
    ข้้อประกาศ

  วันัท่ี่�:	   วันัที่่� 5 ม่ีนาคมี ค.ศ. 2020

   ถึึง:	   เจ้า้หน้าที่่�ชัั้ �นผู้้้ ใหญ่ ่เจ้า้หน้าที่่�ระดับัสามีญั่ สาวักเจ็้ดัสิบภาค 
และบคุคลต่อ่ไปน่� ในภาษาที่่�กำาหนดั: ประธานสเต่ค 
ประธานคณะเผู้ยแผู่้ ประธานที่อ้งถิ่ิ�น อธกิาร ประธานสาขา 
สมีาชิั้กสภาสเต่ค สมีาชิั้กสภาวัอรด์ั บดิัามีารดัาของเด็ักและเยาวัชั้น

   จาก:	   แผู้นกฐานะปุโรหติ่และครอบครวัั (1- 801- 240- 2134)

   เร่ื่�อง:	   โปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้น—ภาพรวัมีและคำาถิ่ามีที่่�พบบอ่ย

     โครงการเด็ักและเยาวัชั้นเน้นเร่�องการช่ั้วัยเหลอ่เด็ักและเยาวัชั้นแต่ล่ะคนใหท้ี่ำาต่ามีแบบอยา่ง
ของพระผู้้ช่้ั้วัยใหร้อดั  โครงการน่� ใช้ั้แที่นกจิ้กรรมีที่่�มีอ่ย้เ่ดัมิีและโปรแกรมีควัามีสำาเรจ็้ที่ั �งหมีดั

  เด็ักและเยาวัชั้น (ที่่�อายคุรบ 8–18 ป่ในป่ 2020) จ้ะดัำาเนินโครงการที่่�มีบ่า้นเป็นศน้ยก์ลางและ
ศาสนจ้กัรสนับสนุนในป่ 2020 ในวัอรด์ัและสาขาที่่�พด้ัภาษาต่อ่ไปน่�: แอลเบเน่ย อาหรบั อารเ์มีเน่ย 
บสิลามีา บลัแกเรย่ กมัีพช้ั้า โครเอเช่ั้ย เช็ั้ก เดันมีารก์ ดัทัี่ช์ั้ เอสโต่เน่ย ฟิิจ้ ิ ฟิินแลนดั ์กรก่ เฮต่ ิ
ฮังการ ่อนิโดัน่เซ่ีย เค็คช่ั้ คริบิาส ลตั่เวัย่ ลทิี่วััเน่ย มีาลากาซ่ี มีาเลย ์มีารแ์ชั้ล มีองโกเลย่ นอรเ์วัย ์
โปแลนดั ์โรมีาเน่ย สวัาฮ่ล ่สวัเ่ดัน ต่าฮ่ต่ ่ไที่ย ยเ้ครน และเวัย่ดันามี

  เอกสารที่่�ส่งมีาพรอ้มีจ้ดัหมีายฉบบัน่�คอ่ภาพรวัมีของโปรแกรมีและคำาถิ่ามีที่่�พบบอ่ย อน่�ง 
แหลง่ขอ้มีล้ต่อ่ไปน่�จ้ะมี่ ให้ ใช้ั้ภายในวันัที่่� 20 มีน่าคมี ค.ศ. 2020 ในภาษาที่่�ระบุไวัข้า้งต่น้:

• ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

     แหล่่งข้้อมููล่สำำ�หรับัก�รัปรัะชุุมูแนะนำ�โครังก�รั

    •   เน่�อหาที่่�คดััเลอ่กมีาจ้าก “เด็ักและเยาวัชั้น: การถิ่า่ยที่อดัพิเศษโดัยประธานเอ็มี. 
รสัเซีลล ์บลัลารด์ั”—วัด่ัทิี่ศัน์การถิ่า่ยที่อดัครั �งน่�มีอ่ย้ท่ี่่� ChildrenandYouth.ChurchofJesus 
Christ.org  ขอเชิั้ญ่ชั้วันเด็ักและเยาวัชั้น (ที่่�อายคุรบ 8–18 ป่ในป่ 2020) บดิัามีารดัา 
และผู้้น้ำาใหด้ัก้ารถิ่า่ยที่อดัน่� ผู้้น้ำ าในที่อ้งที่่�สามีารถิ่กำาหนดัวันัเวัลารบัชั้มีที่่�เหมีาะกบั 

สมีาชิั้กในพ่ �นที่่�มีากที่่�สุดั

    •   แนวทางคำำาแนะนำาสำำาหรับัเด็็กและเยาวชน— ค้ม่ีอ่เลม่ีน่�จ้ะแจ้กใหเ้ด็ักและเยาวัชั้น 
ที่กุคน (ที่่�อายคุรบ 8–18 ป่ในป่ 2020) ในช่ั้วังเริ�มีการประชุั้มีที่่�มีาชั้มี “เด็ักและเยาวัชั้น: 
การถิ่า่ยที่อดัพเิศษโดัยประธานเอ็มี. รสัเซีลล ์บลัลารด์ั” เด็ักหรอ่เยาวัชั้นแต่ล่ะคนจ้ะต่อ้ง
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มีป่ากกาหรอ่ดันิสอไวัท้ี่ำากจิ้กรรมีระหวัา่งการถ่ิ่ายที่อดัดัว้ัย ศาสนจ้กัรจ้ะจั้ดัส่งค้ม่ีอ่
เลม่ีน่� ใหห้น่วัยต่า่งๆ

    •   แนวทางคำำาแนะนำาสำำาหรับับดิ็ามารัด็าและผู้้�นำา— ควัรแจ้กค้ม่ีอ่เลม่ีน่�ต่อนจ้บ 
การประชั้มุีที่่�เด็ัก เยาวัชั้น บิดัามีารดัา และผู้้น้ำามีาชั้มีการถ่ิ่ายที่อดัโดัยประธาน 
บลัลารด์ั หน่วัยจ้ะไดัร้บัค้ม่ีอ่เลม่ีน่�หน่�งเลม่ีต่อ่หน่�งครวััเรอ่นที่่�มีเ่ด็ักหรอ่เยาวัชั้น 
รวัมีถิ่ง่สมีาชิั้กในฝ่่ายอธิการ ฝ่่ายประธานปฐมีวัยั และฝ่่ายประธานเยาวัชั้น 
หญ่งิคนละหน่�งเลม่ี หลงัจ้ากสมีาชิั้กเหลา่น่� ไดัร้บัค้ม่ีอ่แลว้ั หน่วัยอาจ้จ้ะให ้
ค้ม่ีอ่ที่่�เหลอ่กับผู้้้ ใหญ่ค่นอ่�นๆ ในหน่วัย รวัมีที่ั �งผู้้้ ใหค้ำาปรก่ษาเยาวัชั้นและคร ้
ปฐมีวัยั ที่า่นสามีารถิ่เขา้ไปดัค้้ม่ีอ่ที่่� ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org  
และในคลังคน้ควัา้พระกติ่ต่คิณุ (Gospel Library ) ไดัเ้ช่ั้นกนั

      แหล่่งข้้อมููล่สำำ�หรับัก�รัปรัะชุุมูเปิดตััวโครังก�รั

    •   “ โปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้น: การสนที่นากนัต่รงหน้ากบัเอ็ลเดัอรเ์กอรร์ทิี่ 
ดับัเบลิย.้ กอง”—เอ็ลเดัอรเ์กอรร์ทิี่ ดับัเบลิย.้ กองและเจ้า้หน้าที่่�ระดับัสามีญั่ต่อบ
คำาถิ่ามีจ้ากที่ั�วัโลก โดัยเน้นเร่�องโปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้น การถ่ิ่ายที่อดัครั �งน่�มีอ่ย้ ่
ที่่� Childrenand Youth.ChurchofJesusChrist.org  เด็ัก เยาวัชั้น บดิัามีารดัา และผู้้น้ำา 
ควัรดัก้ารถิ่า่ยที่อดัน่�ที่่�บา้นหรอ่รวัมีกลุม่ีกันดัท้ี่่� โบสถิ่ ์ผู้้น้ำ าในที่อ้งที่่�สามีารถิ่กำาหนดั
วันัเวัลารบัชั้มีที่่�เหมีาะกบัสมีาชิั้กในพ่ �นที่่�มีากที่่�สุดั

    •   การัพัฒันาตนเอง: หนังสืำอแนะแนวสำำาหรับัเด็็ก— แหลง่ช่ั้วัยที่่�เด็ักสามีารถิ่ใช้ั้ต่ั �ง 
เป้าหมีายและบันที่ก่ควัามีก้าวัหน้า ศาสนจ้กัรจ้ะจั้ดัส่งค้ม่ีอ่เลม่ีน่� ใหห้น่วัยต่า่งๆ

