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Về Vấn Đề: Trẻ Em và Giới Trẻ—Khái Quát và Những Câu Hỏi Thường Gặp

Nỗ lực dành cho Trẻ Em và Giới Trẻ tập trung vào việc giúp đỡ mỗi trẻ em và giới trẻ noi theo 
tấm gương của Đấng Cứu Rỗi. Nỗ lực này thay thế tất cả các chương trình hoạt động và thành 
tích hiện tại.

Trẻ em và giới trẻ (những em sắp lên 8–18 tuổi trong năm 2020) sẽ thực hiện nỗ lực đặt trọng 
tâm vào gia đình và được Giáo Hội hỗ trợ vào năm 2020 trong những tiểu giáo khu và chi nhánh có 
tín hữu sử dụng các ngôn ngữ sau đây: tiếng Albania, tiếng Ả Rập, tiếng Armenia, tiếng Bislama, 
tiếng Bulgaria, tiếng Campuchia, tiếng Croatia, tiếng Séc, tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng 
Estonia, tiếng Fiji, tiếng Phần Lan, tiếng Hy Lạp, tiếng Haiti, tiếng Hungary, tiếng Indonesia, tiếng 
Kekchi, tiếng Kiribati, tiếng Latvia, tiếng Lithuania, tiếng Malagasy, tiếng Malay, tiếng Marshall, 
tiếng Mông Cổ, tiếng Na Uy, tiếng Ba Lan, tiếng Rumani, tiếng Swahili, tiếng Thụy Điển, tiếng 
Tahiti, tiếng Thái, tiếng Ucraina, và tiếng Việt.

Phần khái quát về chương trình này và các câu hỏi thường gặp được đính kèm. Ngoài ra, những 
tài liệu sau đây sẽ có sẵn vào ngày 20 tháng Ba năm 2020 trong các ngôn ngữ được liệt kê bên trên:

• ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

Các tài liệu cho buổi họp giới thiệu

• Những phần tuyển chọn từ “Trẻ Em và Giới Trẻ: Một Chương Trình Phát Sóng Đặc Biệt 
Với Người Nói Chuyện Chính là Chủ Tịch M. Russell Ballard”—Phần video phát sóng này 
có sẵn tại ChildrenandYouth.ChurchofJesus Christ.org. Trẻ em và giới trẻ (những em sắp 
lên 8–18 tuổi trong năm 2020), cha mẹ của các em, và các vị lãnh đạo được mời để xem 
chương trình phát sóng này. Các vị lãnh đạo địa phương có thể quyết định ngày giờ xem 
sao cho phù hợp nhất với các tín hữu trong khu vực của họ.

• Hướng Dẫn Giới Thiệu dành cho Trẻ Em và Giới Trẻ—Hướng dẫn này nên được phát ra 
cho mỗi trẻ em và giới trẻ (những em sắp lên 8–18 tuổi trong năm 2020) vào đầu buổi họp 
nơi mà các em xem “Trẻ Em và Giới Trẻ: Một Chương Trình Phát Sóng Đặc Biệt Với Người 
Nói Chuyện Chính là Chủ Tịch M. Russell Ballard.” Mỗi trẻ em và giới trẻ cũng sẽ cần  
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một cây bút hoặc bút chì để hoàn thành một sinh hoạt trong buổi phát sóng. Hướng 
dẫn này sẽ được gửi đến các đơn vị.

• Hướng Dẫn Giới Thiệu dành cho Cha Mẹ và Các Vị Lãnh Đạo—Các bản sao của 
hướng dẫn này nên được phát ra vào cuối buổi họp nơi mà các trẻ em, giới trẻ, 
cha mẹ, và các vị lãnh đạo xem buổi phát sóng với người nói chuyện chính là Chủ 
Tịch Ballard. Đơn vị sẽ nhận được một bản sao của hướng dẫn này cho mỗi hộ gia 
đình có trẻ em hoặc giới trẻ, cũng như một bản sao cho mỗi thành viên trong giám 
trợ đoàn và các chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nhi và Thiếu Nữ. Sau khi các tín hữu này 
đã nhận được các bản sao của họ, thì các bản dư ra có thể được trao cho những 
người thành niên khác trong đơn vị, bao gồm các cố vấn giới trẻ và các giảng 
viên trong Hội Thiếu Nhi. Hướng dẫn này cũng có thể được truy cập trên trang 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org và trong ứng dụng Thư Viện Phúc Âm.

Các tài liệu cho một buổi họp ra mắt

• “Trẻ Em và Giới Trẻ: Sự Kiện Chương Trình Hội Thoại với Anh Cả Gerrit W. 
Gong”—Anh Cả Gerrit W. Gong và các Chức Sắc Trung Ương trả lời những câu 
hỏi từ khắp nơi trên thế giới, với trọng tâm là chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ. Sự 
kiện phát sóng này có sẵn trên trang Childrenand Youth.ChurchofJesusChrist.org. Các 
trẻ em, giới trẻ, cha mẹ, và các vị lãnh đạo nên xem chương trình này ở nhà hoặc 
tụ họp lại để xem ở nhà thờ. Các vị lãnh đạo địa phương có thể quyết định ngày giờ 
xem sao cho phù hợp nhất với các tín hữu trong khu vực của họ.

• Sự Phát Triển Cá Nhân: Sách Hướng Dẫn Trẻ Em—Một tài liệu mà trẻ em có thể 
sử dụng để đặt ra mục tiêu và ghi chép sự tiến triển. Hướng dẫn này sẽ được gửi 
đến các đơn vị.

• Sự Phát Triển Cá Nhân: Sách Hướng Dẫn Giới Trẻ—Một tài liệu mà các em giới 
trẻ có thể sử dụng để đặt ra mục tiêu và ghi chép sự tiến triển. Hướng dẫn này sẽ 
được gửi đến các đơn vị.

