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Зохион байгуулалт Гарын авлагууд болон эх сурвалж материалууд

Мелкизедек 
 Санваартан  
ба Нийгмийн 
 Халамжийн бүлэг

НЭГДЭХ НЯМ ГАРАГУУД
Сэдвүүд нь ахлагч нарын чуулган, дээд пристүүдийн бүлэг мөн Нийгмийн Халамжийн удирдагчдаар тодорхойлогдсон; хэрэглэж 
болох эх сурвалжууд нь: судрууд;  Гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь (08702); Сүмийн сэтгүүлүүд;  Миний Хаант улс дахь охид: 
Нийгмийн Халамжийн Ажил болон Түүх (06500);  Санваартан болон Туслах бүлгийн удирдагчдын удирдамж (31178); дэлхий 
даяарх удирдагчдын сургалтын материалууд; Гэр бүлийн удирдамж (31180); бусад Сүмээс зөвшөөрөгдсөн эх сурвалжууд

ХОЁР ДАХЬ БА ГУРАВ ДАХЬ НЯМ ГАРАГУУД
Сүмийн Ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Лорензо Снөү (36787)
Хэрэв энэ ном нь тухайн хэл дээр орчуулагдаагүй бол Санваарын үүрэг ба адислалууд, А хэсэг (31111) эсвэл Хожмын Үеийн 
Гэгээнтэн Эмэгтэй, А хэсэг (31113) номнуудыг хэрэглэ.

ДӨРӨВ ДЭХ НЯМ ГАРАГУУД
Өнөө үеийн сургаалуудаас: хамгийн сүүлд болсон ерөнхий чуулганы Ensign буюу Лиахона дахь үгсээс хэрэглэнэ.
Хэрэв эдгээр сэтгүүлүүд нь тухайн хэл дээр орчуулагдаагүй бол Тэргүүн Зөвлөлийн болон Айлчлагч багшийн захиас  
бичгүүдийг ашиглаж болно.

ТАВ ДАХЬ НЯМ ГАРАГУУД
Сэдвүүд нь бишопын зөвлөл болон салбарын ерөнхийлөгчийн зөвлөлөөр тогтоогддог (“Нэг дэх ням гараг” гэдгийн доороос 
хэрэглэж болох эх сурвалжуудын жагсаалтыг хар)

Аароны   
Санваартан  
ба Залуу 
Эмэгтэйчүүд

Ирээд, Намайг Дага: Өсвөр Үеийнхэнд зориулсан суралцах  материалууд,  интернет хаяг нь lds.org/youth/learn. Бүсийн 
 удирдагчдын тодорхойлсоноор хэвлэгдсэн хувилбарууд нь хангагдах болно.  

Бусад ашиглаж болох материалууд: Сүмийн сэтгүүлүүд; Бурханы өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь: Аароны санваартнуудад 
зориулав (06746); Залуу Эмэгтэйчүүдийн Хувийн хөгжил дэвшлийн ном (36035); Залуучуудын Бат Бөх Байдлын Төлөө Товхимол 
(09403); Итгэлдээ үнэнч байх нь (36863); Миний Сайн Мэдээг Номло (36617); Strength of Youth Media 2013 DVD
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Доорх жагсаалт нь 2013 оны Ням гарагийн сургалтын хөтөлбөрт хэрэглэх материалууд бөгөөд энэ нь бүх хэл дээр орчуулагдаагүй байгаа  
билээ. Тойргууд ба салбаруудад аль хэдийнэ эдгээр материалуудын олонх нь очсон байх ёстой. 2013 оны шинээр нэмэгдсэн зүйлсийг  
тодруулан  тэмдэглэсэн байгаа.  

