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      លេិិត្អខ ជ្ ើញ  
       បុណ្យចូលឆ្ន ាំថ្មី ក្បពៃណី្ជាត្ិខ្េមរ 

      ដ ើម្បអីបអរសាទរ បុណ្យចូលឆ្ន ាំថ្មី ប្បពៃណី្ជាតិខ្មមរ ឆ្ន ាំម្ខ្ម្ សបតស័ក ៃ.ស ២៥៥៩ និងរកានូវទាំដនៀម្ទម្លា ប ់
វបបធម្ជ៌ាតិ ជាៃិដសសទទលួដទវតាឆ្ន ាំថ្មី នាម្ រាគ្យសៈខេវី ជាបុប្តីទី៣ ពនកបិលម្ហាប្ៃហ្ម ដ ើងម្ុ ាំជាគណ្ៈ
កម្មការ និងអាចារយ ប្ៃម្ទាំងៃុទធបរស័ិទ វត្តខេមររង្ស ី ប្កុងសានហូ់្ដសេ បានឯកភាៃគ្នន  ដរៀបចាំបុណ្យចូលឆ្ន ាំថ្មី   
រ ៈដៃល៦ពថ្ៃ គឺចាបៃី់ពថ្ៃដៅរ ៍ទី១១ រហូ្ត ល់ពថ្ៃប្ៃហ្សបតិ៍ ទី១៦ ខ្ម ដម្សា ឆ្ន ាំ២០១៥ ខាងមុ្មដនេះ។  
   

     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. 

         រមមវិធបីណុ្យចលូឆ្ន ាំខ្េមរ 
      ថ្ងៃសៅរ ៍ទី ១១ ខែ សេសា ឆ្ន ាំ ២០១៥    (Saturday, April 11, 2015) 
     ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១២ ខែ សេសា ឆ្ន ាំ ២០១៥    (Sunday, April 12, 2015) 
      ថ្ងៃចន័្ទ ទី ១៣ ខែ សេសា ឆ្ន ាំ ២០១៥   (Monday, April 13, 2015) 
      ថ្ងៃអង្គា រ ទី ១៤ ខែ សេសា ឆ្ន ាំ ២០១៥    (Tuesday, April 14, 2015) 
     ថ្ងៃពុធ ទី ១៥ ខែ សេសា ឆ្ន ាំ ២០១៥   (Wednesday, April 15, 2015) 
      ថ្ងៃព្ពហស្បត្ិ៍ ទី ១៦ ខែ សេសា ឆ្ន ាំ ២០១៥   (Thursday, April 16, 2015) 

  -ម ៉ោ ង 9:00AM2:00PM ជបួជុាំៃុទធបរស័ិទជិតឆ្ៃ   ដធវើៃិធីនម្សេការ, សម្លទនសីល, រាបប់ាប្ត, ដវរភតត, 
ដារបងេុកូល, ៃូនភនាំមាច,់ ប្សងប់្ៃេះ, ដទសនា និងៃហូ្ដទវា ជាកិចចឆ្ាងបុណ្យ ដៅវតតដមម្ររងេ។ី 
   សូម្បញ្ជា ក់ថា ថ្ងៃមៅរ ៍ទី ១១ ខែមេសា ឆ្ន ាំ ២០១៥ មេលាម ៉ោ ង 9:00AM—12:00PM ៃិធីៃុទធសាសនា, ម ៉ោ ង 
1:30PM—3:30PM កម្មវធីិរបាាំប្បពៃណី្បុរាណ្ខ្មមរ និងម ៉ោ ង 6:00PM—11:00PM កម្មវធីិតូរយតន្រនតីសម្ ័។ 
      អាប្ស័ ដហ្តុដនេះ ដ ើងម្ុ ាំ សូម្ដគ្នរៃអដ ជ្ ើញ ៃុទធបរស័ិទ និងដោក ដោកប្សី ចូលរមួ្អបអរសាទរបុណ្យចូល
ឆ្ន ាំខ្មមរ ឆ្ន ាំថ្មី ឱ្យបានដប្ចើនកុេះករ និងអនុដម្លទនាបុណ្យកុសល ជាម្ ួដ ើងម្ុ ាំប្គប់ៗ គ្នន  កុាំបីអាកខ់ាន។ 
ដធវើដៅវតតដមម្ររងេ ីពថ្ៃទី១៧ ខ្មម្នីា ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

 

         ភិរខ ុសងឺ្ យុ៉ឹង្ រត្នា 
  For donation to Wat Khemara Rangsey Please 

write your check payable to: UKKNO.INC 


