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Những Chỉ Dẫn  

cho  Chương Trình 
Giảng   Dạy   trong   Năm 2011 

Sách hướng dẫn này cung ứng một bản liệt kê các tài 
liệu trong chương trình giảng dạy để sử dụng trong các 
lớp học trong ngày Chúa Nhật cho năm 2011, những chỉ 
dẫn để tổ chức các nhóm túc số và lớp học trong ngày 
Chúa Nhật cũng như một bản liệt kê các tài liệu của 
Giáo Hội để sử dụng ở nhà.

    Mục Lục
   Chương Trình Giảng Dạy Tổng Quát 

trong Năm 2011   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   2

    Chương Trình Giảng Dạy Cơ Bản 
trong Năm 2011   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4

    Những Chỉ Dẫn cho Các Nhóm Túc Số 
và Lớp Học trong Ngày Chúa Nhật   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   6

    Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ .  .  .  .  6

    Chức Tư Tế A Rôn và Hội Thiếu Nữ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .   7

    Hội Thiếu Nhi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   7

    Trường Chúa Nhật  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   7

    Các Khóa Học Tự Chọn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   7

    Các Tín Hữu có Khuyết Tật .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   7

    Sự Cải Tiến Giảng Viên  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   8

      Các Tài Liệu để Dùng trong Nhà .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   8

 Phân Phối
   GIÁO KHU:  Các chủ tịch giáo khu nên phân phối các 
quyển sách này cho các vị lãnh đạo giáo khu nếu cần.

   TIỂU GIÁO KHU:  Các giám trợ và chủ tịch chi nhánh 
nên phân phối một bản cho mỗi thành viên trong giám 
trợ đoàn, các thư ký, các vị lãnh đạo Chức Tư Tế Mên 
Chi Xê Đéc, các chủ tịch đoàn tổ chức bổ trợ và các vị 
lãnh đạo khác trong tiểu giáo khu nếu cần. 

  Các hội đồng giáo khu và tiểu giáo khu cần phải xem 
xét lại ấn phẩm này mỗi năm.  
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Chương Trình Giảng Dạy Tổng Quát trong Năm 2011
(Được sử dụng nơi nào Giáo Hội đã được thiết lập vững vàng)

Tổ chức Các Sách Học và Nguồn Tài Liệu
Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và 
Hội Phụ Nữ

Ngày Chúa Nhật đầu tiêN troNg tháNg
Thánh thư; Tạp chí Giáo Hội; Priesthood and Auxiliary Leaders’ Guidebook (Sách Hướng Dẫn 
Các Vị Lãnh Đạo Chức Tư Tế và Tổ Chức Bổ Trợ) (31178); Buổi Họp Huấn Luyện Giới Lãnh 
Đạo Toàn Cầu các quyển sách nhỏ; Sách Hướng Dẫn Gia Đình (31180); và các nguồn tài liệu 
khác đã được Giáo Hội chấp thuận 

Ngày Chúa Nhật thứ Nhì và thứ ba troNg tháNg
Các Nguyên Tắc Phúc Âm, ấn bản mới (06195 435); được tiếp tục từ năm 2011. Quyển 
sách học này tạm thời thay thế các sách Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo 
Hội. Các bài học này cần phải được giảng dạy theo thứ tự được sắp xếp trong sách học.

Ngày Chúa Nhật thứ tư troNg tháNg
Những Sự Giảng Dạy cho Thời Kỳ của Chúng Ta: các bài nói chuyện từ đại hội trung ương; 
xin xem trang 6

Ngày Chúa Nhật thứ Năm troNg tháNg
Các đề tài và nguồn tài liệu đã được Giáo Hội chấp thuận do giám trợ đoàn quyết định

Chức Tư Tế A Rôn và 
Hội Thiếu Nữ

Aaronic Priesthood Manual 3 (34822) và Aaronic Priesthood Resource Guide 2011 (08659)
Young Women Manual 3 (34825) và Young Women Resource Guide 2011 (08660)

Các nguồn tài liệu khác gồm có thánh thư; Các tạp chí Giáo Hội; Làm Tròn Bổn Phận của Tôi 
đối với Thượng Đế: Dành cho Những Người Nắm Giữ Chức Tư Tế A Rôn (06746 435); 
Sự Tiến Triển Cá Nhân của Các Thiếu Nữ (36035 435); Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ 
(36550 435); và Trung Thành cùng Đức Tin (36863 435).