    •   การัพัฒันาตนเอง: หนังสืำอแนะแนวสำำาหรับัเยาวชน— แหลง่ช่ั้วัยที่่�เยาวัชั้นสามีารถิ่
ใช้ั้ต่ั �งเป้าหมีายและบันที่ก่ควัามีกา้วัหน้า ศาสนจ้กัรจ้ะจั้ดัส่งค้ม่ีอ่เลม่ีน่� ใหห้น่วัย 
ต่า่งๆ

    แอปการดัำาเนินช่ั้วัติ่ต่ามีพระกิต่ต่คิณุ (Gospel Living ) จ้ะเริ�มีเปิดัต่วััในป่ 2020 แอปน่� 
ส่งเสรมิีช่ั้วัติ่ที่่�มีพ่ระครสิต่เ์ป็นศน้ยก์ลางผู้า่นเน่�อหาที่่�สรา้งแรงบนัดัาลใจ้, 
การต่ั �งเป้าหมีาย, การแจ้ง้เต่อ่น, แนวัคดิัเร่�องเป้าหมีายและกจิ้กรรมี, การส่�อสาร, 
และการจ้ดับนัที่ก่

  หน่วัยที่่� ใช้ั้ภาษาเหล่าน่�ควัรสั�งสัญ่ลกัษณ์ของเด็ักและเยาวัชั้นระหวัา่งวันัที่่�  

1 มีน่าคมี ถิ่ง่ 31 พฤษภาคมี ค.ศ. 2020 ดัข้้อมีล้เพิ�มีเต่มิีไดัจ้้ากข้อประกาศเร่�อง  
“คำาแนะนำาในการสั�งสัญ่ลกัษณ์โปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้น” วันัที่่� 23 ธนัวัาคมี ค.ศ. 2019      



    โปรัแกรัมูเด็กแล่ะเย�วชุน: 
ภ�พรัวมูแล่ะคำ�ถ�มูท่ี่�พบบ่อย
  สำิ�งท่ี่�สำง่มู�พรัอ้มูข้้อปรัะก�ศวนัท่ี่� 5 มู่น�คมู ค.ศ. 2020

    โปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้นของศาสนจ้กัรของพระเยซ้ีครสิต่แ์หง่วัสุิที่ธชิั้นยคุสุดัท้ี่ายเป็นโครงการ 
ใหมีท่ี่่�จ้ะช่ั้วัยอนุชั้นรุน่หลงัเสรมิีสรา้งศรทัี่ธาในพระเยซีค้รสิต่แ์ละกา้วัหน้าต่ามีเส้นที่างพนัธสัญ่ญ่า 
ขณะเผู้ชิั้ญ่ควัามีท้ี่าที่ายของช่ั้วัติ่ โปรแกรมีน่�เน้นเร่�องการช่ั้วัยใหเ้ด็ักและเยาวัชั้นแต่ล่ะคน 
ที่ำาต่ามีแบบอย่างของพระผู้้ช่้ั้วัยใหร้อดัและเต่บิโต่อยา่งมีด่ัลุยภาพที่างวัญิ่ญ่าณ สังคมี รา่งกาย 
และสต่ปิัญ่ญ่า (ดั ้ ลก้า 2:52 )

  โครงการใหม่ีสำาหรบัเด็ักและเยาวัชั้นเน้นสามีดัา้น:

    •   การเรย่นร้พ้ระกติ่ต่คิณุ

    •   การรบัใช้ั้และกิจ้กรรมีต่า่งๆ

    •   การพัฒนาต่นเอง

    มีสั่ญ่ลกัษณ์สองแบบในโครงการน่�—สัญ่ลกัษณ์การเขา้รว่ัมีโปรแกรมี ซ่ี�งเด็ักและเยาวัชั้นที่กุคน
จ้ะไดัร้บัในป่ที่่�อายคุรบ 8, 12 และ 18 ป่ และสัญ่ลกัษณ์ควัามีสำาเรจ็้ซ่ี�งเยาวัชั้นไดัร้บัจ้ากการพาก
เพย่รที่ำาต่ามีพระผู้้ช่้ั้วัยใหร้อดัผู้า่นการบรรลุควัามีคาดัหวังัขั �นพ่ �นฐานบางอยา่ง (ดั ้ “ควัามีสำาเรจ็้” 
ในเอกสารฉบบัน่�)

  โครงการน่�มีศ่น้ย์กลางในบา้นและไดัร้บัการสนับสนุนที่่� โบสถ์ิ่ ครอบครวััเป็นผู้้ต้่ดััสินใจ้วัา่จ้ะ 

ประยกุต่์ ใช้ั้ดัา้นต่า่งๆ เหล่าน่�ที่่�บา้นใหด้ัท่ี่่�สุดั

   ภ�พรัวมูสำำ�หรับัเด็ก
  เริ�มีต่ั �งแต่เ่ดัอ่นมีกราคมีของป่ที่่�เด็ักอายคุรบแปดัขวับ เด็ักๆ ไดัร้บัเชิั้ญ่ใหเ้ขา้รว่ัมีโปรแกรมีเด็ัก 
และเยาวัชั้นของศาสนจ้กัรของพระเยซีค้รสิต่แ์หง่วัสุิที่ธชิั้นยคุสุดัที่า้ย ส่วันหน่�งของโปรแกรมี 
เด็ักและเยาวัชั้นที่่�เด็ักจ้ะมีส่่วันรว่ัมีไดัแ้ก่

  ต่น้ป่ของแต่ล่ะป่ อธกิารจ้ะมีาเย่�ยมีชัั้ �นเรย่นปฐมีวัยัของเด็ักที่่�จ้ะอายุครบแปดั
ขวับและต่อ้นรบัพวักเขาเขา้ส่้ โปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้น ระหวัา่งการสนที่นา 
เขาใหสั้ญ่ลกัษณ์สองอยา่งแกเ่ด็ักแต่ล่ะคนคอ่แหวันและภาพพระวัหิาร 
เด็ักแต่ล่ะคนจ้ะไดัร้บัหนังส่อ การัพัฒันาตนเอง: หนังสืำอแนะแนวสำำาหรับัเด็็ก  
ดัว้ัย บดิัามีารดัาและสมีาชิั้กในฝ่่ายประธานปฐมีวัยัอาจ้เขา้รว่ัมีการเย่�ยมีครั �งน่�



โปรัแกรัมูเด็กแล่ะเย�วชุน: ภ�พรัวมูแล่ะคำ�ถ�มูท่ี่�พบบ่อย
 สิ�งที่่�ส่งมีาพรอ้มีข้อประกาศวันัที่่� 5 มี่นาคมี ค.ศ. 2020

  การเรียนร้�พระกติติคุณุ

  ที่่�บา้นเด็ักศ่กษาพระคมัีภร่ด์ัว้ัยต่นเองและกบัครอบครวัั ศาสนจ้กัรจั้ดัเต่รย่มี จงตามเรัามา—
สำำาหรับับคุำคำลและคำรัอบคำรัวั   ไวัช่้ั้วัยในการศ่กษาดังักลา่วั  ท่ี่� โบสถ์ิ่เด็ักพัฒนาต่อ่จ้ากสิ�งท่ี่�เรย่น  

ร้ท้ี่่�บา้นขณะศ่กษาพระคมัีภร่ก์บัชัั้ �นเรย่นปฐมีวัยั เน่�อหาบที่เรย่นมีอ่ย้่ ใน จงตามเรัามา—
สำำาหรับัปฐมวยั 

   การรับใช้�และกจิกรรมต่างๆ

  เด็ักมีส่่วันรว่ัมีในการรบัใช้ั้และกิจ้กรรมีต่า่ง  ๆกบัครอบครวัั นอกจ้ากน่�เด็ัก (เริ�มีต่ั �งแต่ป่่ที่่�พวักเขาอายคุรบ 
8 ขวับ) จ้ะที่ำากจิ้กรรมีปฐมีวัยัดัว้ัยกันเป็นประจ้ำาดัว้ัย โดัยปกต่จิ้ะจั้ดัเด็ักต่ามีกลุม่ีอายุ 
เด็ักชั้ายและเด็ักหญ่งิประชั้มุีแยกกนั—แต่อ่าจ้จ้ะรวัมีกนัเพ่�อที่ำากจิ้กรรมีบางอย่างหรอ่ 
ในพ่ �นที่่�ซ่ี�งมีเ่ด็ักจ้ำานวันน้อย กิจ้กรรมีปฐมีวัยัโดัยปกต่จิ้ะจั้ดัเดัอ่นละสองถิ่ง่ส่�ครั �ง 
หากระยะที่างและคา่ใช้ั้จ้า่ย ขอ้จ้ำากดััดัา้นเวัลา ควัามีปลอดัภัย หรอ่สภาวัการณ์อ่�นที่ำาให้ ไมี ่
สามีารถิ่จ้ดััต่ามีนั�นไดั ้ก็อาจ้จ้ดัักจิ้กรรมีปฐมีวัยัใหน้้อยลง