Ứng dụng Gospel Living sẽ bắt đầu ra mắt vào năm 2020. Ứng dụng này hỗ trợ một cuộc 
sống đặt trọng tâm vào Đấng Ky Tô qua các nội dung đầy soi dẫn, việc đặt mục tiêu, những 
lời nhắc nhở, những ý tưởng cho các sinh hoạt và mục tiêu, việc liên lạc, và việc ghi chép 
nhật ký.
Các đơn vị nào sử dụng những ngôn ngữ này nên đặt hàng các biểu hiệu dành cho Trẻ Em 
và Giới Trẻ từ ngày 1 tháng Ba đến ngày 31 tháng Năm năm 2020. Để biết thêm thông tin, 
xin hãy xem thông báo có tựa đề “Chỉ Dẫn để Đặt Mua Các Biểu Hiệu dành cho Trẻ Em và 
Giới Trẻ,” ngày 23 tháng Mười Hai năm 2019.
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Trẻ Em và Giới Trẻ—Khái Quát 
và Những Câu Hỏi Thường Gặp
Tài liệu đính kèm cho thông báo 
ngày 5 tháng Ba năm 2020

Chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô 
là một nỗ lực mới để giúp thế hệ đang vươn lên củng cố đức tin của các em nơi Chúa Giê Su Ky 
Tô và tiến triển theo con đường giao ước khi các em gặp phải những thử thách trong cuộc sống. Nỗ 
lực này tập trung vào việc giúp đỡ mỗi trẻ em và giới trẻ noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi 
và phát triển một cách cân bằng về mặt thuộc linh, xã hội, thể chất, và trí tuệ (xin xem Lu Ca 2:52).

Nỗ lực mới dành cho Trẻ Em và Giới Trẻ tập trung vào ba lĩnh vực sau đây:

• Học tập phúc âm

• Phục vụ và sinh hoạt

• Phát triển cá nhân

Nỗ lực này bao gồm hai loại biểu hiệu: biểu hiệu thành viên, mà mỗi trẻ em và giới trẻ sẽ nhận 
được vào năm em ấy lên 8, 12, và 18 tuổi; và biểu hiệu thành tích, mà các em giới trẻ sẽ nhận được 
bằng cách cố gắng noi theo Đấng Cứu Rỗi qua việc đáp ứng một số kỳ vọng cơ bản (xin xem phần 
“Thành Tích” ở phần sau trong tài liệu này).

Nỗ lực này đặt trọng tâm vào gia đình và được hỗ trợ ở nhà thờ. Các gia đình sẽ quyết định cách 
tốt nhất để áp dụng các lĩnh vực này ở nhà.

Phần Khái Quát dành cho Trẻ Em
Bắt đầu vào tháng Một của năm mà các em lên tám tuổi, các trẻ em được mời tham gia vào chương 
trình Trẻ Em và Giới Trẻ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Là một 
phần của chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ, các trẻ em sẽ tham gia vào những điều sau đây:

Vào đầu mỗi năm, vị giám trợ có thể viếng thăm lớp Thiếu Nhi của các em sắp lên 
tám tuổi và chào đón các em vào chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ. Trong suốt buổi 
thảo luận, ông cho mỗi em hai biểu hiệu: một chiếc nhẫn và một bức hình đền thờ. 
Mỗi em cũng nhận được một bản sao của tài liệu Sự Phát Triển Cá Nhân: Sách 
Hướng Dẫn Trẻ Em. Các bậc cha mẹ và thành viên trong chủ tịch đoàn của Hội 
Thiếu Nhi có thể tham dự buổi thăm viếng này.

Học Tập Phúc Âm
Ở nhà, các trẻ em học thánh thư riêng cá nhân và chung với gia đình của chúng. Hãy Đến Mà Theo 
Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình đã được chuẩn bị để giúp cho việc học hỏi này. Ở nhà thờ, 
các trẻ em xây đắp dựa trên những gì chúng đã học ở nhà trong khi học thánh thư với lớp Thiếu 
Nhi. Các tài liệu học tập được tìm thấy trong Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Hội Thiếu Nhi.

Phục Vụ và Sinh Hoạt
Các trẻ em tham gia vào sự phục vụ và các sinh hoạt với gia đình của chúng. Ngoài ra, các trẻ em (bắt 
đầu vào năm mà chúng lên 8 tuổi) cũng họp mặt thường xuyên cho các sinh hoạt của Hội Thiếu Nhi. 

