуучуудыг хичээлийн хэсгээс заа-
хад тусалж болно.

    Хүүхдийн хэсэг
  Нэгдүгээр сарын 1-нд удирдагчид хүүхдүүдийг насных 
нь дагуу хүүхдийн ангид хуваарилах ёстой. Хэрэв хүүх-
дүүдийн тоо хангалттай байвал нас бүрийн ангиллаар 
нь анги зохион байгуулах ёстой. Анги болон багш нар 
хүрэлцээгүй тохиолдолд, өөр өөр насны хүүхдүүдийг 
хамтад нь оруулж болно.

  Хэрэв боломжтой бол нярайн анги нь 18 сараас дээш 
насны хүүхдүүдээр хангагдах ёстой. Энэ ангид хүүх-
дүүдийг эцэг эхчүүдийн саналаар элсүүлнэ. Нэгдүгээр 
сарын 1-ээр 2 нас хүрсэн хүүхдүүд 2011 оны төгсгөл 
хүртэл асрамжийн ангидаа үргэлжлүүлэн үлдэх болно. 
Нэгдүгээр сарын 1-ээр 3 нас хүрсэн хүүхдийг Нарны 
туяа анги болон нэгдсэн бага ангид оруулна.

  Хүүхдүүдэд гарын авлагын  2  болон  5  хуудсан дээрх 
схемд харуулсан гарын авлагуудаас заана. 

  Ахлах насны хүүхдүүд хичээлд оролцож байх хооронд 
бага насны хүүхдүүд хүүхдийн хэсгийн хуваалцах цагт 
оролцоно. Хүүхдийн хэсгийн цагийн хагаст хоёр бүлэг 
байраа солино. Цөөхөн хүүхэдтэй үед хоёр анги хамт-
даа орж болно. Хэрэв хоёр бүлэг салангид орж байгаа 
бол ахлах насны хүүхдэд зориулсан хуваалцах цагийг 
аароны санваартан болон залуу эмэгтэйчүүдийн ангиуд-
тай ижил цагт явуулах ёстой. 

  Жилийн дундуур 12 нас хүрэх хүүхдүүд дараа жилийн 
нэгдүгээр сар хүртэл Хүүхдийн хэсгийн ангидаа сууна. 
Гэхдээ, тэд хүүхдийн хэсгийн хуваалцах цагийн туршид 
аароны санваартны чуулганы цуглаан эсвэл залуу эмэг-
тэйчүүдийн ангид оролцож эхэлнэ.

    Ням гарагийн хичээл
  Ням гарагийн хичээл нь нэгдүгээр сарын 1-нээр 12 нас 
хүрсэн болон түүнээс дээш насны гишүүдэд зориулаг-
дана. Жилийн дундуур 12 хүрэх хүүхдүүд ням гарагийн 
хичээлийн туршид Хүүхдийн хэсгийн ангидаа сууна.

  Залуучуудын тоо хангалттай байвал, нас насны бүлгээр 
нь ангиудыг зохион байгуулж болно. Залуучуудын тоо 
цөөхөн эсвэл анги болон багш нарын тоо хязгаарлагд-
мал газруудад өөр өөр насны залуучууд хамтдаа нэг 
бүлэг болж болно.

  Тэдэнд заах ням гарагийн хичээлд ашиглах материа-
лууд болон эх сурвалжуудыг  3 - 5 -р хуудсан дахь схемд 
харуулсан байгаа.

    Туслах цуврал хичээлүүд
  Туслах цуврал хичээлүүдийн тухай мэдээллийг  3 ,  5 -р 
хуудас дээрх схемээс харна уу. Эдгээр цуврал хичээлүү-
дийг шаардлагатай үед бишопын зөвлөлийн удирдла-
гаар явуулна. Цуврал хичээлүүдийг ням гарагийн хичээ-
лийн үеэр эсвэл оролцогчдод тохиромжтой цагт хийнэ.

    Хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүд
  Удирдагчид хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүдийн хэрэг-
цээнд тохируулан хялбаршуулсан сургалтын хөтөл-
бөрөөр заажбайгаа эсэхэд анхаарах ёстой. Эдгээр 
материалуудын талаарх мэдээллийг авахыг тулд, 
өөрсдийн нэгж дэх хангамжийн төвд хандана уу. Мөн 
 www.disabilities.lds.org  хаягаас хэрэгтэй мэдээллийг 
авч болно.



8

Багшийг хөгжүүлэх нь
Санваартан болон туслах бүлгийн удирдагчид өөрсдийн 
бүлэг дэх сургалтын чанарыг хариуцах үүрэгтэй. Тэд 
шинэ багш нарыг сурган дадлагажуулж, зааварчилгаагаар 
 хангаж, тусална. Тойргийн ням гарагийн хичээлийн ерөн-
хийлөгчийн зөвлөлийн гишүүд нь багш нарыг хөгжүүлэ-
хэд тусална. Тэд санваартан ба туслах бүлгийн удирдагч-
дад багш нарыг чиглүүлэх, зааварчлах, болон явц дунд 
дэмжлэгээр хангахад нь тусалдаг. Тойргийн зөвлөлийн 
гишүүд хамтдаа сайн мэдээг заах болон судлах асуудлыг 
хэрхэн сайжруулах талаар тогтмол зөвлөлдөнө.

Teaching, No Greater Call  (36123) нь багшийн хөгжилд 
зориулагдсан эх сурвалж юм. Энэ ном нь орчуулагдаа-
гүй газрын нэгжүүд, Заах удирдамж (34595 363) номыг 
ашиглах ёстой.

Гэрээр ашиглах материалууд
Гишүүд материалуудтай танилцах бөгөөд сайн мэддэг 
өөрийн хэл дээрээ ашиглах боломжтой байх тал дээр 
бишоп болон тойргийн удирдагчид анхаарах ёстой:

Судрууд

Сүмийн сэтгүүлүүд

Дууллын ном (31243)

Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг (35602 363)

Амьд Христ: Төлөөлөгчдийн гэрчлэл (36299 363)

Гэр бүлийн удирдамж (31180 363)

Family Home Evening Resource Book (31106)

Сайн мэдээний уран зургийн цомог (06048 090)

Итгэлдээ үнэнч байх нь: Судрын заалт (36863 363)

Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108)

Old Testament Visual Resource DVDs (00492)

All Is Safely Gathered In: Family Finances (04007 363)

All Is Safely Gathered In: Family Home Storage 
(04008 363)

Энэхүү материалыг www.ldscatalog.com интернетийн хаяг 
уруу орж авах буюу нэгжийнхээ хангамжийн төвтэй хол-
боо барь. Эдгээр эх сурвалжийг www.GospelLibrary.lds.org 
хаягаас хуулбарлаж авах боломжтой.
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