  ฝ่่ายประธานปฐมีวัยัที่ำางานกับฝ่่ายอธกิารเพ่�อเสนอช่ั้�อสมีาชิั้กให้ ไดัร้บัการเรย่กเป็นผู้้น้ำากจิ้กรรมี 
ปฐมีวัยั ผู้้น้ำ าเหล่าน่�จ้ะเป็นครป้ฐมีวัยัหรอ่สมีาชิั้กคนอ่�นๆ ในวัอรด์ัหรอ่สาขาก็ ไดั ้ผู้้น้ำ าอยา่ง 
น้อยสองคนจ้ะเขา้รว่ัมีกิจ้กรรมีแต่ล่ะครั �ง ผู้้น้ำ าจ้ะเป็นหญ่งิสองคน ชั้ายสองคน หรอ่ค้ส่มีรสก็ไดั ้
ผู้้น้ำ ารบัการอบรมีที่่� ProtectingChildren.ChurchofJesusChrist.org 

  ผู้้น้ำากจิ้กรรมีวัางแผู้นการรบัใช้ั้และกิจ้กรรมีที่่�สนุกสนานและดัง่ดัด้ัควัามีสนใจ้ สรา้งประจ้กัษ์พยาน 
เสรมิีสรา้งควัามีเขม้ีแข็งใหค้รอบครวัั และส่งเสรมิีการเต่บิโต่ส่วันต่วัั กจิ้กรรมีต่า่งๆ ควัรที่ำาใหก้าร
เต่บิโต่ที่ั �งส่�ดัา้นสมีดัลุกนั: ที่างวัญิ่ญ่าณ สังคมี รา่งกาย และสต่ปิัญ่ญ่า

  ศาสนจ้กัรไมีจ่้ดััคา่ยคา้งคน่ใหกั้บเด็ัก แต่ผู่้้น้ำาในที่อ้งที่่�อาจ้เลอ่กจั้ดัคา่ยกลางวันัสำาหรบัเด็ักปฐมีวัยั 
ที่่�เขา้รว่ัมีโปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้น

  แนวัคดิัเร่�องกิจ้กรรมีและการรบัใช้ั้สำาหรบัที่่�บา้นและที่่� โบสถ์ิ่มีอ่ย้ท่ี่่� ChildrenandYouth.
ChurchofJesusChrist.org   JustServe.org  เสนอโอกาสต่า่ง  ๆใหร้บัใช้ั้ชั้มุีชั้นเช่ั้นกนั หากมี่ในภาษาของที่า่น 

   การพฒันาตนเอง

  เด็ักต่ั �งเป้าหมีายเพ่�อเต่บิโต่ที่างดัา้นวัญิ่ญ่าณ สังคมี รา่งกาย และสต่ปิัญ่ญ่า บดิัามีารดัาช่ั้วัยใหเ้ด็ักคน้พบ 
วัางแผู้น ลงมีอ่ที่ำา และใครค่รวัญ่เป้าหมีายที่่�เด็ักแต่ล่ะคนเลอ่กไวั ้ผู้้น้ำ าช่ั้วัยเหลอ่ต่ามีที่่�จ้ำาเป็น 
จ้ากนั�นเด็ักคน้พบและต่ั �งเป้าหมีายใหม่ีๆ เด็ักอาจ้ที่ำาเป้าหมีายมีากเที่า่ที่่�ต่อ้งการ แต่ส่่งเสรมิี 
ใหพ้วักเขาพยายามีที่ำาเป้าหมีายการเต่บิโต่ที่ั �งส่�ดัา้นอยา่งน้อยดัา้นละหน่�งเป้าหมีายในแต่ล่ะป่ 
เด็ักอาจ้เลอ่กใช้ั้ การัพัฒันาตนเอง: หนังสืำอแนะแนวสำำาหรับัเด็็ก  เพ่�อต่ั �งและบนัที่ก่เป้าหมีายโดัย 
ไดัร้บัการสนับสนุนจ้ากบดิัามีารดัา

  แนวัคดิัเร่�องเป้าหมีายม่ีอย้่ ในค้ม่ีอ่เลม่ีน่�และที่่� ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org 

https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/church-safety-and-health/training-and-video-resources/youth-protection?lang=eng&_r=1
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth


โปรัแกรัมูเด็กแล่ะเย�วชุน: ภ�พรัวมูแล่ะคำ�ถ�มูท่ี่�พบบ่อย
 สิ�งที่่�ส่งมีาพรอ้มีข้อประกาศวันัที่่� 5 มี่นาคมี ค.ศ. 2020

     ภ�พรัวมูสำำ�หรับัเย�วชุน
  เริ�มีต่ั �งแต่เ่ดัอ่นมีกราคมีของป่ที่่�เยาวัชั้นอายคุรบ 12 ป่ พวักเขาจ้ะเป็นส่วันหน่�งของโควัรมัีฐานะ
ปุโรหติ่แหง่อาโรนและชัั้�นเรย่นเยาวัชั้นหญิ่ง ส่วันหน่�งของโปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้นที่่�เยาวัชั้น 

จ้ะมีส่่วันรว่ัมีไดัแ้ก่

  เยาวัชั้นชั้ายจ้ะไดัร้บัแหวันจ้ากฝ่่ายประธานโควัรมัีของต่น เยาวัชั้นหญิ่ง  
จ้ะไดัร้บัเหรย่ญ่ต่ราจ้ากฝ่่ายประธานชัั้�นเรย่นของต่น นอกจ้ากน่� ใน 
ระหวัา่งการสัมีภาษณ์อธกิารจ้ะมีอบซีองใส่ใบรบัรองพระวัหิารแกเ่ยาวัชั้น  
แต่ล่ะคนดัว้ัย เยาวัชั้นแต่ล่ะคนจ้ะไดัร้บัหนังส่อ การัพัฒันาตนเอง:  
หนังสืำอแนะแนวสำำาหรับัเยาวชน  เช่ั้นกนั

  การเรียนร้�พระกติติคุณุ

  ที่่�บา้นเยาวัชั้นศ่กษาพระคมัีภร่ด์ัว้ัยต่นเองและกบัครอบครวัั ศาสนจ้กัรจั้ดัเต่รย่มี จงตามเรัามา—
สำำาหรับับุคำคำลและคำรัอบคำรัวั  ไวัช่้ั้วัยในการศ่กษาดังักลา่วั  ที่่� โบสถิ่เ์ยาวัชั้นพฒันาต่อ่จ้ากสิ�งที่่�เรย่นร้้
ที่่�บา้นและในเซีมีนิารข่ณะศ่กษากบัชัั้ �นเรย่นโรงเรย่นวันัอาที่ติ่ยแ์ละโควัรมัีฐานะปุโรหิต่แหง่อาโรน
หรอ่ชัั้ �นเรย่นเยาวัชั้นหญิ่ง เน่�อหาบที่เรย่นอย้่ ใน จงตามเรัามา—สำำาหรับัโรังเรัยีนวนัอาทติย ์ และ 
 จงตามเรัามา—สำำาหรับัโคำวรัมัฐานะปุโรัหิตแหง่อาโรันและชั�นเรัยีนเยาวชนหญิงิ 

   การรับใช้�และกจิกรรมต่างๆ

  เยาวัชั้นมีส่่วันรว่ัมีในการรบัใช้ั้และกิจ้กรรมีต่า่งๆ กบัครอบครวัั นอกจ้ากน่�เยาวัชั้นยงัพบกนั 
เป็นประจ้ำา (ปกต่สัิปดัาหล์ะครั �ง) เพ่�อที่ำากจิ้กรรมีเยาวัชั้นหญิ่ง กจิ้กรรมีโควัรมัีฐานะปุโรหติ่ 
แหง่อาโรน และกจิ้กรรมีเยาวัชั้น (เม่ี�อรวัมีกัน) หากระยะที่างและคา่ใช้ั้จ้า่ย ขอ้จ้ำากดััดัา้นเวัลา 
ควัามีปลอดัภยั หรอ่สภาวัการณ์ที่ำาให้ ไมีส่ามีารถิ่จั้ดัต่ามีนั�นไดั ้ก็อาจ้ประชุั้มีน้อยลงแต่ป่กต่คิวัร 
ประชุั้มีกนัอยา่งน้อยเดัอ่นละครั �ง ดัข้อ้มีล้เพิ�มีเต่มิีใน “Service and Activity Guidelines for 
Youth ” ที่่� ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org 