Hội Thiếu Nhi 18 tháNg –2 tuổi (Lớp Ấu Nhi)
Hãy Nhìn Xem Các Con Trẻ của Các Ngươi: Sách Học của Lớp Ấu Nhi (37108)

3–11 tuổi (giờ Chia sẻ)
Đại Cương Giờ Chia Sẻ cho Năm 2011: Tôi Biết Thánh Thư Là Chân Chính (08635 435)

3 tuổi (Lớp suNbeam)
Primary 1: I Am a Child of God (Hội Thiếu Nhi 1: Tôi Là Con Đức Chúa Cha) (34969)

4–7 tuổi (CáC Lớp Ctr 4, 5, 6, và 7)
Primary 3: Choose the Right B (Hội Thiếu Nhi 3: Chọn Điều Đúng B) (34499)

8–11 tuổi (CáC Lớp vaLiaNt 8, 9, 10, và 11)
Hội Thiếu Nhi 7: Kinh Tân Ước (34604 435)

Tất cả những nguồn tài liệu khác dành cho mọi lớp học gồm có Các tạp chí Giáo Hội; các tập 
văn bằng tranh tuyển từ thánh thư; Sách Họa Phẩm Phúc Âm (06048 090); Sách Hát của Thiếu 
Nhi (34831); và Dụng Cụ Trợ Huấn Bằng Hình Ảnh được Cắt Ra từ Sách (các bộ riêng cho cá 
nhân 1–10).

Mới
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Tổ chức Các Sách Học và Nguồn Tài Liệu
Trường Chúa Nhật 12–13 tuổi

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

14–18 tuổi
Sách Học Giáo Lý Phúc Âm Kinh Tân Ước dành cho Giảng Viên (35681 435)
New Testament Class Member Study Guide (Sách Hướng Dẫn Học Tập dành cho Học Viên 
trong Lớp Học Kinh Tân Ước) (35682)

CáC thàNh NiêN
Sách Học Giáo Lý Phúc Âm Kinh Tân Ước dành cho Giảng Viên (35681 435)
New Testament Class Member Study Guide (Sách Hướng Dẫn Học Tập dành cho Học Viên 
trong Lớp Học Kinh Tân Ước) (35682)

CáC thàNh NiêN
Sách Nguyên Tắc Phúc Âm, ấn bản mới (06195 435). Khóa học này dành cho những người 
tầm đạo, các tín hữu mới, các tín hữu tích cực trở lại và những người khác cần sự chỉ dẫn 
phúc âm cơ bản. Giảng viên chọn thứ tự của các bài học theo nhu cầu của các học viên. 

Các Khóa Học Tự Chọn Các Sách Học và Nguồn Tài Liệu 

Giảng Dạy Phúc Âm Teaching, No Greater Call (Sự Giảng Dạy, Không Có Sự Kêu Gọi Nào Quan Trọng Bằng) 
(36123), trang 185–239
(12 tuần)

Hôn Nhân và Mối Quan Hệ 
Gia Đình

Sách dành cho Giảng Viên về Hôn Nhân và Mối Quan Hệ Gia Đình (35865 435)
Sách Hướng Dẫn Học Tập của Tham Dự Viên về Hôn Nhân và Mối Quan Hệ Gia Đình 
(36357 435)
(16 tuần)

Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (Sách Hướng Dẫn của Giảng Viên cho 
Công Việc Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình) (35804)
Member’s Guide to Temple and Family History Work (Sách Hướng Dẫn của Tín Hữu cho Công 
Việc Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình (36795)

Việc Chuẩn Bị Đi Đền Thờ Được Ban Cho Quyền Năng từ Trên Cao: Sách của Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Đi Đền Thờ dành 
cho Giảng Viên (36854 435)
Chuẩn Bị Vào Đền Thờ Thánh (36793 435)
(7 tuần)

