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លិខិត និមន� និង អេ��ញ


ចូលរួម កិច្រ� បជុំដំណាច់ឆា�ំ
o

្រពះេតជគុណជាទីសក�រៈ សមាជិក សមាជិក សហព័នែ� ខ�រកម�ជាេ្រកម
ជាទីេគារព រប់អន,
ុ
ក�ងនាម
គណៈកម�ករនាយក ខ�ំុ្រពះករុណា ខ�ំបា
ុ
ុ ទ មានេសចក�ី រ ីករយ សូមនិមន� ្រពះេតជ្រពះគុណ និង
អេ��ញ

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

៖ ៃថ�សុ្រកទី ៧ ដល់ៃថ�អទិត្យទី ៩ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ ២០១៨

ទីកែន�ង

៖ Multicultural Center Hall

647 South King Road
San Jose, CA 95116
U.S.A.
េនះជាកិតិយ
� សមួយ ដល់សហព័នែ� ខ�រកម�ជាេ្រកម
ុ

ែដលបានសហគមែខ�រកម�ជាេ្រកមេន
ុ

San Jose

ទទួលជា្របវត�ិសស�ស�េនក�ងតំ
ុ បន់ Silicon Valley ។

ដូចជាេរៀងរល់ឆា�ក
ំ ន�ងមក អ�កដឹកនាំ សហព័នែ� ខ�រកម�ជាេ្រកម
និងេលកមកទូល និងជំរប នូវសកម�ភាព
ុ

ៃនឆា�ំ ២០១៨ និងេរៀបចំគំេរងសកម�ភាព េទឆា�២
ំ ០១៩ ។ ម្យោ៉ ងវ ិញេទៀត កិច្រ� បជុំឆា�ំេនះ ក៏មានសភាព
ពិេសស ជាងឆា�ម
ំ ុនៗ េដយមានសន�ិសទ
ិ ចូលរួមេដយវគ�ិនអន�រជាតិ ។
េនៃថ�េសរ ៏ទី ៨ធ�ូ ២០១៨ េយងនិងេរៀបចំឲ្យមានសន�ិសទ
ិ មួយ ែដលេយងនិងអេ��ញឲ្យមកចូលរួមេធ�
អន�រគមន៏ នូវេមធាវ ីែផ�កសិទិម
� នុស្ស, អ�ក្របាជ� និងអ�កជំនាញច្បោប់េផ្សងៗ ែដលេនេពលេនាះ និងមាន
ករផ្សោយបន�ផា�ល់ តមវ ិទ្យុកម�ុជាេ្រកម និងបេង�ះផ្សោយតម្របភពេផ្សងៗរបស់សហព័ន� ។
វត�មាន ្រពះេតជគុណ និង េលក េលក�សី សមាជិក សមាជិក គឺ ជាកត�សំខន់ចំេពះេយង -ខ�ំ។
ុ
សូមអរ្រពះគុណ - អរគុណទុកជាមុន

ថាច់-េវៀន
អធិបតី សហព.ខ.ក.ក.
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For more information regarding the logistics of this annual meeting, please contact:
1. Mr. Thach Chune - 408-613-6196
2. Mr. Thach Toan - 408 - 314 - 6929
3. Ven. Son Yoeng Ratana - 408 - 550-5060
Email: info@khmerkrom.org
There are two international airports to arrive at San Jose, California, U.S.A.:
1. San José International Airport (SJC) is located in the heart of Silicon Valley, the center of
global technology innovation. This is a preferred airport for easy to pick up and drops off.
2. San Francisco International Airport (SFO) is an international airport 13 miles (21 km)
south of downtown San Francisco, California and 35 miles north of San Jose. It has flights
to points throughout North America and is a major gateway to Europe and Asia.
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