  เรย่กผู้้้ ใหค้ำาปรก่ษา และหากจ้ำาเป็นใหเ้รย่กผู้้เ้ช่ั้�ยวัชั้าญ่สำาหรบัแต่ล่ะโควัรมัีและแต่ล่ะชัั้ �นเรย่น 
นอกเหน่อจ้ากสมีาชิั้กในฝ่่ายอธิการและฝ่่ายประธานเยาวัชั้นหญิ่ง เพ่�อใหม้ีผู่้้น้ำ าที่่�เป็นผู้้้ ใหญ่อ่ยา่ง
น้อยสองคนอย้ท่ี่่�กจิ้กรรมีแต่ล่ะครั �ง ผู้้น้ำ าที่่�เป็นผู้้้ ใหญ่ร่บัการอบรมีที่ั �งหมีดัที่่� ProtectingChildren.
ChurchofJesusChrist.org 

  ดัว้ัยควัามีช่ั้วัยเหลอ่ของผู้้น้ำ าที่่�เป็นผู้้้ ใหญ่ ่ ฝ่่ายประธานโควัรมัีและฝ่่ายประธานชัั้�นเรย่นวัางแผู้น 
และดัำาเนินการรบัใช้ั้และกิจ้กรรมีที่่�สนุกและดัง่ดัด้ัควัามีสนใจ้ สรา้งประจั้กษ์พยาน เสรมิีสรา้ง 
ควัามีเขม้ีแข็งใหค้รอบครวัั และส่งเสรมิีการเต่บิโต่ส่วันต่วัั กจิ้กรรมีต่า่งๆ ควัรที่ำาใหก้ารเต่บิโต่ที่ั �ง
ส่�ดัา้นสมีดัลุกนั: ที่างวัญิ่ญ่าณ สังคมี รา่งกาย และสต่ปิัญ่ญ่า

  นอกจ้ากกจิ้กรรมีเยาวัชั้นที่่�จ้ดััเป็นประจ้ำาแลว้ั เยาวัชั้นจ้ะเขา้รว่ัมี:
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    •   การประชุั้มีใหญ่เ่พ่�อควัามีเขม้ีแข็งของเยาวัชั้น (FSY ) (ดั ้fsy.ChurchofJesusChrist.org )

    •   การประชุั้มีใหญ่เ่ยาวัชั้นและการเดันิป่าในป่ที่่� ไมีจ่้ดััการประชุั้มีใหญ่ ่FSY 

    •   คา่ยเยาวัชั้นหญิ่งและคา่ยโควัรมัีฐานะปุโรหิต่แหง่อาโรนประจ้ำาป่

    •   คา่ยและกิจ้กรรมีคา้งคน่เพิ�มีเต่มิีหากที่ำาไดั้

    แนวัคดิัเร่�องการรบัใช้ั้และกิจ้กรรมีมีอ่ย้ท่ี่่� ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org   
หากมี ่JustServe.org  เสนอโอกาสต่า่งๆ ใหร้บัใช้ั้ชั้มุีชั้นเช่ั้นกนั

    การพฒันาตนเอง

  เยาวัชั้นต่ั �งเป้าหมีายเพ่�อเต่บิโต่ที่างดัา้นวัญิ่ญ่าณ สังคมี รา่งกาย และสต่ปิัญ่ญ่า 
บดิัามีารดัาช่ั้วัยใหเ้ยาวัชั้นคน้พบ วัางแผู้น ลงมีอ่ที่ำา และใครค่รวัญ่เป้าหมีายที่่�เด็ักแต่ล่ะคนเลอ่ก
ไวั ้ผู้้น้ำ าช่ั้วัยเมี่�อจ้ำาเป็น ส่งเสรมิีใหเ้ยาวัชั้นที่ำาเป้าหมีายในการเต่บิโต่ส่�ดัา้นให้ ไดัอ้ยา่งน้อยดัา้นละ
สองเป้าหมีายในแต่ล่ะป่ เยาวัชั้นอาจ้เลอ่กใช้ั้ การัพัฒันาตนเอง: หนังสืำอแนะแนวสำำาหรับัเยาวชน  
หรอ่แอปการดัำาเนินช่ั้วัติ่ต่ามีพระกิต่ต่คิณุเพ่�อต่ั �งและบนัที่ก่เป้าหมีาย

  แนวัคดิัเร่�องเป้าหมีายม่ีอย้่ ในค้ม่ีอ่ที่่� ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org  และในแอป 
การดัำาเนินช่ั้วัติ่ต่ามีพระกิต่ต่คิณุหากมี่ ในภาษาของที่า่น

  ช่ั้วังต่น้ป่ที่่�เยาวัชั้นชั้ายอายคุรบ 18 ป่ พวักเขาจ้ะไดัร้บัขวัดันำ �ามีนัที่่�สามีารถิ่ใช้ั้ ไดั ้
หลงัจ้ากไดัร้บัแต่ง่ต่ั �งส่้ฐานะปุโรหิต่แหง่เมีลคเ่ซีเดัค เยาวัชั้นหญิ่งจ้ะไดัร้บัจ้่ �หอ้ยคอ 
ที่่�สามีารถิ่ใส่เพิ�มีเขา้ไปในสรอ้ยคอห้อยเหรย่ญ่ต่ราที่่�มีอ่ย้่

   คุวามสำำาเร็จ

  ระหวัา่งป่ที่่�เยาวัชั้นชั้ายหรอ่เยาวัชั้นหญิ่งอายคุรบ 18 ป่ เขาหรอ่เธอ 
(กบับดิัามีารดัาหากม่ีควัามีประสงค)์ มี่โอกาสพบกับอธกิารเพ่�อสนที่นาถิ่ง่ควัามีกา้วั 
หน้าของต่นเช่ั้นกัน ในการพบปะเช่ั้นน่� อธกิารจ้ะมีอบเกย่รต่บิตั่รจ้ากฝ่่ายประธาน 
ส้งสุดัและครสิต่ลัโปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้นซ่ี�งมีภ่าพพระผู้้ช่้ั้วัยใหร้อดัอย้ข้่างใน 
อธิการมีอบสัญ่ลกัษณ์ควัามีสำาเรจ็้เหล่าน่� ใหเ้ยาวัชั้นที่่�กำาลงักา้วัหน้าในการเป็น 

เหมีอ่นพระผู้้ช่้ั้วัยใหร้อดัมีากข่ �นโดัยในปัจ้จ้บุนักำาลงัพากเพย่รในการ:

    •   ศ่กษาพระคมัีภร่แ์ละสวัดัออ้นวัอนที่กุวันั

    •   ม่ีคา่ควัรถิ่อ่ใบรบัรองพระวัหิารแบบจ้ำากดััการใช้ั้

    •   เขา้รว่ัมีการประชั้มุีวันัสะบาโต่ โควัรมัีหรอ่งานชัั้�นเรย่น และเซีมีนิาร่

    •   ที่ำาเป้าหมีายการเต่บิโต่ในแต่ล่ะดัา้น

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/fsy?lang=tha
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    •   รบัใช้ั้ผู้้อ้่�นอย่างมีค่วัามีหมีายเป็นส่วันต่วัั ซ่ี�งอาจ้รวัมีถิ่ง่โครงการบำาเพ็ญ่ประโยชั้น์ดัว้ัย

    ผู้้เ้ปล่�ยนใจ้เล่�อมีใสใหมี ่ผู้้้ ไมี่ ไดัม้ีส่่วันรว่ัมีแข็งขนัในโปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้นหรอ่ในศาสนจ้กัร 
และผู้้้ ไมี่ไดัเ้ป็นสมีาชิั้กของศาสนจ้กัรอาจ้ไดัร้บัสัญ่ลกัษณ์ควัามีสำาเรจ็้ในป่ที่่�อายคุรบ 18 ป่ 
ถิ่า้พวักเขา กำาลงัตั �งใจทำา  ต่ามีแบบแผู้นการเป็นสานุศิษยด์ังัสรปุไวัข้า้งต่น้

  ในหลายเดัอ่นขา้งหน้า ที่า่นสามีารถิ่พิมีพ์เกย่รต่บิตั่รไดัจ้้าก lcr.ChurchofJesusChrist.org 

https://lcr.churchofjesuschrist.org/?lang=tha
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     คำ�ถ�มูท่ี่�พบบ่อย
  ตอ่ไปนี�เป็นคำำาตอบของคำำาถามที�เด็็ก เยาวชน บิด็ามารัด็า และผู้้�นำาอาจมเีกี�ยวกบัโคำรังการัใหม่นี� 
อยา่งไรัก็ตาม เพัรัาะโคำรังการันี�มวีตัถปุรัะสำงคำเ์พัื�อปรับัให�เหมาะกบัแตล่ะบคุำคำล คำำาถามหลายข�อ 
จะได็�รับัคำำาตอบผู่้านการัแสำวงหาการัด็ลใจส่ำวนตวั 

   คำ�ถ�มูทัี่�วไป

   อะไรคุวรเป็็นตัวกำาหนดป็ระเดน็สำำาคุญัของการรับใช้�และกจิกรรม?