Không phải tất cả các tài liệu trên biểu đồ này đã được phiên dịch ra mọi ngôn ngữ đều sử dụng chương trình giảng 
dạy tổng quát. Xin sử dụng những tài liệu này khi có sẵn. Xin liên lạc với trung tâm phân phối nếu có bất cứ thắc mắc 
gì về các tài liệu có sẵn.
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Tổ chức Các Sách Học và Nguồn Tài Liệu
Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và 
Hội Phụ Nữ

Ngày Chúa Nhật đầu tiêN troNg tháNg
Thánh thư; Các tạp chí Giáo Hội; Priesthood and Auxiliary Leaders’ Guidebook (Sách Hướng 
Dẫn Các Vị Lãnh Đạo Chức Tư Tế và Tổ Chức Bổ Trợ) (31178); Sách Hướng Dẫn Gia Đình 
(31180); và các nguồn tài liệu khác đã được Giáo Hội chấp thuận 

Ngày Chúa Nhật thứ Nhì và thứ ba troNg tháNg
Các Nguyên Tắc Phúc Âm, ấn bản mới (06195 435); được tiếp tục từ năm 2011. Nếu sách 
này không có sẵn, thì có thể sử dụng ấn bản trước Các Nguyên Tắc Phúc Âm (31110 435). 
Nếu không có sách nào có sẵn, thì có thể sử dụng sách Gospel Fundamentals (31129). Các bài 
học này cần phải được giảng dạy theo thứ tự được sắp xếp trong sách học.

Chúa Nhật thứ tư troNg tháNg
Các bài học trong sách Giảng Dạy cho Thời Kỳ của Chúng Ta được dạy từ các bài nói chuyện 
đăng trong tạp chí  Ensign hoặc  Liahona số báo đại hội trung ương gần đây nhất (xin xem trang 
6 của ấn bản này để có những chỉ dẫn về các bài nói chuyện đã được chọn ra). Nếu các tạp 
chí này không có sẵn bằng ngôn ngữ của mình thì các anh chị em có thể sử dụng Sứ Điệp của 
Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ.

Ngày Chúa Nhật thứ Năm troNg tháNg
Các đề tài và nguồn tài liệu do Giáo Hội chấp thuận được chủ tịch đoàn chi nhánh quyết định.

Chức Tư Tế A Rôn và 
Hội Thiếu Nữ

Ngày Chúa Nhật đầu tiêN, thứ tư và thứ Năm troNg tháNg
Aaronic Priesthood Manual 1 (34820) hoặc Young Women Manual 1 (34823 435). Giảng 
dạy các bài học này theo thứ tự hơn hai năm rồi lặp lại. Nếu Aaronic Priesthood Manual 1 và 
Young Women Manual 1 không có sẵn, hãy sử dụng các sách Bổn Phận và Phước Lành của 
Chức Tư Tế và Phụ Nữ Thánh Hữu Ngày Sau cho các bài học vào ngày Chúa Nhật thứ nhất, 
thứ tư và thứ năm.

Ngày Chúa Nhật thứ Nhì và thứ ba troNg tháNg
Bổn Phận và Phước Lành của Chức Tư Tế, Phần A (31111 435) hoặc Phụ Nữ Thánh Hữu 
Ngày Sau, Phần A (31113 435)

Các nguồn tài liệu khác gồm có thánh thư; Các tạp chí Giáo Hội; Làm Tròn Bổn Phận của Tôi 
đối với Thượng Đế: Dành cho Những Người Nắm Giữ Chức Tư Tế A Rôn (06746 435); 
Sự Tiến Triển Cá Nhân của Các Thiếu Nữ (36035 435); Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ 
(36550 435); và Trung Thành cùng Đức Tin (36863 435).

Chương Trình Giảng Dạy Cơ Bản trong Năm 2011
(Được sử dụng trong các đơn vị Giáo Hội với số ít tín hữu hoặc nơi không  
có sẵn các tài liệu giảng dạy tổng quát) 
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Tổ chức Các Sách Học và Nguồn Tài Liệu
Hội Thiếu Nhi 18 tháNg –2 tuổi (Lớp Ấu Nhi)

Hãy Nhìn Xem Các Con Trẻ của Các Ngươi: Sách Học của Lớp Ấu Nhi (37108)

3–11 tuổi (giờ Chia sẻ)
Đại Cương Giờ Chia Sẻ cho Năm 2011: Tôi Biết Thánh Thư Là Chân Chính (08635 435)