https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me
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Thông thường, các trẻ em được tổ chức theo các nhóm tuổi, và những bé trai và bé gái sẽ họp mặt 
riêng biệt—mặc dù chúng có thể kết hợp trong một số sinh hoạt cụ thể hoặc tại những địa điểm có 
ít trẻ em. Các sinh hoạt của Hội Thiếu Nhi thường được tổ chức từ hai đến bốn lần một tháng. Nếu 
khoảng cách và các chi phí, các hạn chế về thời gian, sự an toàn, hoặc các hoàn cảnh khác mà làm 
cho lịch trình này không được thực tế, thì các sinh hoạt của Hội Thiếu Nhi có thể được tổ chức ít 
thường xuyên hơn.
Cùng làm việc với giám trợ đoàn, chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nhi giới thiệu các tín hữu để được kêu 
gọi với tư cách là những người lãnh đạo cho hoạt động của Hội Thiếu Nhi. Những người lãnh đạo 
này có thể là các giảng viên trong Hội Thiếu Nhi hoặc các tín hữu khác trong tiểu giáo khu hoặc 
chi nhánh. Ít nhất hai người lãnh đạo tham dự mỗi sinh hoạt. Những người lãnh đạo có thể là hai 
phụ nữ, hai người đàn ông, hoặc một cặp vợ chồng. Những người lãnh đạo hoàn thành phần huấn 
luyện trên trang ProtectingChildren.ChurchofJesusChrist.org.
Những người lãnh đạo sinh hoạt hoạch định những sự phục vụ và các hoạt động đầy thú vị và hấp 
dẫn mà xây đắp chứng ngôn, củng cố gia đình, và nuôi dưỡng sự phát triển cá nhân. Các sinh hoạt 
nên được cân bằng giữa bốn lĩnh vực phát triển: thuộc linh, xã hội, thể chất, và trí tuệ.
Những buổi cắm trại qua đêm không được phép tổ chức cho trẻ em. Tuy nhiên, những vị lãnh đạo 
địa phương có thể chọn tổ chức các buổi cắm trại vào ban ngày cho các trẻ em trong Hội Thiếu Nhi 
mà đang tham gia vào chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ.
Các ý tưởng cho sự phục vụ và các sinh hoạt ở nhà và ở nhà thờ đều có sẵn trên trang 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org. Ở nơi nào có thể, trang JustServe.org gợi ý nhiều cơ 
hội cho công việc phục vụ cộng đồng.

Phát Triển Cá Nhân
Các trẻ em đặt mục tiêu để phát triển về mặt thuộc linh, xã hội, thể chất, và trí tuệ. Cha mẹ và, nếu 
cần, các vị lãnh đạo giúp các em khám phá, hoạch định, hành động, và suy ngẫm về những mục 
tiêu cá nhân mà các em đã chọn. Sau đó các em khám phá và đặt ra những mục tiêu mới. Các trẻ 
em có thể cố gắng hoàn thành bao nhiêu mục tiêu tùy ý chúng, nhưng chúng được khuyến khích 
nên cố gắng hoàn thành ít nhất một mục tiêu trong cả bốn lĩnh vực hằng năm. Các trẻ em, được hỗ 
trợ bởi cha mẹ, có thể chọn sử dụng tài liệu Sự Phát Triển Cá Nhân: Sách Hướng Dẫn Trẻ Em để 
đặt ra và ghi lại những mục tiêu.
Ý tưởng cho những mục tiêu có sẵn trong sách hướng dẫn và trên trang 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.

Phần Khái Quát dành cho Giới Trẻ
Bắt đầu vào tháng Một của năm mà các em lên 12 tuổi, các em giới trẻ trở thành một phần của các 
nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn và các lớp học Hội Thiếu Nữ. Là một phần của chương trình Trẻ 
Em và Giới Trẻ, các em giới trẻ sẽ tham gia vào những phần sau đây:

Các thiếu niên sẽ nhận được một chiếc nhẫn từ chủ tịch đoàn nhóm túc số của họ. 
Các thiếu nữ sẽ nhận được một huy chương từ chủ tịch đoàn lớp học của họ. Ngoài 
ra, trong suốt một buổi phỏng vấn, vị giám trợ sẽ trao cho mỗi em giới trẻ một  
bìa đựng giấy giới thiệu đi đền thờ. Mỗi em giới trẻ cũng nhận được một bản sao 
của tài liệu Sự Phát Triển Cá Nhân: Sách Hướng Dẫn Giới Trẻ.

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
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Học Tập Phúc Âm
Ở nhà, các em giới trẻ học thánh thư riêng cá nhân và chung với gia đình của chúng. Hãy Đến 
Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình đã được chuẩn bị để giúp cho việc học hỏi này. Ở 
nhà thờ, các em giới trẻ xây đắp dựa trên những gì chúng đã học ở nhà và ở trong lớp giáo lý khi 
các em học với lớp học Trường Chủ Nhật và nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn hoặc lớp học Hội 
Thiếu Nữ của chúng. Các tài liệu học có thể được tìm thấy trong Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho 
Trường Chủ Nhật và Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Các Nhóm Túc Số Chức Tư Tế A Rôn và 
Các Lớp Học Hội Thiếu Nữ.

Phục Vụ và Sinh Hoạt
Các em giới trẻ tham gia vào sự phục vụ và các sinh hoạt với gia đình của chúng. Ngoài ra, các em 
giới trẻ cũng họp mặt thường xuyên (thường là hằng tuần) cho các sinh hoạt Hội Thiếu Nữ, sinh 
hoạt nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn, và các hoạt động dành cho giới trẻ (khi được kết hợp). Nếu 
khoảng cách và các chi phí, các hạn chế về thời gian, sự an toàn, hoặc các hoàn cảnh khác mà làm 
cho lịch trình này không được thực tiễn, thì họ có thể họp mặt ít thường xuyên hơn nhưng thông 
thường nên họp mặt ít nhất hằng tháng. Để biết thêm thông tin, xin xem “Những Hướng Dẫn cho 
Sự Phục Vụ và Các Sinh Hoạt của Giới Trẻ” trên trang ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.
Một cố vấn và, nếu cần, các chuyên viên được kêu gọi cho mỗi nhóm túc số và lớp học bên cạnh các 
thành viên của giám trợ đoàn và chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nữ để ít nhất hai người lãnh đạo thành 
niên có mặt tại mỗi sinh hoạt. Những người lãnh đạo thành niên hoàn thành phần huấn luyện trên 
trang ProtectingChildren.ChurchofJesusChrist.org.
Các chủ tịch đoàn nhóm túc số và lớp học, với sự hỗ trợ của những người lãnh đạo thành niên của 
họ, hoạch định và triển khai sự phục vụ và các hoạt động đầy thú vị và hấp dẫn mà xây đắp chứng 
ngôn, củng cố gia đình, và nuôi dưỡng sự phát triển cá nhân. Các sinh hoạt nên được cân bằng giữa 
bốn lĩnh vực phát triển: thuộc linh, xã hội, thể chất, và trí tuệ.
Ngoài những sinh hoạt thông thường cho giới trẻ, các em giới trẻ cũng có thể tham gia vào:

• Các đại hội Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ (FSY) (xin xem fsy.ChurchofJesusChrist.org).