  การรบัใช้ั้และกจิ้กรรมีควัรที่ำาใหก้ารเต่บิโต่ที่ั �งส่�ดัา้นสมีดัลุกนั (ที่างวัญิ่ญ่าณ สังคมี รา่งกาย 
และสต่ปิัญ่ญ่า) ต่ามีที่่�  ลก้า 2:52  แนะนำา และเต่บิโต่จ้ากควัามีต่อ้งการและควัามีสนใจ้ของแต่ล่ะ 
บคุคล ครอบครวัั โควัรมัี ชัั้ �นเรย่น และกลุม่ีกิจ้กรรมีปฐมีวัยั การรบัใช้ั้และกจิ้กรรมีเหล่านั�นจ้ะที่ำา 
ใหเ้ด็ักและเยาวัชั้นไดัป้ระสบการณ์ใหม่ีๆ สอนที่กัษะช่ั้วัติ่ และช่ั้วัยใหพ้วักเขาบรรลุหน้าท่ี่�ฐานะปุโรหติ่ 
และควัามีรบัผิู้ดัชั้อบต่ามีพันธสัญ่ญ่าของต่น กจิ้กรรมีจ้ะสนับสนุนเป้าหมีายบุคคล ครอบครวัั  
หรอ่กลุม่ีเป็นครั �งคราวัหากเห็นวัา่เป็นประโยชั้น์

   บิดามารดาและผู้้�นำาติดตามเป็� าหมายที่ี�เยาวช้นและเดก็ตั�งไว�หรือไม่?

  ไมี ่บดิัามีารดัาจ้ะถิ่ามีเด็ักและเยาวัชั้นวัา่พวักเขากำาลงัที่ำาอะไรอย้แ่ละบิดัามีารดัาจ้ะช่ั้วัยไดัอ้ยา่งไร 
 โดัยผู้้น้ำาใหค้วัามีช่ั้วัยเหลอ่เม่ี�อจ้ำาเป็น แต่ผู่้้้ ใหญ่่ไมีม่ีห่น้าที่่�ต่ดิัต่ามีควัามีก้าวัหน้า เด็ักและ 
เยาวัชั้นอาจ้ต่อ้งการเก็บเป้าหมีายบางอย่างไวัเ้ป็นส่วันต่วัั เด็ักและเยาวัชั้นสามีารถิ่ใช้ั้ค้ม่ีอ่ของต่น 
แอปการดัำาเนินช่ั้วัติ่ต่ามีพระกิต่ต่คิณุ หรอ่วัธิอ่่�นที่่�ที่ำาใหพ้วักเขาต่ั �งเป้าหมีายและใครค่รวัญ่หรอ่ 
บนัที่ก่ควัามีก้าวัหน้าไดัด้ัท่ี่่�สุดั เด็ักอาจ้ต่อ้งการควัามีช่ั้วัยเหลอ่ในการบันที่ก่และจ้ดัจ้ำาเป้าหมีาย 
โดัยปกต่บิดิัามีารดัาใหค้วัามีช่ั้วัยเหลอ่ในกรณ่น่�

    การสัำมภาษณ์เยาวช้นยงัมีอย้่หรือไม่?

  มี ่อธกิารสัมีภาษณ์เยาวัชั้นที่กุป่เริ�มีต่ั �งแต่ป่่ที่่�เยาวัชั้นอายคุรบ 12 ป่  โดัยปกต่อิธกิาร  
(เริ�มีต่ั �งแต่ป่่ที่่�เยาวัชั้นอายคุรบ 16 ป่) หรอ่ที่่�ปรก่ษาคนหน่�งของอธกิาร (สำาหรบัเยาวัชั้นที่่�อายนุ้อย 

กวัา่นั�น) จ้ะสัมีภาษณ์เยาวัชั้นในอก่หกเดัอ่นต่อ่มีา นอกจ้ากน่� ประธานเยาวัชั้นหญิ่งยงัมีบ่ที่บาที่มีาก 
ข่ �นในการใหค้ำาปรก่ษากับเยาวัชั้นหญิ่งในเร่�องที่่� ไมีต่่อ้งมีผู่้้พ้พิากษาใหญ่แ่ละไม่ีเก่�ยวัข้องกบัการ 

กระที่ำาที่ารณุกรรมี ระหวัา่งการสนที่นาเหลา่น่� ผู้้น้ำาที่่�เป็นผู้้้ ใหญ่ส่อนเยาวัชั้นเก่�ยวักบัการเป็นสานุ-
ศิษยข์องพระผู้้ช่้ั้วัยใหร้อดั อก่ที่ั �งใหก้ำาลงัใจ้เยาวัชั้นในเป้าหมีายของพวักเขาและเสนอควัามีช่ั้วัย 
เหลอ่ที่่�จ้ำาเป็น

   แอป็การดำาเนินชี้วติตามพระกติติคุณุ (Gospel Living ) คุอือะไร? 

  แอปการดัำาเนินช่ั้วัติ่ต่ามีพระกิต่ต่คิณุออกแบบมีาเพ่�อเยาวัชั้นและผู้้้ ใหญ่แ่ละมี่ ให้ ใช้ั้เมี่�อต่น้ป่ 
2020 จ้ะมีเ่คร่�องมีอ่สำาหรบัการต่ั �งเป้าหมีาย การวัางแผู้น การต่ดิัต่ามีควัามีก้าวัหน้า การบันที่ก่ 
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ควัามีคดิัและควัามีประที่บัใจ้  นอกจ้ากน่�แอปดังักลา่วัยงัมีบ่ที่ควัามีที่่�สรา้งแรงบนัดัาลใจ้ 
แนวัคดิัเร่�องกิจ้กรรมีและเป้าหมีาย รวัมีที่ั �งการส่งขอ้ควัามีและการแบง่ปันในหมี้ส่มีาชิั้กครอบครวัั 
โควัรมัี และชัั้ �นเรย่นดัว้ัย แอป ไม่ีจ้ำาเป็นสำาหรบัการเขา้รว่ัมีโปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้น และไมีจ่้ำากัดั 
ใหเ้ฉพาะคนที่่�เขา้รว่ัมีโปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้นเที่า่นั�น
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    คำ�ถ�มูเรั่�องครัอบครัวัเป็นศูนย์กล่�ง

  ฉัันจะช่้วยให�เดก็หรือเยาวช้นของฉัันเริ�มที่ำาการพฒันาตนเองอย่างไร?

  บดิัามีารดัาสามีารถิ่ช่ั้วัยใหเ้ด็ักหรอ่เยาวัชั้นคน้พบวัา่เขาต่อ้งการเต่บิโต่อยา่งไร อาจ้จ้ะเริ�มีโดัยพด้ั 
คยุกนัเก่�ยวักบัวัธิแ่สวังหาและรบัการเปิดัเผู้ยและสวัดัอ้อนวัอนขอการนำาที่างดัว้ัยกนั แหล่งขอ้มีล้ 
ในค้ม่ีอ่และแอปการดัำาเนินช่ั้วัติ่ต่ามีพระกิต่ต่คิณุสามีารถิ่ช่ั้วัยใหค้น้พบควัามีต่อ้งการและควัามี 
สนใจ้ไดั ้ดัข้้อมีล้เพิ�มีเต่มิีที่่�  โปรัแกรัมเด็็กและเยาวชน: คำ้ม่อืเบื �องต�นสำำาหรับับดิ็ามารัด็าและผู้้�นำา 

   จะเป็็นอย่างไรถ้�าบุตรธิิดาของฉัันขาดคุวามสำนใจหรือคุ�นพบว่าเป็� าหมายยากเกนิไป็หรือไม่เหมาะกบั
พวกเขา?

  เมี่�อเด็ักและเยาวัชั้นคน้พบวัา่เป้าหมีายไมีน่่าสนใจ้ ยากเกนิไป หรอ่ไมีเ่หมีาะกับพวักเขา บางครั �ง 
วัธิท่ี่่�ถิ่ก้ต่อ้งคอ่พยายามีต่อ่ไป บางครั �งอาจ้จ้ะใหเ้ด็ักหรอ่เยาวัชั้นปรบัเป้าหมีายหรอ่เลอ่กเป้าหมีาย 
อ่�นแที่น การขวันขวัายที่ำาต่ามีแบบอย่างการเต่บิโต่ของพระผู้้ช่้ั้วัยใหร้อดัสำาคญั่กวัา่การบรรลุเป้า 
หมีายที่่�กำาหนดั

   ฉัันที่ำาอะไรเมื�อบุตรช้ายหรือบุตรสำาวบรรลเุป็� าหมาย?