3 tuổi
Primary 1: I Am a Child of God (Hội Thiếu Nhi 1: Tôi Là Con Đức Chúa Cha) (34969)

4–7 tuổi
Primary 3: Choose the Right B (Hội Thiếu Nhi 3: Chọn Điều Đúng B) (34499)

8–11 tuổi 
Hội Thiếu Nhi 7: Kinh Tân Ước (34604 435)

Tất cả những nguồn tài liệu khác dành cho mọi lớp gồm có Các tạp chí Giáo Hội; các tập 
văn tuyển từ thánh thư bằng tranh; Sách Họa Phẩm Phúc Âm (06048 090); Sách Hát của 
Thiếu Nhi (34831); và Dụng Cụ Trợ Huấn Bằng Hình Ảnh được Cắt Ra từ Sách (các bộ 
riêng cho cá nhân 1–10).

Trường Chúa Nhật 12–18 tuổi
Sách Học Giáo Lý Phúc Âm Kinh Tân Ước dành cho Giảng Viên (35681 435)

CáC thàNh NiêN
Sách Học Giáo Lý Phúc Âm Kinh Tân Ước dành cho Giảng Viên (35681 435)

CáC thàNh NiêN
Các Nguyên Tắc Phúc Âm, ấn bản mới (06195 435). Nếu sách này không có sẵn, thì có thể 
sử dụng ấn bản trước của Các Nguyên Tắc Phúc Âm (31110 435). Nếu không có sẵn các 
sách này, thì có thể sử dụng Gospel Fundamentals (31129). Khóa học này dành cho những 
người tầm đạo, các tín hữu mới, tín hữu tích cực trở lại và những người khác cần sự chỉ dẫn 
phúc âm cơ bản. Giảng viên chọn thứ tự của các bài học theo nhu cầu của các học viên. 

Các Khóa Học Tự Chọn Các Sách Học và Nguồn Tài Liệu
Giảng Dạy Phúc Âm Teaching, No Greater Call (Sự Giảng Dạy, Không Có Sự Kêu Gọi Nào Quan Trọng Bằng) 

(36123), trang 185–239 (12 tuần). Nếu sách này không có sẵn, hãy sử dụng Sách Hướng 
Dẫn Giảng Dạy (34595), các trang 21–22 (8 tuần).

Hôn Nhân và Mối Quan Hệ 
Gia Đình

Sách Hôn Nhân và Mối Quan Hệ Gia Đình dành cho Giảng Viên (35865 435)
Sách Hướng Dẫn Học Tập về Hôn Nhân và Mối Quan Hệ Gia Đình dành cho Tham Dự Viên 
(36357 435)
(16 tuần)

Không phải tất cả các tài liệu trên biểu đồ này đều được phiên dịch ra mọi ngôn ngữ sử dụng chương trình giảng dạy 
cơ bản. Xin sử dụng những tài liệu này khi có sẵn. Xin liên lạc với trung tâm phân phối nếu có thắc mắc gì về các tài 
liệu có sẵn.

Mới
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    Những Chỉ Dẫn cho Các Nhóm Túc Số và Lớp Học 
trong Ngày Chúa Nhật
  Năm của chương trình giảng dạy bắt đầu trên toàn cầu vào ngày 1 
tháng Giêng. Hãy sử dụng những chỉ dẫn sau đây để tổ chức các 
nhóm túc số chức tư tế và các lớp học trong ngày Chúa Nhật. 

   Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ
  Đa số những ngày Chúa Nhật, các anh em Chức Tư Tế Mên Chi 
Xê Đéc cũng như chị em Hội Phụ Nữ họp riêng nhưng cùng học 
các đề tài giống nhau và sử dụng các tài liệu giống nhau. 

   CHÚA NHẬT THỨ NHẤT.  Các vị lãnh đạo của mỗi nhóm túc 
số Các Anh Cả, nhóm thầy tư tế thượng phẩm, và Hội Phụ Nữ 
hoạch định buổi họp này cho tổ chức của mình và có thể sử 
dụng nguồn tài liệu dành cho ngày Chúa Nhật thứ nhất trong 
tháng như đã được liệt kê trên các trang  2  và  4 .

