វត្តខេមររង្ស ី ក្រុង្សាន់ហូខសស

Wat Khemara Rangsey
1594 Cunningham Ave. San Jose, CA 95122
Phone: (408) 520-4907 or (408) 550-5060

www.unitedkhmerkrom.org
លិេិត្អខ្ជ ញ
ើ

បុណ្យចូលឆ្ន ាំថ្មី ក្បពៃណ្ីជាត្ិខ្េមរ
ដ ើម្បអ
ាំ ីម ប្បពៃណ្ីជាតិខ្មមរ ឆ្នម្
ាំ ខ្ម្ សបតស័ក ៃ.ស ២៥៥៩ និងរកានូវទាំដនៀម្ទម្លាប់
ី បអរសាទរ បុណ្យចូលឆ្នថ្

វបបធម្៌ជាតិ ជាៃដិ សសទទួលដទវតាឆ្នថ្
ាំ ីម នាម្ រាគ្យសៈខេវី ជាបុប្តទ
ី ៣
ី ពនកបិលម្ហាប្ៃហ្ម ដ

ង
ើ ម្ុាំជាគណ្ៈ

កម្មការ និងអាចារយ ប្ៃម្ទាំងៃុទប
ធ រស័
ាំ ីម
ិ ទ វត្តខេមររង្ស ី ប្កុងសាន់ហ្ូដសេ បានឯកភាៃគ្នន ដរៀបចាំបុណ្យចូលឆ្នថ្
រ

ៈដៃល៦ពថ្ៃ គឺចាប់ៃីពថ្ៃដៅរ ៍ ទ១
ាំ ០១៥ ខាងម្ុមដនេះ។
ី ១ រហ្ូត ល់ពថ្ៃប្ៃហ្សបតិ៍ ទ១
ី ៦ ខ្ម ដម្សា ឆ្ន២

On behalf the Wat Khemara Rangsey members in San Jose, we would like to invite you and your
family to attend and celebrate our Cambodian New Year on Saturday, Sunday, Monday, Tuesday,
Wednesday and Thursday April 11-12-13-14-15-16, 2015 from 9:00AM – 2:00PM at Wat Khemara
Rangsey 1594 Cunningham Ave. San Jose, CA 95122 Your present at our New Year celebration is
an honor for our community. We are looking forward to meet you at our New Year celebration.
រមមវិធប
ី ណ្
ុ
យចូលឆ្ន ាំខ្េមរ

(Saturday, April 11, 2015)

ថ្ងៃសៅរ ៍ ទី ១១ ខែ សេសា ឆ្ន ាំ ២០១៥

(Sunday, April 12, 2015)

ថ្ងៃអាទត្
ិ យ ទី ១២ ខែ សេសា ឆ្ន ាំ ២០១៥

(Monday, April 13, 2015)

ថ្ងៃចន្
័ ទ ទី ១៣ ខែ សេសា ឆ្ន ាំ ២០១៥

(Tuesday, April 14, 2015)

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១៤ ខែ សេសា ឆ្ន ាំ ២០១៥

(Wednesday, April 15, 2015)

ថ្ងៃពុធ ទី ១៥ ខែ សេសា ឆ្ន ាំ ២០១៥
ថ្ងៃព្ពហស្បត្ិ៍ ទី ១៦ ខែ សេសា ឆ្ន ាំ ២០១៥

-ម ៉ោ ង 9:00AM-2:00PM ជួបជុាំៃុទប
ធ រស័
ិ ទជិតឆ្ៃ

(Thursday, April 16, 2015)
ដធវៃ
ើ ធ
ិ ីនម្សេការ, សម្លទនសីល, រាប់បាប្ត, ដវរភតត,

ដារបងេុកូល, ៃូនភនម
ាំ ាច់, ប្សង់ប្ៃេះ, ដទសនា នង
ច ាងបុណ្យ ដៅវតតដមម្ររងេ។
ិ ៃហ្ូ ដទវា ជាកច
ិ ឆ្
ី

សូ ម្បញ្ជាក់ថា ថ្ងៃមៅរ ៍ ទី ១១ ខែមេសា ឆ្ន ាំ ២០១៥ មេលាម ៉ោ ង 9:00AM—12:00PM ៃិធីៃុទធសាសនា, ម ៉ោ ង

1:30PM—3:30PM កម្មវធិ រី បាាំប្បពៃណ្ីបុរាណ្ខ្មមរ និងម ៉ោ ង 6:00PM—11:00PM កម្មវធិ ត
ី ូរយតន្រនតីសម្័ ។
អាប្ស័

ដហ្តុដនេះ ដ

ង
ធ រស័
ើ ម្ុាំ សូ ម្ដគ្នរៃអដ្ជ ើ ញ ៃុទប
ិ ទ និងដោក ដោកប្សី ចូ លរួម្អបអរសាទរបុណ្យចូល

ឆ្នខ្ាំ មមរ ឆ្នថ្
ាំ ីម ឱ្យបានដប្ចើនកុេះករ និងអនុដម្លទនាបុណ្យកុសល ជាម្ួ ដ
ដធវដើ ៅវតតដមម្ររងេ ី ពថ្ៃទី១៧ ខ្មម្នា
ី ឆ្ន ាំ ២០១៥

ភិរ ខុ សឺង្ យុង្
៉ឹ រត្នា

ង
ើ ម្ុាំប្គប់ៗគ្នន កុាំបីអាក់ខាន។

For donation to Wat Khemara Rangsey Please
write your check payable to: UKKNO.INC