  บดิัามีารดัาสามีารถิ่ช่ั้วัยบตุ่รหรอ่ธดิัาฉลองการเต่บิโต่ ใครค่รวัญ่ และบนัที่ก่ควัามีคดิัของต่นโดัย 
ต่อบคำาถิ่ามีที่ำานองน่�: ฉันเต่บิโต่อย่างไรบ้าง? เป้าหมีายของฉันช่ั้วัยใหฉั้นใกลชิ้ั้ดัพระผู้้ช่้ั้วัยใหร้อดั
มีากข่ �นอยา่งไร? บดิัามีารดัาสามีารถิ่กระตุ่น้เด็ักและเยาวัชั้นใหต้่ดััสินใจ้วัา่พวักเขาจ้ะใช้ั้สิ�งที่่�กำาลงั 

เรย่นร้ช่้ั้วัยเหลอ่ผู้้อ้่�นอยา่งไร

   เป็็นไป็ได�ไหมถ้�าจะมีเป็� าหมายคุรอบคุรัวเพิ�มจากเป็� าหมายส่ำวนตัวที่ี�เดก็และเยาวช้นตั�งไว�?

  ไดั ้บดิัามีารดัาอาจ้จ้ะช่ั้วัยเด็ักและเยาวัชั้นเลอ่กเป้าหมีายใหส้อดัคลอ้งกบัควัามีต่อ้งการของ 
ครอบครวัั

   เดก็หรือเยาวช้นคุวรบอกเป็� าหมายกบับิดามารดาหรือผู้้�นำาทุี่กคุรั�งหรือไม่?

  ไมี ่บางเป้าหมีายเป็นเร่�องส่วันต่วัั ผู้้้ ใหญ่ส่ามีารถิ่แสดังใหเ้ห็นวัา่เต็่มีใจ้ช่ั้วัยขณะยอมีใหเ้ด็ักหรอ่ 
เยาวัชั้นเก็บเป้าหมีายบางอย่างไวัเ้ป็นเร่�องส่วันต่วััระหวัา่งเขากบัพระเจ้า้

   ผู้้�ใหญ่และเดก็เลก็จะเข�าร่วมโป็รแกรมเดก็และเยาวช้นได�หรือไม่?

  ผู้้้ ใหญ่แ่ละเด็ักเล็กสามีารถิ่เขา้รว่ัมีและใช้ั้แหลง่ขอ้มีล้สำาหรบัการเรย่นร้พ้ระกิต่ต่คิณุ 
การรบัใช้ั้และกจิ้กรรมีต่า่งๆ และการพัฒนาต่นเองที่่�บา้นเป็นส่วันต่วััหรอ่กบัครอบครวัั โดัยปกต่ิ
ผู้้้ ใหญ่แ่ละเด็ักเล็กจ้ะไมีเ่ขา้รว่ัมีกิจ้กรรมีที่่�ศาสนจ้กัรอุปถิ่มัีภเ์ก่�ยวักบัโปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้น 
และจ้ะไมี่ไดัร้บัสัญ่ลกัษณ์โปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้น
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    คำ�ถ�มูเรั่�องศ�สำนจัักรัสำนับสำนุน

   เดก็และเยาวช้นบางคุนที่ี�ไม่ได�เป็็นสำมาชิ้กศาสำนจกัรเข�าร่วมกจิกรรมของเรา พวกเขาจะเข�าร่วม 
โคุรงการเดก็และเยาวช้นได�หรือไม่?

  ไดัแ้น่นอน เด็ักและเยาวัชั้นควัรชั้วันเพ่�อนๆ มีาเขา้รว่ัมีการเรย่นร้พ้ระกิต่ต่คิณุ 
การรบัใช้ั้และกจิ้กรรมีต่า่งๆ และการพฒันาต่นเอง และผู้้น้ำา—รวัมีที่ั �งฝ่่ายประธานโควัรมัีและฝ่่าย 
ประธานชัั้�นเรย่นของเยาวัชั้น—ควัรที่ำางานอยา่งใกล้ชิั้ดักบับดิัามีารดัาของเด็ักและเยาวัชั้นเหล่าน่�
เพ่�อช่ั้วัยใหพ้วักเขาเขา้ใจ้โครงการและพิจ้ารณาวัา่พวักเขากับบตุ่รธิดัาจ้ะมีส่่วันรว่ัมีอย่างไร

    เป็็นไป็ได�หรือไม่ที่ี�จะมีเป็� าหมายของโคุวรัม ชั้�นเรียน หรือกลุ่มนอกเหนือจากเป็� าหมายส่ำวนตัวที่ี�เดก็ 
และเยาวช้นตั�งไว�?

  ไดั ้เด็ักและเยาวัชั้นอาจ้เลอ่กเป้าหมีายใหส้อดัคลอ้งกบัควัามีต่อ้งการของโควัรมัีหรอ่ชัั้ �นเรย่นโดัย 
หารอ่กบัผู้้น้ำ าของพวักเขา

   คุวรจดัการป็ระชุ้มป็ระจำาปี็หรือไม่?

  อธกิารจ้ะจ้ดััการประชั้มุีประจ้ำาป่สำาหรบัเยาวัชั้นและบดิัามีารดัาช่ั้วังใกล้ต่น้ป่ของแต่ล่ะป่ 
จ้ะจ้ดััในระดับัวัอรด์ัหรอ่สเต่คก็ไดั ้และจ้ะจั้ดัแยกเยาวัชั้นชั้ายและเยาวัชั้นหญิ่งหรอ่รวัมีกันก็ไดั ้
อก่ที่ั �งควัรวัางแผู้นและนำาโดัยผู้้ช่้ั้วัยของอธกิารในโควัรมัีปุโรหิต่ และฝ่่ายประธานชัั้�นเรย่นเยาวัชั้น
หญ่งิที่่�อายมุีากที่่�สุดั เยาวัชั้นที่่�อายุครบ 12 ป่ระหวัา่งป่จ้ะไดัร้บัสัญ่ลกัษณ์การเขา้รว่ัมีโปรแกรมีใน 

ระหวัา่งการประชั้มุีน่�

  ไมีจ่้ำาเป็นต่อ้งจ้ดััการประชั้มุีประจ้ำาป่สำาหรบัเด็ัก อธิการจ้ะไปเย่�ยมีชัั้ �นเรย่นปฐมีวัยัของเด็ักที่่�จ้ะ 

อายคุรบแปดัขวับระหวัา่งป่

   จำาเป็็นต�องป็รับการเรียกอะไรบ�าง?

  เพ่�อเป็นการช่ั้วัยเหลอ่บิดัามีารดัา โปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้นจ้ะไดัร้บัการสนับสนุนที่่� โบสถิ่จ์้ากฝ่่าย
ประธานปฐมีวัยั (สำาหรบัเด็ัก) และจ้ากฝ่่ายอธิการและฝ่่ายประธานเยาวัชั้นหญิ่ง (สำาหรบัเยาวัชั้น) 
ผู้้น้ำาเหลา่น่�จ้ะไดัร้บัควัามีช่ั้วัยเหลอ่จ้ากฝ่่ายประธานโควัรมัีหรอ่ฝ่่ายประธานชัั้�นเรย่น และจ้ากผู้้้ ใหญ่ ่
ที่่� ไดัร้บัเรย่กใหเ้ป็นผู้้้ ใหค้ำาปรก่ษาและผู้้เ้ช่ั้�ยวัชั้าญ่ของโควัรมัีหรอ่ชัั้ �นเรย่น (ดัข้อ้มีล้เพิ�มีเต่มิีเก่�ยวั 
กบับที่บาที่ของผู้้้ ใหค้ำาปรก่ษาและผู้้เ้ช่ั้�ยวัชั้าญ่ใน คำ้ม่อืทั�วไป: การัรับัใช� ในศาสำนจกัรัของพัรัะเยซู้ 
คำรัสิำตแ์หง่วสุิำทธิชินยคุำสุำด็ท�าย  บที่ที่่� 10, 11) สามีารถิ่เรย่กผู้้น้ำ ากจิ้กรรมีปฐมีวัยัไดั้

  เน่�องจ้ากการแนะนำาโปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้น และเพ่�อใหส้อดัคลอ้งกบัการปรบัเปล่�ยนที่่�ประกาศ
ในการประชั้มุีใหญ่ส่ามัีญ่เดัอ่นต่ลุาคมี 2019 ศาสนจ้กัรจ้ะยกเลิกการเรย่กต่อ่ไปน่� ในวันัที่่� 1 มีกราคมี 
2020 ผู้้น้ำ าเหลา่น่�ควัรไดัร้บัการปลดัในวันัที่่� 1 มีกราคมีหรอ่กอ่นหน้านั�นพรอ้มีคำาขอบคณุสำาหรบั 

การรบัใช้ั้ของพวักเขา
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    •   จ้ากปฐมีวัยั: ผู้้น้ำ าวันักิจ้กรรมีปฐมีวัยั ผู้้ช่้ั้วัยผู้้น้ำ าวันักจิ้กรรมีปฐมีวัยั (ผู้้น้ำ าเหล่าน่�อาจ้ไดัร้บั
การเรย่กใหเ้ป็นผู้้น้ำากิจ้กรรมีปฐมีวัยั)