  Một thành viên trong chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả 
hoặc người lãnh đạo nhóm thầy tư tế thượng phẩm giảng dạy 
vào ngày Chúa Nhật thứ nhất. Những người lãnh đạo nhóm túc 
số và nhóm sử dụng buổi họp này để giúp các anh em tích cực 
tham gia vào các bổn phận chức tư tế của họ. Các đề tài có thể 
gồm có việc giảng dạy tại gia, thực hiện các giáo lễ và phước 
lành của chức tư tế, củng cố hôn nhân và gia đình, sự phục vụ, 
công việc truyền giáo, sự tích cực hoạt động, sự an lạc về phần 
tinh thần và vật chất, cùng với công việc đền thờ và lịch sử gia 
đình. Những người lãnh đạo nhóm túc số và nhóm cũng có thể 
sử dụng thời gian này để hoạch định cách giúp đỡ những người 
khác, đưa ra công việc chỉ định, và yêu cầu báo cáo về những 
công việc chỉ định trước đó.

  Một thành viên trong chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ giảng dạy vào 
ngày Chúa Nhật thứ nhất. Chị này sử dụng thánh thư và các tài 
liệu đã được Giáo Hội chấp thuận. Những người lãnh đạo Hội 
Phụ Nữ sử dụng buổi họp này để giảng dạy các giáo lý phúc âm 
và giúp các chị em phụ nữ tích cực hoạt động trong công việc 
của Hội Phụ Nữ. Những đề tài có thể gồm có vai trò và trách 
nhiệm của các phụ nữ trong phúc âm, củng cố hôn nhân và gia 
đình, thăm viếng giảng dạy, phục vụ, công việc truyền giáo, sự 
tích cực, an lạc về mặt tinh thần và vật chất, cũng như công việc 
đền thờ và lịch sử gia đình. Thời giờ có thể dành cho các chị em 
phụ nữ chia sẻ chứng ngôn của họ. 

   CHÚA NHẬT THỨ NHÌ VÀ THỨ BA.  Các anh em Chức Tư Tế 
Mên Chi Xê Đéc và chị em trong Hội Phụ Nữ được giảng dạy từ 
quyển sách mới  Các Nguyên Tắc Phúc Âm , sách này tạm thời thay 
thế cho các sách  Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo 
Hội . Các bài học có thể được giảng dạy bởi những người lãnh đạo 
hoặc bởi các giảng viên trong nhóm túc số, nhóm hoặc Hội Phụ 
Nữ là những người đã được phong nhiệm. Các bài học này cần 
phải được giảng dạy theo thứ tự được sắp trong sách học.

  Những người lãnh đạo trong nhóm túc số Các Anh Cả, nhóm 
các thầy tư tế thượng phẩm, và Hội Phụ Nữ phải chắc chắn rằng 
tất cả các tín hữu từ 18 tuổi trở lên đã nhận được một quyển 
sách học mới  Các Nguyên Tắc Phúc Âm  để họ học riêng. Những 
người lãnh đạo khuyến khích những người tham dự mang theo 
các quyển sách học của họ đến lớp.

  Nếu vì có các đại hội giáo khu hoặc các buổi họp khác nên một 
trong số các bài học này không được giảng dạy, thì chủ tịch giáo 
khu và giám trợ quyết định bài học đó có cần phải được giảng 
dạy vào một ngày Chúa Nhật khác không.

   CHÚA NHẬT THỨ TƯ—GIẢNG DẠY CHO THỜI KỲ CỦA 
CHÚNG TA.  Các bài học được dạy từ các bài nói chuyện đăng 
trong tạp chí   Ensign  hoặc   Liahona số báo đại hội trung ương 
gần đây nhất.  Những bài nói chuyện này cũng có sẵn trực tuyến 
(bằng nhiều ngôn ngữ) tại  www.conference.lds.org . Các bài học 
có thể được giảng dạy bởi những người lãnh đạo hoặc bởi các 
giảng viên trong nhóm túc số, nhóm hoặc Hội Phụ Nữ là những 
người đã được phong nhiệm. Các chủ tịch giáo khu có thể chọn 
bài nói chuyện nào cần phải được sử dụng hoặc họ có thể chỉ 
định các vị giám trợ chọn các bài nói chuyện. Các tạp chí số đại 
hội chứa đựng thêm nhiều lời chỉ dẫn. 