• Đại hội giới trẻ hoặc chuyến đi theo lộ trình của người tiền phong vào những năm mà đại 
hội FSY không được tổ chức.

• Những buổi cắm trại hằng năm của Hội Thiếu Nữ và của chức Tư Tế A Rôn.

• Những buổi cắm trại và sinh hoạt qua đêm bổ sung, nếu có thể được.
Những ý tưởng cho sự phục vụ và các sinh hoạt đều có sẵn trên trang 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org. Ở nơi nào có thể, trang JustServe.org gợi ý nhiều cơ 
hội cho công việc phục vụ cộng đồng.

Phát Triển Cá Nhân
Các em giới trẻ đặt mục tiêu để phát triển về mặt thuộc linh, xã hội, thể chất, và trí tuệ. Cha mẹ 
và, nếu cần, các vị lãnh đạo có thể giúp các em khám phá, hoạch định, hành động, và suy ngẫm về 
những mục tiêu cá nhân mà các em đã chọn. Các em giới trẻ được khuyến khích nên hoàn thành 
ít nhất hai mục tiêu ở cả bốn lĩnh vực hằng năm. Các em giới trẻ có thể chọn sử dụng tài liệu Sự 

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/fsy?lang=vie
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Phát Triển Cá Nhân: Sách Hướng Dẫn Giới Trẻ hoặc ứng dụng Gospel Living để đặt ra và ghi lại 
những mục tiêu.
Ý tưởng cho những mục tiêu có sẵn trong sách hướng dẫn, trên trang 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org, và, nơi nào có sẵn, trên ứng dụng Gospel Living.

Vào đầu năm mà các em sẽ lên 18 tuổi, các em thiếu niên sẽ nhận được một bình 
đựng dầu mà họ có thể sử dụng sau khi được sắc phong vào Chức Tư Tế Mên Chi 
Xê Đéc. Các thiếu nữ sẽ nhận được một mặt dây chuyền mà các em có thể thêm vào 
sợi dây chuyền cùng với huy chương của mình.

Thành Tích
Trong suốt năm mà một thiếu niên hoặc thiếu nữ sắp lên 18 tuổi, em ấy (cùng với 
cha mẹ nếu muốn) cũng có cơ hội để gặp với vị giám trợ nhằm thảo luận về sự tiến 
triển của em ấy. Trong bối cảnh này, vị giám trợ sẽ trình bày một giấy chứng nhận 
từ Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và kỷ niệm chương pha lê dành cho Trẻ Em và Giới Trẻ, 
mà có chứa đựng hình ảnh của Đấng Cứu Rỗi. Ông trao các biểu hiệu thành tích 
này cho những em giới trẻ mà đang tiến triển để trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi  

hơn bằng cách đang cố gắng để:

• Học thánh thư và cầu nguyện hằng ngày.

• Xứng đáng để nhận giấy giới thiệu đi đền thờ có giới hạn sử dụng.

• Tham gia vào những buổi họp ngày Sa Bát, công việc trong nhóm túc số hoặc lớp học, và 
lớp giáo lý.

• Cố gắng hoàn thành những mục tiêu trong mỗi lĩnh vực phát triển.

• Phục vụ người khác trong một cách đầy ý nghĩa đối với bản thân các em, mà có thể bao 
gồm một dự án phục vụ.

Những em mới cải đạo, những em đã không tích cực tham gia chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ 
hoặc trong Giáo Hội, và những em không phải là tín hữu của Giáo Hội cũng có thể được nhận các 
biểu hiệu thành tích vào năm lên 18 tuổi nếu các em hiện đang tập trung vào các mẫu mực của vai 
trò môn đồ được đề cập ở trên.
Trong những tháng sắp tới, giấy chứng nhận có thể được in ra từ trang lcr.ChurchofJesusChrist.org.

https://lcr.churchofjesuschrist.org/?lang=vie
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Những Câu Hỏi Thường Gặp
Dưới đây là các câu trả lời cho những câu hỏi mà các trẻ em, giới trẻ, cha mẹ, và các vị lãnh đạo 
có thể có về nỗ lực mới này. Tuy nhiên, bởi vì nỗ lực này nhằm mục đích để được thích ứng cho 
từng cá nhân, nên nhiều câu hỏi có thể được trả lời qua việc tìm kiếm sự soi dẫn cá nhân.

Các câu hỏi chung
Điều gì quyết định đến trọng tâm của sự phục vụ và các sinh hoạt?
Sự phục vụ và các sinh hoạt nên được cân bằng giữa bốn lĩnh vực phát triển (thuộc linh, xã hội, thể 
chất, và trí tuệ) được đề nghị trong Lu Ca 2:52 và bắt nguồn từ nhu cầu và sở thích của các cá nhân, 
gia đình, nhóm túc số, lớp học, và các nhóm sinh hoạt trong Hội Thiếu Nhi. Các sinh hoạt này có 
thể giới thiệu cho trẻ em và giới trẻ đến các kinh nghiệm mới mẻ, dạy cho các em những kỹ năng 
sống, và giúp các em làm tròn những bổn phận chức tư tế và trách nhiệm trong giao ước của chúng. 
Nếu hữu ích, một sinh hoạt đôi lúc có thể hỗ trợ cho một mục tiêu của cá nhân, gia đình, hoặc nhóm.