    •   จ้ากเยาวัชั้นหญิ่ง: ผู้้้ ใหค้ำาปรก่ษาของดัรณุ่ ยวุันาร ่และกลุสต่ร ่(ผู้้น้ำ าเหลา่น่�อาจ้จ้ะไดัร้บั 
การเรย่กใหเ้ป็นผู้้้ ใหค้ำาปรก่ษาหรอ่ผู้้เ้ช่ั้�ยวัชั้าญ่ต่ามีควัามีจ้ำาเป็นเพ่�อสนับสนุนชัั้�นเรย่นใหม่ี
ของเยาวัชั้นหญิ่ง); ผู้้น้ำ าควัามีก้าวัหน้าส่วันบคุคล

    •   จ้ากโควัรมัีฐานะปุโรหติ่แหง่อาโรน: ประธานเยาวัชั้นชั้ายวัอรด์ั ที่่�ปรก่ษา เลขานุการ 
และผู้้ช่้ั้วัยผู้้้ ใหค้ำาปรก่ษา (ผู้้น้ำ าเหลา่น่�อาจ้จ้ะไดัร้บัการเรย่กใหเ้ป็นผู้้้ ใหค้ำาปรก่ษาหรอ่ 
ผู้้เ้ช่ั้�ยวัชั้าญ่ของโควัรมัีฐานะปุโรหิต่แหง่อาโรน)

    •   จ้ากโครงการลก้เส่อ (หากม่ี): เจ้า้หน้าที่่�บรหิาร BSA,  ต่วััแที่นองคก์รที่่� ไดัร้บัอนุญ่าต่, 
ประธานคณะกรรมีการล้กเส่อ, สมีาชิั้กคณะกรรมีการลก้เส่อ, หวััหน้าหมี้ล่ก้เส่อ, 
ผู้้ช่้ั้วัยหวััหน้าหมี้ล่ก้เส่อ, หัวัหน้าลก้เส่ออาย ุ11 ป่, ประธานคณะกรรมีการลก้เส่อสำารอง, 
สมีาชิั้กคณะกรรมีการลก้เส่อสำารอง, หัวัหน้าหมี้ล่ก้เส่อสำารอง, ผู้้ช่้ั้วัยหวััหน้าหมี้ล่ก้เส่อสำารอง, 
หวััหน้ากลุม่ี, ผู้้ช่้ั้วัยหวััหน้ากลุม่ี, (ผู้้น้ำ าบางคนเหล่าน่�อาจ้จ้ะไดัร้บัการเรย่กใหเ้ป็นผู้้้ ใหค้ำา 
ปรก่ษาหรอ่ผู้้เ้ช่ั้�ยวัชั้าญ่ของโควัรมัีหรอ่เป็นผู้้น้ำากจิ้กรรมีปฐมีวัยั)

      คำ�ถ�มูสำำ�หรับัปฐมูวยั

  เดก็ต�องท่ี่องจำาหลกัแห่งคุวามเชื้�อในโป็รแกรมเดก็และเยาวช้นหรือไม่?

  ศาสนจ้กัรส่งเสรมิีใหท้ี่อ่งหลกัแหง่ควัามีเช่ั้�อแต่่ไมีบ่งัคบั

    เดก็ทุี่กคุนคุวรได�รับแหวนโป็รแกรมเดก็และเยาวช้นในปี็ 2020 หรือไม่?

  เด็ักที่กุคนที่่�จ้ะอายุครบ 8 ถิ่ง่ 11 ขวับในช่ั้วังป่ 2020 ควัรไดัร้บัแหวันของโปรแกรมีเด็ักและ 
เยาวัชั้นใหม่ีในป่ 2020 แต่ล่ะป่ต่อ่จ้ากนั�น เด็ักไดัร้บัแหวันต่อนต่น้ป่ที่่�พวักเขาอายุครบ 8 ขวับ 
หรอ่เมี่�อเขา้รว่ัมีโปรแกรมี

  แหวัน ลสดั. ส่เขย่วัปัจ้จ้บุนัจ้ะยงัเป็นส่วันหน่�งของปฐมีวัยั เม่ี�อเด็ักเริ�มีชัั้ �น ลสดั.4 ฝ่่ายประธาน 

ปฐมีวัยัหรอ่ครป้ฐมีวัยัจ้ะใหแ้หวัน ลสดั. ส่เขย่วัแกพ่วักเขา

   เราคุวรจดัการป็ระชุ้มเตรียมรับฐานะป็ุโรหิตและเตรียมเข�าพระวหิารเหมือนเดมิหรือไม่?

  ควัร ฝ่่ายประธานปฐมีวัยัภายใต่ก้ารกำากบัดัแ้ลของฝ่่ายอธิการจ้ะจั้ดัการประชุั้มีเต่รย่มีรบัฐานะ 
ปุโรหติ่และเต่รย่มีเขา้พระวัหิารสำาหรบัเด็ักชั้ายและเด็ักหญิ่งในชัั้�นอศัวันิ10 กอ่นเดัอ่นมีกราคมี
ที่่�เด็ักเหลา่น่�จ้ะกลายเป็นส่วันหน่�งของชัั้ �นเรย่นเยาวัชั้นหญิ่งและโควัรมัีฐานะปุโรหิต่แหง่อาโรน 
ดัข้้อมีล้เพิ�มีเต่มิีใน คำ้มื่อทั�วไป  บที่ที่่� 12
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    คำ�ถ�มูสำำ�หรับัเย�วชุนหญิิง
  ด็ข้�อมล้เพัิ�มเตมิเกี�ยวกับการัเปลี�ยนแปลงเชิงองคำก์ารัที�ปรัะกาศไปแล�วสำำาหรับัเยาวชนหญิงิใน  
ค้ม่ีอ่ที่ั�วัไป บทที� 11 

   เราท่ี่องสำาระสำำาคุญัเยาวช้นหญงิหรือไม่?

  ที่อ่ง เยาวัชั้นหญ่งิเริ�มีการประชั้มุีเยาวัชั้นหญิ่งวันัอาที่ติ่ย์ โดัยท่ี่องสาระสำาคญั่อันใหมีท่ี่่�ประกาศไป 
แลว้ัในการประชั้มุีใหญ่ส่ามัีญ่และม่ีอย้่ ใน  คำ้ม่อืทั�วไป  บที่ที่่� 11

    เรายงัมีคุณุคุ่าเยาวช้นหญงิ คุติพจน์ โลโก�คุบเพลงิ การเริ�มต�นใหม่ และเยาวช้นหญงิในคุวามดเีลศิ 
เหมือนเดมิหรือไม่?

  ไมีม่ี ่ต่ั �งแต่ ่1 มีกราคมี 2020 เป็นต่น้ไป โครงการเด็ักและเยาวัชั้นจ้ะเขา้มีาแที่นองคป์ระกอบเหล่า
น่�ของโปรแกรมีเยาวัชั้นหญิ่ง การประชั้มุีเด็ักและเยาวัชั้นประจ้ำาป่สำาหรบัเยาวัชั้นจ้ะเขา้มีาแที่นที่ั �ง
การเริ�มีต่น้ใหม่ีและเยาวัชั้นหญิ่งในควัามีดัเ่ลศิ

   เรายงัจดัคุ่ายเยาวช้นหญงิทุี่กปี็เหมือนเดมิหรือไม่?

  จ้ดัั ดัข้้อมีล้เพิ�มีเต่มิีใน คำ้มื่อคำา่ยเยาวชนหญิงิ 

   เราที่ำาตามหลกัการอะไรบ�างในการจดัชั้�นเรียนเยาวช้นหญงิ?

