
 1. Dapita ang miyembro sa pagkompleto og usa ka Plano sa Pagbarug Pinaagi sa Kinaugalingong Paningkamot.
 2. Dapita ang kapangulohan sa Relief Society ug elders quorum sa pagtabang sa miyembro sa iyang plano, kon gikinahanglan.
 3. Human maribyu ang kompleto nga plano sa miyembro, tinoa ang klase sa gikinahanglan nga tabang gikan sa Simbahan, kon aduna. Tan- awa sa 

Handbook 1: Mga Presidente sa Stake ug mga Bishop (2010), 5.2.
Impormasyon sa Miyembro
Ngalan sa miyembro

Timbang- timbanga ang Mga Panginahanglan sa Miyembro ug tinoa ang Bisan Unsang Tabang nga Mahatag

Ang mga miyembro kinsa dili makatubag sa nag- unang mga panginahanglan pinaagi sa kaugalingon nilang mga paningkamot, sa ilang kaparyenti-
han, o mga kapanguhaan sa komunidad mahimong manginahanglan og tabang sa Simbahan. Gamita ang table sa ubos sa paghupot og rekord sa 
bisan unsang tabang nga gihatag.
Petsa Klase sa tabang (kon aduna) Kantidad o gidugayon

Hulyo 28 Pananglitan: Mga palaliton Pananglitan: 2 ka semana

Pahinumdom: Kon aduna kay mga pangutana mahitungod sa espesyal nga mga kahimtang, sama pananglit kon ang mga miyembro magpahibalo 
kanimo nga wala silay pagtugot nga magtrabaho sa nasud diin sila nagpuyo, palihug tawag sa Welfare Help Line (1- 855- 537- 4357, toll free sa 
Estados Unidos ug Canada) o ang gi- assign nga buhatan sa administrasyon.

Giya sa Bishop alang sa Plano sa Pagbarug 
Pinaagi sa Kinaugalingong Paningkamot
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Giya sa Bishop alang sa Plano sa Pagbarug Pinaagi sa Kinaugalingong Paningkamot—gipadayon
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Ngalan sa miyembro

Pag- follow up sa Plano sa Pagbarug Pinaagi sa Kinaugalingong Paningkamot sa Miyembro [Member’s Self- Reliance Plan]

 1. Pakighimamat sa miyembro matag karon ug unya aron maribyu ang plano sa pagbarug pinaagi sa kinaugalingong paningkamot ug i- follow up 
ang ilang mga pasalig.

 2. Ikonsiderar ang pagdapit sa miyembro sa pag- apil diha sa mga grupo alang sa pagbarug pinaagi sa kinaugalingong paningkamot [self- reliance 
groups].

Petsa Kalamboan nga nakab- ot Sunod nga lakang

Ago. 23

Pananglitan: Nanglimpyo sa meetinghouse. Miapil sa 
grupo sa stake alang sa pagbarug pinaagi sa kinaugali-
ngong paningkamot [stake self- reliance group] “Edukas-
yon alang sa Mas Maayong Trabaho [Education for 
Better Work].”

Pananglitan: Ipadayon ang grupo alang sa pagbarug 
pinaagi sa kinaugalingong paningkamot.

Pahinumdom: Tungod ang Simbahan wala magpatrabaho sa miyembro, likayi ang pagrekord sa pag- uswag sama sa imong paghimo sa usa ka time 
sheet sa usa ka trabaho.