Cha mẹ và các vị lãnh đạo có theo dõi những mục tiêu mà các trẻ em và giới trẻ đặt ra 
hay không?
Không. Cha mẹ, được hỗ trợ bởi các vị lãnh đạo khi cần, có thể hỏi các trẻ em và giới trẻ xem 
chúng đang cố gắng thực hiện điều gì và làm thế nào mà họ có thể giúp đỡ, nhưng những người 
thành niên không có trách nhiệm theo dõi sự tiến triển của chúng. Các trẻ em và giới trẻ có thể muốn 
giữ riêng tư một số mục tiêu của chúng. Các trẻ em và giới trẻ có thể sử dụng sách hướng dẫn của 
chúng, ứng dụng Gospel Living, hoặc một cách thức khác mà phù hợp nhất đối với chúng để đặt 
ra mục tiêu và suy ngẫm hoặc ghi lại sự tiến triển. Các trẻ em có thể cần sự giúp đỡ trong việc ghi 
chép và ghi nhớ các mục tiêu. Cha mẹ thường giúp đỡ các em trong việc đó.

Những cuộc phỏng vấn dành cho giới trẻ có tiếp tục không?
Có. Vị giám trợ phỏng vấn các em giới trẻ hằng năm bắt đầu vào năm các em lên 12 tuổi. Vị giám 
trợ (bắt đầu vào năm các em giới trẻ lên 16 tuổi) hoặc một trong các cố vấn của ông (cho những em 
nhỏ tuổi hơn) thường phỏng vấn các em giới trẻ sáu tháng sau đó. Ngoài ra, chủ tịch Hội Thiếu Nữ 
có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc khuyên dạy các thiếu nữ về các vấn đề mà không đòi hỏi một 
vị phán quan thông thường và không liên quan đến sự lạm dụng. Trong những cuộc đối thoại này, 
những người lãnh đạo thành niên dạy các em giới trẻ về việc trở thành những môn đồ của Đấng 
Cứu Rỗi. Họ có thể khuyến khích các em trong những mục tiêu của chúng và giúp đỡ nếu cần thiết.

Ứng dụng Gospel Living là gì?
Ứng dụng Gospel Living, được thiết kế cho giới trẻ và người thành niên và sẽ có sẵn bắt đầu vào 
năm 2020, có những công cụ để đặt ra mục tiêu, lập kế hoạch, theo dõi sự tiến triển, và ghi lại những 
suy nghĩ và ấn tượng. Ngoài ra, ứng dụng này còn cung cấp những bài viết đầy soi dẫn, những ý 
tưởng cho sinh hoạt và mục tiêu, tính năng nhắn tin và chia sẻ với những người trong gia đình, 
các nhóm túc số, và lớp học. Ứng dụng này không nhất thiết phải có để tham gia vào chương trình 
Trẻ Em và Giới Trẻ, và nó cũng không phải chỉ dành cho những em nào đang tham gia vào chương 
trình Trẻ Em và Giới Trẻ.
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Những câu hỏi đặt trọng tâm vào gia đình
Làm cách nào tôi có thể giúp trẻ em hoặc giới trẻ của mình bắt đầu với sự phát triển cá 
nhân?
Cha mẹ có thể giúp trẻ em hoặc giới trẻ nhận ra cách mà em ấy muốn phát triển. Các em có thể bắt 
đầu bằng việc thảo luận về cách để tìm kiếm và nhận được sự mặc khải và cầu nguyện cùng nhau 
để nhận được sự hướng dẫn. Tài liệu trong những sách hướng dẫn và ứng dụng Gospel Living có 
thể giúp nhận ra những nhu cầu và sở thích. Để có thêm thông tin, xin xem Trẻ Em và Giới Trẻ: 
Hướng Dẫn Giới Thiệu dành cho Cha Mẹ và Các Vị Lãnh Đạo.

Nếu như con của tôi mất hứng thú hoặc khám phá ra rằng một mục tiêu quá khó khăn 
hoặc không phù hợp thì sao?
Khi trẻ em và giới trẻ khám phá ra rằng một mục tiêu không còn thú vị, quá khó khăn, hoặc không 
phù hợp, thì đôi lúc cách đúng đắn là cứ tiếp tục cố gắng. Vào những lúc khác, trẻ em hoặc giới 
trẻ sẽ cảm thấy thích hợp để điều chỉnh mục tiêu hoặc chọn một mục tiêu khác. Việc tích cực tham 
gia nhằm noi theo tấm gương phát triển của Đấng Cứu Rỗi thì quan trọng hơn là việc hoàn thành 
những mục tiêu cụ thể.

Tôi nên làm gì khi con cái của mình hoàn thành một mục tiêu?
Cha mẹ có thể giúp đỡ con cái của họ tuyên dương sự phát triển cùng suy ngẫm và ghi lại những 
cảm nghĩ của chúng bằng việc trả lời những câu hỏi như sau: Tôi đã phát triển như thế nào? Mục 
tiêu của tôi đã giúp tôi trở nên gần gũi hơn với Đấng Cứu Rỗi như thế nào? Cha mẹ có thể khuyến 
khích trẻ em và giới trẻ quyết định cách mà chúng sẽ dùng những gì mình đang học hỏi để giúp 
đỡ người khác.

Việc có những mục tiêu gia đình để bổ sung vào những mục tiêu cá nhân mà các trẻ em 
và giới trẻ đã đặt ra có chấp nhận được không?
Có. Cha mẹ có thể giúp đỡ trẻ em và giới trẻ chọn ra những mục tiêu tùy theo các nhu cầu của gia 
đình họ.