  ภายใต่ก้ารกำากบัดัแ้ลของอธิการ ฝ่่ายประธานเยาวัชั้นหญิ่งแสวังหาการดัลใจ้เมี่�อจั้ดัชัั้ �นเรย่นต่ามี 
หลกัการต่อ่ไปน่�:

    •   ชัั้ �นเรย่นจ้ดััต่ามีกลุม่ีอายุ และเยาวัชั้นหญ่งิเล่�อนระดับัชัั้ �นเรย่นในเดัอ่นมีกราคมีของป่ที่่� 
อายคุรบเกณฑ์ข์องชัั้ �นถิ่ดััไป กลุม่ีอายุคอ่เยาวัชั้นหญิ่งที่ั �งหมีดัที่่�จ้ะอายุครบเกณฑ์ร์ะหวัา่ง
ช่ั้วังป่ปฏิทิี่นิ

    •   ขนาดัชัั้�นเรย่นกำาหนดัใหเ้หมีาะกบัโอกาสการเป็นผู้้น้ำาของเยาวัชั้นหญิ่งมีากที่่�สุดั 
ควัรเรย่กประธาน ที่่�ปรก่ษาสองคน และเลขานุการสำาหรบัชัั้ �นเรย่นแต่ล่ะชัั้ �น ต่ามีหลกั 
แลว้ัชัั้ �นเรย่นจ้ะมีเ่ยาวัชั้นหญิ่งหลายคนที่่�ฝ่่ายประธานสามีารถิ่ปฏิบัิต่ศิาสนกจิ้ให้ ไดั้

     ดัร้ายละเอย่ดัเพิ�มีเต่มิีใน คำ้มื่อทั�วไป  บที่ที่่� 11 และขอ้ประกาศลงวันัที่่� 5 ต่ลุาคมี ค.ศ. 2019
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   คำ�ถ�มูสำำ�หรับัโควรัมัูฐ�นะปุโรัหิตัแห่งอ�โรัน
  ด็ข้�อมล้เพัิ�มเตมิเกี�ยวกับการัเปลี�ยนแปลงเชิงองคำก์ารัที�ปรัะกาศไปแล�วสำำาหรับัโคำวรัมัฐานะปุโรัหติ
แหง่อาโรันใน ค้ม่ีอ่ที่ั�วัไป บทที� 10 

  เราท่ี่องสำาระสำำาคุญัโคุวรัมฐานะป็ุโรหิตแห่งอาโรนหรือไม่?

  ศาสนจ้กัรขอใหเ้ยาวัชั้นชั้ายเริ�มีการประชั้มุีโควัรมัีวันัอาที่ติ่ย์ โดัยท่ี่องสาระสำาคญั่อันใหมีข่อง 
โควัรมัีฐานะปุโรหติ่แหง่อาโรน ม่ีควัามีวัา่:

“ฉัันเป็นบตุรัที�รักัของพัรัะผู้้�เป็นเจ�า และพัรัะองคำท์รังมงีานให�ฉัันทำา

“ด็�วยสุำด็ใจ พัลัง คำวามนึกคำดิ็ และพัละกำาลงัของฉััน ฉัันจะรักัพัรัะผู้้�เป็นเจ�า รักัษาพันัธิสัำญิญิาของฉััน 
และใช�ฐานะปุโรัหติของพัรัะองคำร์ับัใช�ผู้้�อื�นโด็ยเรัิ�มจากที�บ�านของฉัันเอง

“เมื�อฉัันพัากเพัยีรัในการัรับัใช� ใช�ศรัทัธิา กลบัใจ และปรับัปรังุตนเองทกุวนั ฉัันจะคำ้ค่ำวรัรับัพัรั 
พัรัะวหิารัและปีตอินัยั�งยนืของพัรัะกติตคิำณุ

“ฉัันจะเตรัยีมตวัเป็นผู้้�สำอนศาสำนาที�ขยนัหมั�นเพัยีรั สำามีที�ซืู�อสัำตย ์ และบดิ็าผู้้�เปี� ยมด็�วยคำวามรักั 

โด็ยการัเป็นสำานุศษิย์ที�แท�จรังิของพัรัะเยซูค้ำรัสิำต์

“ฉัันจะช่วยเตรัยีมโลกให�พัรั�อมรับัการัเสำด็็จกลบัมาของพัรัะผู้้�ช่วยให�รัอด็ โด็ยเชื �อเชิญิให�ทกุคำนมา
หาพัรัะคำรัสิำตแ์ละรับัพัรัแหง่การัชด็ใช�ของพัรัะองคำ์

   เราจดัคุ่ายสำำาหรับโคุวรัมฐานะป็ุโรหิตแห่งอาโรนทุี่กปี็หรือไม่?

  จ้ดัั ดัข้้อมีล้เพิ�มีเต่มิีใน  คำ้มื่อคำา่ยโคำวรัมัฐานะปุโรัหิตแหง่อาโรัน 

    คำ�ถ�มูเก่�ยวกับก�รัยกย่อง สำญัิลั่กษณ์์ แล่ะภ�พ

  หน่วยจะสัำ�งและรับสัำญลกัษณ์ต่างๆ เพื�อเริ�มโคุรงการเดก็และเยาวช้นอย่างไร?

  ฝ่่ายประธานปฐมีวัยั ฝ่่ายประธานเยาวัชั้นหญิ่ง และผู้้้ ใหค้ำาปรก่ษาโควัรมัีฐานะปุโรหติ่แหง่ 
อาโรนจ้ะรวับรวัมีจ้ำานวันและขนาดัที่่�ต่อ้งใช้ั้สำาหรบัเด็ักและเยาวัชั้นที่่�จ้ะอายุครบ 8–18 ป่ในป่ 
2020 ใหพ้นักงานวัอรด์ัหรอ่พนักงานสาขา พนักงานจ้ะสั�งที่่� store.ChurchofJesusChrist.org/
childrenandyouth   หรอ่ผู่้านที่างศน้ย์หนังส่อในที่อ้งที่่�ของต่น คา่ครสิต่ลัโปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้น 
จ้ะต่ดััจ้ากงบของหน่วัย สำาหรบัป่ 2020 ศาสนจ้กัรจ้ะจ่้ายคา่สัญ่ลกัษณ์อ่�นๆ ที่ั �งหมีดั  

https://store.churchofjesuschrist.org/units-and-callings-3074457345616678802-1/children-and-youth
https://store.churchofjesuschrist.org/units-and-callings-3074457345616678802-1/children-and-youth
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ในป่ 2021 เป็นต่น้ไป หน่วัยจ้ะสั�งสัญ่ลกัษณ์และส่�อการเรย่นการสอนที่่�ต่อ้งใช้ั้ผู้า่นขั �นต่อน 

การสั�งหลกัส้ต่รต่ามีปกต่ ิโดัยจ้ะใช้ั้เงินที่นุหน่วัยที่อ้งที่่�จ้า่ย

    จะใช้�โลโก�โป็รแกรมเดก็และเยาวช้น ภาพที่ี�เกี�ยวข�อง และสำาระสำำาคุญัได�อย่างไร?

  โลโกแ้ละภาพประกอบอ่�นของโปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้นจ้ะมี่ ให้ ใช้ั้ ในป่ 2020 อาจ้นำาไป ใช้ั้ส่วันต่วัั 
ไดั้ โดัยไมีห่วังัผู้ลในเชิั้งพาณิชั้ย์ บคุคลและครอบครวััจ้ะใช้ั้ โลโกแ้ละภาพภายในบา้นของต่นเพ่�อ
สนับสนุนโปรแกรมีเด็ักและเยาวัชั้น สเต่ค วัอรด์ั และสาขาจ้ะใช้ั้ โลโกแ้ละภาพสำาหรบักจิ้กรรมี 
และจ้ดุัประสงคข์องศาสนจ้กัร หากต่อ้งการใช้ั้ โลโกแ้ละภาพในกรณ่อ่�นนอกเหน่อจ้ากที่่�กลา่วัขา้ง
ต่น้ ใหเ้ขา้ไปขออนุญ่าต่ที่่� permissions.ChurchofJesusChrist.org 

  เยาวัชั้นและผู้้น้ำาจ้ะใช้ั้สาระสำาคญั่โควัรมัีฐานะปุโรหติ่แหง่อาโรนและสาระสำาคญั่เยาวัชั้นหญิ่งเพ่�อ
จ้ดุัประสงคส่์วันต่วััหรอ่จ้ดุัประสงคข์องศาสนจ้กัร  ไมีอ่นุญ่าต่ให้ ใช้ั้สาระสำาคญั่ในเชิั้งพาณิชั้ย์

   หน่วยที่�องที่ี�จะสำร� างข�อกำาหนดและรางวลัของตนสำำาหรับโป็รแกรมเดก็และเยาวช้นได�หรือไม่?

  ไมี่ไดั ้สเต่ค วัอรด์ั และสาขาไม่ีควัรวัางข้อกำาหนดัสำาหรบัเด็ักและเยาวัชั้นเพ่�อให้ ไดัร้างวัลัระดับั 
ที่อ้งที่่�

    เยาวช้นจะได�รับสัำญลกัษณ์คุวามสำำาเร็จเร็วแคุ่ไหน?

  สัญ่ลกัษณ์ของควัามีสำาเรจ็้เป็นการฉลองควัามีสำาเรจ็้ส้งสุดัของการพัฒนาต่นเองผู้า่นโปรแกรมีเด็ัก 
และเยาวัชั้น ต่ามีหลักแลว้ัเยาวัชั้นจ้ะไดัร้บัสัญ่ลกัษณ์เหลา่น่�เมี่�อเรย่นจ้บมีธัยมีปลายขณะเต่รย่มี
รบัฐานะปุโรหติ่แหง่เมีลคเ่ซีเดัคหรอ่เขา้สมีาคมีสงเคราะห์ หรอ่กอ่นยา้ยออกจ้ากบ้านถิ่า้ยา้ยกอ่น
อาย ุ18 ป่

https://permissions.churchofjesuschrist.org/