2013 оны сургалтын 
материалын заавар
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Зохион байгуулалт Гарын авлагууд болон эх сурвалж материалууд

Хүүхдийн Хэсэг 18 САРААС–2 НАСТАЙ (АСАРГААНЫ АНГИ)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108)

3–11 НАСНЫХАН (ХУВААЛЦАХ ЦАГ)
2013 оны Хуваалцах цагийн тойм: Би Бурханы хүүхэд (08994)

3 НАС (НАРНЫ ЦАЦРАГ АНГИ)
Хүүхдийн хэсэг 1: Би Бурханы хүүхэд (34969)

4–7 НАСНЫХАН (ЗС 4–7 АНГИУД)
Хүүхдийн хэсэг 3: Зөвийг сонго Б (34499)

8–11 НАСНЫХАН (БААТАРЧУУД 8–11 АНГИУД)
Хүүхдийн хэсэг 5: Сургаал ба Гэрээ болон Сүмийн Түүх (34602)
Хэрэв энэ гарын авлага орчуулагдаагүй байгаа бол Хүүхдийн хэсэг 7: Шинэ Гэрээ (34604) номыг хэрэглэ

Ням гарагийн 
хичээл

12–13 НАСНЫХАН
Ирээд, Намайг Дага: Өсвөр Үеийнхэнд зориулсан суралцах материалууд,  интернет хаяг нь lds.org/youth/learn.  
Бүсийн удирдагчдын тодорхойлсоноор хэвлэгдсэн хувилбарууд нь хангагдах болно.  

НАСАНД ХҮРЭГЧИД
Сургаал ба Гэрээ болон Сүмийн Түүхийн Сайн Мэдээний Сургаалын багшийн гарын авлага (35685); Сургаал ба Гэрээ  
болон Сүмийн Түүхийн ангийн суралцагчийн гарын авлага (35686); мөн Бидний Өв (35448)
Сайн Мэдээний Зарчмууд,  шинэчлэгдсэн хэвлэл (06195), сонирхогчдын, шинэ гишүүдийн мөн үйл ажиллагаанд эргэн 
 оролцож буй гишүүдийн хичээл
Хэрэв Сайн Мэдээний Зарчмууд шинэчлэгдсэн хэвлэл нь орчуулагдаагүй бол хуучин хэвлэлийг нь (31110) ашиглах эсвэл  
аль аль нь байхгүй бол Gospel Fundamentals (31129) ашигла.

Сонгон суралцах 
хичээлүүд 
(хэрвээ гарын 
авлагууд нь 
байгаа бол)

Гарын авлагууд болон эх сурвалж материалууд

Ариун Сүм ба Гэр 
бүлийн түүх

Ариун Сүм ба Гэр бүлийн түүхийн ажлын багшийн гарын авлага  (35804) болон Ариун Сүм ба Гэр бүлийн түүхийн ажлын 
гишүүний гарын авлага  (36795)

Ариун Сүмийн 
бэлтгэл

Дээрээс хишиг хүртэх нь: Ариун Сүмд бэлтгэх семинарын багшийн гарын авлага (36854) мөн Ариун сүмд ороход бэлтгэх нь 
(36793)

Сайн мэдээг заах Teaching, No Greater Call (36123) 185–239-р хуудас
Хэрэв энэ ном байхгүй бол Заах удирдамж (34595), номын 21–22 –р хуудсыг ашигла.

Гэрлэлт ба Гэр 
бүлийн харилцаа

Гэрлэлт ба Гэр бүлийн харилцаа багшийн гарын авлага (35865) мөн Гэрлэлт ба Гэр бүлийн харилцаа суралцагчийн гарын 
авлага (36357)
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Ням Гарагийн Сургалтын материал, чуулган болон ангиудыг зохион байгуулах талаарх нэмэлт мэдээллийг  Гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь, 7.8.1 
(Мелкизедек Санваартан); 9.4.1 (Нийгмийн Халамж); 8.11 (Аароны Санваартан); 10.6 (Залуу Эмэгтэй); 11.4 (Хүүхдийн хэсэг); 12.4 (Ням Гарагийн Анги) 
хэсгүүдээс олж ав.
Сайн мэдээг сурах мөн заах аргаа хэрхэн сайжруулах талаарх мэдээллийг Гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь, 5.5, 12.5-ыг үз.
Дуу дүрстэй бичлэг хэлбэрээр, хараагүй хүмүүс уншихад зориулсан ном, том үсгээр хэвлэсэн болон гарчигтай материалуудыг захиалахдаа store .lds .org 
хаяг руу ороод Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан материалууд гэдэг дээр дарна. 