   NGÀY CHÚA NHẬT THỨ NĂM (KHI NÀO CÓ THỂ ÁP DỤNG 
ĐƯỢC).  Đề tài cho buổi họp này được giám trợ đoàn quyết định 
để đáp ứng với các nhu cầu địa phương. Vào ngày Chúa Nhật 
này, nhóm túc số các anh cả và nhóm thầy tư tế thượng phẩm 
có thể họp riêng hoặc họp chung, hoặc họ có thể phối hợp với 
Hội Phụ Nữ. 
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    Chứa Tư Tế A Rôn và Hội Thiếu Nữ
  Các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn thường họp riêng trong các 
buổi họp nhóm túc số và chỉ dẫn trong ngày Chúa Nhật. Tuy nhiên, 
các nhóm này có thể được gộp chung lại với các nhóm khác khi 
chỉ có một vài thiếu niên trong lứa tuổi Chức Tư Tế A Rôn–sống 
trong đơn vị. Những chỉ dẫn đó cũng áp dụng cho các lớp học của 
Hội Thiếu Nữ. Các thiếu niên Chức Tư Tế A Rôn và các thiếu nữ 
thỉnh thoảng có thể họp chung để được dạy các bài học dành cho 
ngày Chúa Nhật dưới sự hướng dẫn của vị giám trợ. 

  Các thiếu niên thuộc Nhóm Túc Số A Rôn và các thiếu nữ được 
giảng dạy từ các sách học được liệt kê ở các trang  2  và  4 . Những 
người lãnh đạo có thể mời các thanh thiếu niên giúp giảng dạy 
một phần bài học.

    Hội Thiếu Nhi
  Các vị lãnh đạo nên phân chia các em thiếu nhi vào các lớp 
Thiếu Nhi theo độ tuổi của các em vào ngày 1 tháng Giêng. Nếu 
có đủ số các em, thì một lớp học riêng cần phải được tổ chức cho 
mỗi nhóm theo mỗi lứa tuổi. Nơi nào có số lớp học hoặc giảng 
viên bị giới hạn thì các em khác tuổi nhau cũng có thể được họp 
chung với nhau. 

  Khi nào có thể được, một lớp ấu nhi cần phải được dành cho 
các trẻ em lên 18 tháng. Cha mẹ có thể tùy ý ghi danh con cái 
vào lớp học này. Trẻ em được 2 tuổi vào ngày 1 tháng Giêng tiếp 
tục ở trong lớp ấu nhi cho đến cuối năm 2011. Trẻ em được 3 
tuổi vào ngày 1 tháng Giêng tham dự lớp Sunbeam hoặc lớp học 
chung dành cho các em nhỏ tuổi nhất. 

  Các trẻ em được giảng dạy từ các sách học cho thấy trên các 
biểu đồ ở các trang  2  và  5 .

  Nơi nào thích hợp, các em nhỏ tuổi hơn tham dự giờ chia sẻ 
trong Hội Thiếu Nhi trong khi các em lớn hơn tham dự lớp học. 
Vào giữa buổi họp Hội Thiếu Nhi, hai nhóm này thay đổi chỗ. 
Nơi nào có ít trẻ em, hai nhóm này có thể họp chung. Nếu hai 
nhóm này họp riêng, giờ chia sẻ cho các em lớn hơn nên tổ chức 
cùng giờ với các lớp học Chức Tư Tế A Rôn và Hội Thiếu Nữ. 

  Các em lên 12 tuổi trong năm có thể tiếp tục tham dự lớp học 
Hội Thiếu Nhi cho đến tháng Giêng năm sau. Tuy nhiên, trong 
giờ chia sẻ của Hội Thiếu Nhi, các em bắt đầu tham dự buổi họp 
nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn hoặc lớp học của Hội Thiếu Nữ. 

    Trường Chúa Nhật
  Trường Chúa Nhật dành cho các tín hữu 12 tuổi trở lên vào ngày 
1 tháng Giêng. Các em lên 12 tuổi trong năm thì ở lại lớp Hội 
Thiếu Nhi trong thời gian Trường Chúa Nhật. 