Trẻ em hoặc giới trẻ có nên luôn luôn chia sẻ những mục tiêu với cha mẹ hoặc những 
người lãnh đạo của các em không?
Không. Một số mục tiêu có tính riêng tư. Những người thành niên có thể cho thấy rằng họ sẵn lòng 
giúp đỡ trong khi vẫn cho phép trẻ em hoặc giới trẻ giữ một số mục tiêu riêng tư giữa em ấy với 
Chúa.

Những người thành niên và trẻ em nhỏ tuổi có thể tham gia vào chương trình Trẻ Em và 
Giới Trẻ không?
Với tư cách là cá nhân và gia đình, những người thành niên và trẻ em nhỏ tuổi có thể tham gia và 
sử dụng những tài liệu cho việc học phúc âm, sự phục vụ và các sinh hoạt, và sự phát triển cá nhân 
ở nhà. Những người thành niên và trẻ em nhỏ tuổi thường sẽ không tham dự vào các sinh hoạt do 
Giáo Hội bảo trợ mà có liên quan đển chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ và sẽ không nhận được 
những biểu hiệu của chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ.
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Những câu hỏi về sự hỗ trợ từ Giáo Hội
Một số trẻ em và giới trẻ mà không phải là tín hữu của Giáo Hội tham dự vào các sinh 
hoạt của chúng ta. Các em ấy có thể tham gia vào nỗ lực dành cho Trẻ Em và Giới Trẻ 
không?
Dĩ nhiên rồi. Những trẻ em và giới trẻ nên mời bạn bè của chúng tham gia vào sự học hỏi phúc 
âm, sự phục vụ và các sinh hoạt, và sự phát triển cá nhân. Và những người lãnh đạo—bao gồm các 
chủ tịch đoàn nhóm túc số và lớp học của giới trẻ—nên phối hợp chặt chẽ với cha mẹ của những 
trẻ em và giới trẻ này để giúp chúng hiểu về nỗ lực này và quyết định cách mà họ và con cái của 
họ muốn tham gia.

Việc có những mục tiêu cho nhóm túc số, lớp học, hoặc nhóm để bổ sung vào những 
mục tiêu cá nhân mà trẻ em và giới trẻ đã đặt ra có chấp nhận được không?
Có. Các trẻ em và giới trẻ, cùng làm việc với những người lãnh đạo của các em, có thể chọn ra 
những mục tiêu tùy theo các nhu cầu của nhóm túc số hoặc lớp học của họ.

Có nên tổ chức một buổi nhóm họp hằng năm không?
Vị giám trợ có thể tổ chức một buổi nhóm họp hằng năm dành cho giới trẻ và cha mẹ của các em 
vào khoảng gần đầu năm. Buổi nhóm họp này có thể được tổ chức ở cấp tiểu giáo khu hoặc giáo 
khu và có thể được tổ chức riêng biệt cho những thiếu niên và thiếu nữ hoặc chung với nhau. Buổi 
nhóm họp này nên được hoạch định và dẫn dắt bởi những phụ tá của vị giám trợ trong nhóm túc 
số thầy tư tế và chủ tịch đoàn lớp học lớn tuổi nhất của Hội Thiếu Nữ. Những em giới trẻ sắp lên 
12 tuổi trong năm đó có thể được nhận những biểu hiệu của chúng trong buổi nhóm họp này.
Không cần thiết phải tổ chức một buổi nhóm họp hằng năm cho trẻ em. Vị giám trợ có thể viếng 
thăm lớp học Hội Thiếu Nhi của những trẻ em mà sẽ lên tám tuổi trong năm đó.

Những thay đổi nào cho những sự kêu gọi là cần thiết?
Để giúp đỡ các bậc cha mẹ, chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ sẽ được hỗ trợ ở nhà thờ bởi chủ 
tịch đoàn Hội Thiếu Nhi (dành cho trẻ em) và bởi giám trợ đoàn và chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nữ 
(dành cho giới trẻ). Những người lãnh đạo này sẽ được hỗ trợ bởi các chủ tịch đoàn nhóm túc số 
và lớp học và bởi những người thành niên được kêu gọi với tư cách là cố vấn và chuyên viên của 
nhóm túc số hoặc lớp học (để có thêm thông tin về vai trò của các cố vấn và chuyên viên, xin xem 
Sách Hướng Dẫn Chung: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky 
Tô, các chương 10, 11). Những người lãnh đạo sinh hoạt của Hội Thiếu Nhi có thể được kêu gọi.
Cùng với sự ra đời của chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ, và để phù hợp với những điều chỉnh 
được loan báo tại đại hội trung ương tháng Mười năm 2019, những sự kêu gọi sau đây sẽ được 
chấm dứt vào ngày 1 tháng Một năm 2020. Những người lãnh đạo sau đây nên được giải nhiệm 
vào hoặc trước ngày 1 tháng Một với lòng biết ơn cho sự phục vụ của họ:

• Từ Hội Thiếu Nhi: những người lãnh đạo Những Ngày Sinh Hoạt của Hội Thiếu Nhi, những 
phụ tá cho người lãnh đạo Những Ngày Sinh Hoạt của Hội Thiếu Nhi (những người lãnh 
đạo này có thể được kêu gọi với tư cách là những người lãnh đạo sinh hoạt của Hội Thiếu 
Nhi).
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• Từ Hội Thiếu Nữ: những cố vấn cho lớp Beehive, Mia Maid, và Laurel (những người lãnh 
đạo này có thể được kêu gọi với tư cách là các cố vấn hoặc chuyên viên khi cần để hỗ trợ 
các lớp học mới của Hội Thiếu Nữ); những người lãnh đạo trong chương trình Sự Tiến 
Triển Cá Nhân.

