
Хүүхэд, өсвөр үеийнхнээ хамгаалах нь
Энэхүү баримт бичиг нь protectingchildren.ChurchofJesusChrist.org дээр байгаа Хүүхэд, өсвөр үеийнхнээ хамгаалах нь 
онлайн сургалтын зарчим ба журмын тойм юм.

Сүмийн үйл ажиллагаа, ангиуд нь хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд Аврагчийн хайр, Ариун Сүнсний нөлөөг мэдрэх 
боломжийг олгодог. Сүм дээр болон Сүмийн үйл ажиллагаанд оролцож байхдаа хүүхэд, өсвөр үеийнхэн маань 
аюулгүй бөгөөд хамгаалагдсан байгаа гэдгээ мэдрэх хэрэгтэй. Удирдагч, багш нар хүүхдүүдийг хайрлаж, санаа 
тавьдаг Аврагчийн үлгэр жишээг санадаг байх хэрэгтэй.

ЭНЭ СУРГАЛТЫН ГОЛ ЗАРЧИМ, ЖУРАМ

• Их Эзэн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүсийг хамгаалах, тэдэнд  
туслахын тулд чадах бүхнээ хийхийг биднээс шаарддаг.

• Сүм хүчирхийллийн аливаа хэлбэрийг үл тэвчдэг. Хүчирхийлэл нь Бурханы хуулиудыг зөрчсөн хэрэг 
бөгөөд нийгэм дэх хууль тогтоомжуудыг зөрчсөн хэрэг ч байж болзошгүй.

• “Насанд хүрсэн хүмүүсийг Сүм дээр хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зааж байх үед заавал хариуцлага хүлээх 
насанд хүрсэн хоёр хүн байлцах ёстой” (Гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь, 11.8.8, ChurchofJesusChrist.org).

• “Өсвөр үеийнхэн, хүүхдүүд, залуу насанд хүрэгчдэд зориулсан Сүмээс зохион байгуулж буй үйл  
ажиллагаанд доод тал нь насанд хүрсэн хоёр хүн байлцах ёстой” (Гарын авлага 2, 13.6.2).

• Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнтэй ганцаарчилсан байдлаар удаан харилцахаас зайлсхийж, үйл ажиллагаа болон 
санаа зовж буй зүйлийнхээ талаар эцэг эх, асран хамгаалагчидтай нь тогтмол харьцаж байгаарай.

• Зохисгүй үйлдэл эсвэл хүчирхийлэл гарах тохиолдолд та хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг хамгаалахын тулд 
яаралтай арга хэмжээ авах хэрэгтэй.

АНУ ба Канадад
Хэрэв та хүчирхийллийн талаар мэдсэн бол нэн даруй хуулийн байгууллагад хандах ёстой. Түүнчлэн  
та хохирогчдод туслах, хүчирхийллийн талаар мэдээлэх шаардлагыг хангах тухай удирдамж авахын  
тулд хүчирхийллийн эсрэг тусламжийн шугам руу залгаж холбогдох талаар бишоптой эсвэл гадасны 
ерөнхийлөгчтэйгөө зөвлөлдөх хэрэгтэй.

АНУ ба Канадаас бусад улс оронд
Хүчирхийллийн талаар хэзээ хэрхэн мэдээлэх талаар мэдэж ав. Ихэнх улс оронд та нэн даруй хуулийн 
байгууллагад хандах хэрэгтэй байж магадгүй. Бишоптой болон гадасны ерөнхийлөгчтэйгөө удирдамж 
зааврын талаар зөвлөлд. Танай улс оронд хүчирхийллийн эсрэг тусламжийн шугам байдаггүй бол 
бишоп нь гадасны ерөнхийлөгчтэй болон бүсийн албатай зөвлөлдөж, хүчирхийллийн талаар мэдээлэх, 
хүчирхийлэлд өртсөн хүнийг хамгаалах зохих үйл явцын тухай мэдэж авах болно.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд abuse.ChurchofJesusChrist.org, protectingchildren.ChurchofJesusChrist.org руу 
орж үзнэ үү, мөн Гарын авлага 2: 11.8.8, 13.6.2, 13.6.12, 21.4.2 дээр байгаа холбогдох журамтай танилцана уу.
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