  Nơi nào có đủ số thanh thiếu niên, thì có thể tổ chức các lớp 
riêng cho từng nhóm theo lứa tuổi. Nơi nào có ít thanh thiếu 
niên hoặc nơi nào số lớp học hay các giảng viên bị giới hạn, thì 
các thanh thiếu niên thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau có thể được 
nhóm lại chung. 

  Các khóa học Trường Chúa Nhật và nguồn tài liệu giảng dạy cho 
các em được cho thấy trên các biểu đồ ở trang  3  và  5 .

    Các Khóa Học Tự Chọn
  Để có thông tin về các khóa học tự chọn, xin xem các biểu đồ 
ở các trang  3  và  5 . Những khóa học này được tổ chức nếu cần, 
dưới sự hướng dẫn của giám trợ đoàn. Đôi khi, các khóa học này 
được tổ chức nhằm tiện lợi cho các tham dự viên, kể cả trong lúc 
Trường Chúa Nhật. 

    Các Tín Hữu có Khuyết Tật
  Các vị lãnh đạo cần phải chắc chắn rằng các tín hữu có khuyết 
tật biết về các tài liệu giảng dạy của Giáo Hội mà đã được thích 
nghi cho nhu cầu của họ. Để có thêm chi tiết về các tài liệu 
này, hãy liên lạc với trung tâm phân phối đang phục vụ đơn 
vị của các anh em. Cũng có thể tìm ra thông tin hữu ích tại 
 www.disabilities.lds.org .
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Sự Cải Tiến Giảng Viên
Các vị lãnh đạo chức tư tế và tổ chức bổ trợ có trách nhiệm về 
chất lượng giảng dạy trong tổ chức của mình. Họ hướng dẫn các 
giảng viên mới và cung ứng sự chỉ dẫn và hỗ trợ liên tục. Các 
thành viên trong chủ tịch đoàn Trường Chúa Nhật của tiểu giáo 
khu phụ giúp các nỗ lực cải tiến giảng viên. Họ giúp các vị lãnh 
đạo chức tư tế và tổ chức bổ trợ trong việc hướng dẫn, chỉ dẫn 
và cung ứng sự hỗ trợ liên tục cho các giảng viên. Các thành viên 
trong hội đồng tiểu giáo khu cùng nhau thường xuyên bàn thảo 
về cách cải tiến việc giảng dạy và học hỏi phúc âm. 

Teaching, No Greater Call (Sự Giảng Dạy, Không Có Sự Kêu Gọi 
Nào Quan Trọng Bằng) (36123) là nguồn tài liệu cho sự cải tiến 
giảng viên. Trong những khu vực mà sách này không có sẵn, các 
đơn vị cần phải sử dụng Sách Hướng Dẫn Giảng Dạy (34595).

Các Tài Liệu để Dùng trong Nhà
Giám trợ và các vị lãnh đạo tiểu giáo khu cần phải chắc chắn 
rằng tất cả các tín hữu đều có và quen thuộc với các tài liệu sau 
đây khi chúng có sẵn trong ngôn ngữ thích hợp:

Các thánh thư

Các tạp chí Giáo Hội

Thánh Ca (34832)

Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới (35602 435)

Đấng Ky Tô Hằng Sống: Chứng Ngôn của Các Sứ Đồ 
(36299 435)

Sách Hướng Dẫn Gia Đình (31180)

Sách Tài Liệu Buổi Họp Tối Gia Đình (31106)

Sách Họa Phẩm Phúc Âm (06048 090)

Trung Thành cùng Đức Tin: Sách Tham Khảo Phúc Âm 
(36863 435)

Hãy Nhìn Xem Các Con Trẻ của Các Ngươi: Sách Học 
của Lớp Ấu Nhi (37108)

Old Testament Visual Resource DVDs (00492)

All Is Safely Gathered In: Family Finances (04007)

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

Để nhận được những tài liệu này, xin vào www.ldscatalog.com 
trên mạng Internet hoặc liên lạc với trung tâm phân phối đang 
phục vụ cho đơn vị các anh chị em. Nhiều tài liệu này cũng có sẵn 
để xem, nghe hoặc tải xuống tại www.GospelLibrary.lds.org.
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