• Từ các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn: chủ tịch Hội Thiếu Niên của tiểu giáo khu, các cố 
vấn, thư ký, và những phụ tá cho những người cố vấn (những người lãnh đạo này có thể 
được kêu gọi với tư cách là những người cố vấn và chuyên viên trong nhóm túc số Chức 
Tư Tế A Rôn).

• Từ chương trình Hướng Đạo (nếu có): chức sắc điều hành của Hội Nam Hướng Đạo Hoa 
Kỳ (BSA), người đại diện có đặc quyền của tổ chức, chủ tịch ủy ban Hướng Đạo, các ủy viên 
ủy ban Hướng Đạo, Hướng Đạo Trưởng, các phụ tá cho Hướng Đạo Trưởng, các lãnh đạo 
của nhóm Hướng Đạo sinh 11 tuổi, chủ tịch ủy ban Hướng Đạo Sói Con, các ủy viên trong 
ủy ban Hướng Đạo Sói Con, Trưởng Nhóm Hướng Đạo Sói Con, các phụ tá cho Trưởng 
Nhóm Hướng Đạo Sói Con, các lãnh đạo của các nhóm hướng đạo, các phụ tá cho lãnh đạo 
của các nhóm hướng đạo (một số trong những người lãnh đạo này có thể được kêu gọi với 
tư cách là cố vấn hoặc chuyên viên cho nhóm túc số hoặc với tư cách là những người lãnh 
đạo sinh hoạt của Hội Thiếu Nhi).

Các câu hỏi về Hội Thiếu Nhi
Các trẻ em có cần học thuộc lòng Những Tín Điều như là một phần của chương trình Trẻ 
Em và Giới Trẻ không?
Việc học thuộc lòng Những Tín Điều được khuyến khích nhưng không bắt buộc.

Tất cả các trẻ em có nên được nhận một chiếc nhẫn dành cho Trẻ Em và Giới Trẻ trong 
năm 2020 không?
Mỗi đứa trẻ mà sẽ lên 8 đến 11 tuổi trong năm 2020 nên được nhận chiếc nhẫn mới dành cho Trẻ 
Em và Giới Trẻ vào năm 2020. Mỗi năm sau đó, các trẻ em nhận được nhẫn của chúng vào đầu 
năm mà chúng sẽ lên 8 tuổi hoặc khi chúng tham gia vào chương trình.
Chiếc nhẫn CTR màu xanh lục hiện tại sẽ vẫn là một phần của Hội Thiếu Nhi. Khi các trẻ em bắt 
đầu học lớp CTR 4, thì chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nhi hoặc giảng viên Hội Thiếu Nhi của chúng sẽ 
trao cho chúng một chiếc nhẫn CTR màu xanh lục.

Chúng ta có nên tiếp tục tổ chức những buổi họp dành cho Việc Chuẩn Bị Đi Đền Thờ và 
Tiếp Nhận Chức Tư Tế không?
Có. Chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nhi, dưới sự hướng dẫn của giám trợ đoàn, tổ chức buổi họp dành cho 
Việc Chuẩn Bị Đi Đền Thờ và Tiếp Nhận Chức Tư Tế cho các bé trai và bé gái trong lớp Valiant 10 
trước tháng Một khi mà các em sẽ trở thành một phần của các lớp học Hội Thiếu Nữ và các nhóm 
túc số Chức Tư Tế A Rôn. Để có thêm thông tin, xin xem Sách Hướng Dẫn Chung, chương 12.
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Các Câu Hỏi về Hội Thiếu Nữ
Để có thêm thông tin về những thay đổi về mặt tổ chức mà đã được loan báo cho Hội Thiếu Nữ, 
xin xem Sách Hướng Dẫn Chung, chương 11.

Chúng ta có đọc thuộc lòng chủ đề của Hội Thiếu Nữ không?
Có. Các thiếu nữ bắt đầu các buổi nhóm họp Hội Thiếu Nữ Ngày Chủ Nhật bằng việc đọc thuộc 
lòng chủ đề mới, mà đã được loan báo trước đây trong đại hội trung ương và có sẵn trong Sách 
Hướng Dẫn Chung, chương 11.

Chúng ta vẫn còn các giá trị đạo đức của Hội Thiếu Nữ, phương châm, biểu trưng ngọn 
đuốc, buổi họp Những Khởi Đầu Mới, và buổi họp Các Thiếu Nữ Xuất Sắc hay không?
Không. Bắt đầu từ ngày 1 tháng Một năm 2020, các yếu tố này trong chương trình của Hội Thiếu 
Nữ sẽ được thay thế bằng nỗ lực dành cho Trẻ Em và Giới Trẻ. Cả hai buổi họp Những Khởi Đầu 
Mới và Các Thiếu Nữ Xuất Sắc sẽ được thay thế bằng một buổi họp hằng năm được tổ chức cho 
giới trẻ trong chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ.

Chúng ta vẫn còn tổ chức buổi cắm trại hằng năm cho Hội Thiếu Nữ không?
Có. Để có thêm thông tin, xin xem Hướng Dẫn Cắm Trại Hội Thiếu Nữ.

Chúng ta tuân theo những nguyên tắc nào trong việc tổ chức các lớp học của Hội Thiếu 
Nữ?
Dưới sự hướng dẫn của vị giám trợ, các chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nữ tìm kiếm sự soi dẫn khi họ 
tổ chức các lớp học dựa trên những nguyên tắc sau đây:

• Các lớp học được tổ chức theo nhóm tuổi, và các thiếu nữ được lên lớp vào tháng Một của 
năm mà các em đủ tuổi cho lớp tiếp theo. Một nhóm tuổi là tất cả các thiếu nữ mà sẽ bước 
sang tuổi mới trong một năm.

