
 1. Anyayahan ang miyembro na kumpletuhin ang Self- Reliance Plan.
 2. Anyayahan ang mga lider ng sa Relief Society at elders korum upang matulungan ang miyembro sa kanyang plano, kung kinakailangan.
 3. Pagkatapos ng pagrerepaso ng nakumpletong plano ng miyembro, tukuyin kung anong uri ng tulong ng Simbahan ang kinakailangan, kung 

mayroon man. Tingnan sa Handbook 1: Stake Presidents and Bishops (2010), 5.2.
Impormasyon Tungkol sa Miyembro
Pangalan ng miyembro

Suriin ang mga Pangangailangan ng Miyembro at Tukuyin ang Anumang Tulong ang Maibibigay

Ang mga miyembrong hindi kayang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap, ng kanilang 
mga kamag- anak, o ng mga mapagkukunan ng komunidad ay maaaring mangailangan ng tulong ng Simbahan. Gamitin ang talahanayan sa ibaba 
upang makagawa ng talaan ng anumang tulong na ibinigay.
Petsa Uri ng tulong (kung mayroon) Halaga o tagal

Hulyo 28 Halimbawa: Mga grocery Halimbawa: 2 linggo

Paalala: Kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa mga espesyal na sitwasyon, tulad ng mga miyembrong ipinaalam sa inyo na hindi sila 
pinahihintulutang magtrabaho sa bansa kung saan sila naninirahan, mangyaring tawagan ang Welfare Help Line (1- 855- 537- 4357, libre ang 
pagtawag sa Estados Unidos at Canada) o ang nakaatas na administrative office.

Gabay ng Bishop sa Self- Reliance Plan
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Gabay ng Bishop sa Plano ng Pagtustos sa Sariling Pangangailangan—ipinagpatuloy
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Pangalan ng miyembro

I- follow- up ang Self- Reliance Plan ng Miyembro

 1. Makipagkita sa miyembro upang marepaso ang plano ng pagtustos sa sariling pangangailangan at ma- follow up ang mga pangako.
 2. Maaari mong anyayahan ang miyembro na makilahok sa mga self- reliance groups.
Petsa Pag- unlad na nakamit Susunod na Hakbang 

Ago. 23
Halimbawa: Nilinis ang meetinghouse. Sumapi sa grupo 
ng pagtustos sa sariling pangangailangan “Edukasyon 
para sa Mas Magandang Trabaho” sa stake.

Halimbawa: Ipagpatuloy ang pakikilahok sa grupo ng 
pagtustos sa sariling pangangailangan.

Paalala: Dahil hindi naman trabahador ng Simbahan ang miyembro, iwasan ang pagtatala ng progreso tulad ng ginagawa sa time sheet sa trabaho.


