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អធិបតី

សហព័ន�ែខ�រកម�ជាេ្រកម
ុ
o

លិខត
ិ និមន� និង អេ��ញ
ើ

ចូលរួម កិច�� បជុដ
ំ �
ំ
ច់��ំ

្រពះេតជ្រពះគុណជាទីសក�រៈ,
សមាជិក សមាជិក សហព័នែ� ខ�រកម�ជាេ្រកម
ជាទី េគារព រប់អន,
ុ
ក�ង
ុ នាមគណៈកម�ករនាយក ខ�ំុ្រពះករុណា ខ�ំបា
ុ ទ មានេសចក�ី រ ីករយ សូម និមន� ្រពះេតជ្រពះគុណ និង
អេ��ញ

េលក េលក�សី មកចូលរួម កិច្រ� បជុំដំណាច់ឆា�ំ ៃន សហព័នែ� ខ�រកម�ជាេ្រកម
ែដល នឹង ្រត�វ
ុ
្របារព� េធ�េឡង៖
េន

ៃថ�សុ្រកទី១៣ ដល់ៃថ�អទិត្យទី១៥ ែខ មករ ឆា�ំ ២០១៧

ទីកែន�ង

វត� ពុទិក
� ៈែខ�រ
Wat Buddhica Khmer Inc.
1820 Marlin Avenue
Las Vegas, Nevada 89101, USA
រេបៀបវរៈ ៃន មហសន�ិបាត សកល ទី ១០ េនះ មានដូចខងេ្រកមេនះ
1. របាយករសកម�ភាព និង សមិទិផ
� ល សហព័នែ� ខ�រកម�ជាេ្រកម
បានអនុវត� និង
ុ
បានបំេពញេនក�ងឆា
ុ � ំ ២០១៦;

2. ករេធ�ែផនករ និង អនុវត� សកម�ភាព នាឆា�ំ ២០១៧;
3. អជីវកម�េផ្សងៗ េទៀត ។
វត�មាន ្រពះេតជ្រពះគុណ និង េលក េលក�សី សមាជិក សមាជិក គឺ ជា កត� សំខន់ ចំេពះ េយង ខ�ំុ។
សូមេមត� និមន� និង អេ��ញ
 មកចូលរួម កិច្រ� បជុំដំណាច់ឆា�េំ នះ ឱ្យបានទទួលេជាគជ័យ។
សូម អរគុណ

ថាច់-េវៀន
អធិបតី សហព.ខ.ក.ក.
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ទំនាក់ទំនង ៖
េបបងប�នសមាជឹ
កសមាជិករណាមានបំណងចង់ស្រមាកេនសណា
� គារ (hotel / motel) ឬដឹកជ�ូ� ន
ូ
សូមទំនាក់ទំនងនឹងអ�កេរៀបចំ រួមមាន៖

១ ៖ ្រពះអង�ថាច់ ហន់ ទូស័ព�េលខ ៖ ៧០២ ៥៥៣ ៦០១១
២៖ បណិ�ត លីេក ត ទូ ស័ព�េលខ ៖ ៧០២ ៧២០ ៥៨៧៨
៣៖ េអន ឌី ឡាំ ទូ ស័ព�េលខ ៖ ៧០២ ២៧៩ ៤៨៥១
៤៖ គីម េមៀន ទូ ស័ព�េលខ ៖ ៧០២ ៣០០ ០៥៧៦ ។

្រពលនយន�េហះអន�រជាតិ មាន៖
International Airport in Las Vegas, Nevada, U.S.A.:
McCarran International Airport
Code: LAS
5757 Wayne Newton Blvd,
Las Vegas, NV 89119
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