• Quy mô của lớp học được quyết định nhằm mang lại cho các thiếu nữ những cơ hội lãnh 
đạo. Một chủ tịch, hai cố vấn và một thư ký nên được kêu gọi cho mỗi lớp học. Lý tưởng 
nhất, các lớp học cũng nên bao gồm các thiếu nữ mà chủ tịch đoàn có thể phục sự.

Để có thêm chi tiết, xin xem Sách Hướng Dẫn Chung, chương 11, và thông báo vào ngày 5 tháng 
Mười năm 2019.

Các câu hỏi về các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn
Để có thêm thông tin về những thay đổi về mặt tổ chức mà đã được loan báo cho các nhóm túc số 
Chức Tư Tế A Rôn, xin xem Sách Hướng Dẫn Chung, chương 10.

Chúng ta có đọc thuộc lòng chủ đề của nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn không?
Các thiếu niên được khuyến khích để bắt đầu các buổi họp nhóm túc số Ngày Chủ Nhật bằng việc 
đọc thuộc lòng chủ đề mới của nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn, có nội dung:

Tôi là một người con trai yêu quý của Thượng Đế, và Ngài có một công việc giao cho tôi thực hiện.
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Với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh, tôi sẽ yêu mến Thượng Đế, tuân giữ các giao 
ước của mình, và sử dụng chức tư tế của Ngài để phục vụ người khác, bắt đầu từ trong chính gia 
đình của mình.

Khi cố gắng phục vụ, sử dụng đức tin, hối cải, và cải thiện mỗi ngày, tôi sẽ có đủ tư cách để nhận 
được các phước lành đền thờ và niềm vui lâu dài trong phúc âm.

Tôi sẽ chuẩn bị để trở thành một người truyền giáo siêng năng, người chồng chung thủy, và người 
cha nhân từ bằng cách trở thành một môn đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi sẽ giúp chuẩn bị thế gian cho sự tái lâm của Đấng Cứu Rỗi bằng cách mời gọi tất cả mọi người 
đến cùng Đấng Ky Tô và tiếp nhận các phước lành qua Sự Chuộc Tội của Ngài.

Chúng ta có tổ chức buổi cắm trại hằng năm cho các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn 
không?
Có. Để có thêm thông tin, xin xem Hướng Dẫn Cắm Trại Nhóm Túc Số Chức Tư Tế A Rôn.

Các câu hỏi về sự công nhận, các biểu hiệu, và hình ảnh
Làm thế nào để các đơn vị đặt hàng và nhận được các biểu hiệu để bắt đầu nỗ lực dành 
cho Trẻ Em và Giới Trẻ?
Các chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nhi, các chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nữ, và những người cố vấn trong 
nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn nên thu thập các số lượng và kích cỡ cần thiết cho các trẻ em và 
giới trẻ sắp lên 8–18 tuổi trong năm 2020 và giao chúng cho thư ký của tiểu giáo khu hoặc chi nhánh. 
Các thư ký nên đặt mua trên trang mạng store.ChurchofJesusChrist.org/childrenandyouth hoặc qua 
trung tâm phân phối địa phương của họ. Các đơn vị sẽ phải chi trả cho các kỷ niệm chương pha 
lê dành cho Trẻ Em và Giới Trẻ. Cho năm 2020, Giáo Hội sẽ chi trả cho tất cả các biểu hiệu khác. 
Từ năm 2021 trở đi, các đơn vị sẽ đặt hàng các biểu hiệu và tài liệu cần thiết thông qua tiến trình 
thông thường cho việc đặt mua tài liệu chương trình giảng dạy. Chúng sẽ được chi trả bằng những 
ngân quỹ của đơn vị địa phương.

Biểu trưng của chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ, các hình ảnh liên quan, và các chủ đề có 
thể được sử dụng như thế nào?
Biểu trưng và các yếu tố trực quan khác của chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ sẽ có sẵn vào năm 
2020. Chúng có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Cá nhân và gia đình có 
thể sử dụng biểu trưng và hình ảnh trong nhà của họ để hỗ trợ cho chương trình Trẻ Em và Giới 
Trẻ. Giáo khu, tiểu giáo khu, và chi nhánh có thể sử dụng biểu trưng và hình ảnh cho các sinh hoạt 
và mục đích Giáo Hội. Để xin phép sử dụng biểu trưng và hình ảnh này cho các bối cảnh khác, xin 
truy cập permissions.ChurchofJesusChrist.org.
Các em giới trẻ và những người lãnh đạo có thể sử dụng chủ đề của nhóm túc số Chức Tư Tế A 
Rôn và của Hội Thiếu Nữ cho các mục đích cá nhân hoặc Giáo Hội. Không được phép sử dụng các 
chủ đề này cho mục đích thương mại.

https://store.churchofjesuschrist.org/units-and-callings-3074457345616678802-1/children-and-youth
https://permissions.churchofjesuschrist.org/
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Các đơn vị địa phương có thể tạo ra những yêu cầu và phần thưởng riêng của họ cho 
chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ không?
Không. Giáo khu, tiểu giáo khu, và chi nhánh không được đưa ra những yêu cầu cho trẻ em và giới 
trẻ để được nhận những phần thưởng địa phương.

Chừng nào thì các em giới trẻ có thể được nhận các biểu hiệu thành tích?
Các biểu hiệu thành tích là sự tuyên dương tột bậc về sự phát triển cá nhân thông qua chương trình 
Trẻ Em và Giới Trẻ. Lý tưởng nhất, các em giới trẻ nhận được các biểu hiệu này khi chúng tốt 
nghiệp trường cấp hai, khi chúng chuẩn bị tiếp nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc hoặc gia nhập 
Hội Phụ Nữ, hoặc trước khi chúng rời xa nhà, nếu điều đó xảy ra trước tuổi 18.


