
 Watt Samakki-Dhammikaram is a Cambodian Buddhist Temple. All are welcomed. 
 

 

 
 

             

 

 

 

 

               
យ ើងខ្ញ ុំទុំងអស់គ្នា  ជាគណ:កម្មការ ព្រម្ទុំងរញទ្ធបរស័ិទ្ ចុំណញ ុះយ ើង វត្តសាម្គគធីម្មកិារាម្  

បានមូ្លម្តិ្គ្នា ជាឯកចឆន័ទ យ្តើម្យធវើបញណយកឋនិទនសាម្គគីម្ ួ យដើម្បដីង្ងែ កយៅ យវរព្បយគនព្រុះសងឃ  
ង្ដលគងច់ុំវសា អស់រ :យរល ៣ង្ខ កាញងរទ្ធសីមា វត្តសាម្គគធីម្មកិារាម្។ 

         អាព្ស័ ដូចបាន ុំរាប ូនខាងយលើយនុះ យ ើងខ្ញ ុំទុំងអស់គ្នា  សូម្យគ្នររអយ ជ្ ើញឧបាសក ឧបាសិកា  
ទ ក ទ កិា យោក យោកព្សី អាកនាង កញ្ញា  បងបអូន ញាតិ្ ម្តិ្ត  ិត្ ឆ្ងា   ព្រម្ទុំងរញទ្ធបរស័ិទ្  
ព្គបម់្ ឈដ្ឋា នទុំងអស់ យម្ត្តត ចូលរមួ្រិធីបញណយយនុះ ឱ្យបានយព្ចើនកញុះករ អធិកអធម្ និងចបម់្គគ្ ល 
ត្តម្កមាល ុំងសទធ ព្ ុះថ្លល  អនញយមាទ្នាបញណយកញសលយរៀងៗខលួន ។ 

កម្មវធិបីណុ្យ 
ថ្ងា ៩ យកើត្ ង្ខ កត្តកិ ឆ្ងា ុំ ឆ្លូវ ព្តី្ស័ក.រ.ស.២៥៦៥ ព្ត្វូនឹងថ្ងា យៅរ ិ៍ ទី្១៣ ង្ខ វចិឆកិា ឆ្ងា ុំ ២០២១ 
យមា៉ោ ង ៦ោា ច ដល់យមា៉ោ ង ៩  ប ់នម្សាា រព្រុះរត្នព្ត្ ័ សមាទនសីល និម្នតព្រុះសងឃចយព្ម្ើនព្រុះបរតិ្ត 
ថ្ងា ១០ យកើត្ ង្ខ កត្តកិ ឆ្ងា ុំ ឆ្លូវ ព្តី្ស័ក.រ.ស.២៥៦៥ ព្ត្វូនឹងថ្ងា អាទិ្ត្យ ទី្១៤ ង្ខ វចិឆកិា ឆ្ងា ុំ ២០២១ 
យមា៉ោ ង ៩ : ៣០ នាទី្ព្រឹក ដល់យមា៉ោ ង 0១ រយសៀល នម្សាា រ ព្រុះរត្នព្ត្ ័ សមាទនសីល ចយព្ម្ើនព្រុះបរតិ្ត 
សង្ម្តងធម្យ៌ទ្សនា  រាបប់ាព្ត្ យវរចង្ហែ នព់្បយគនព្រុះសងឃបងសញកូល ព្រុះសងឃទ្ទ្ួលចង្ហែ នរ់ចួ រញទ្ធបរស័ិទ្ 
រិសាអាហារ រចួដង្ងែអងគកឋនិទន ៣ ញុំវត្ត បនាទ បម់្ក យវរព្បយគនព្រុះសងឃសូព្ត្រូូយទ្ា ដ្ឋរឆ្លងប ច្ បប់ញណយ។ 
បញ្ញជ ក:់ យ ើងនឹងមានរបាុំ ូនររ សង្ម្តង ូនដល់យ្លៀវកិត្តិ ស្ងង្ដរ៕ 

អ្នកផ្តើម្បណុ្យ 
១. ឧបាសិកា ឡវ យូឿន យោក លីម្ សញី ា៉ោ  និង យោកព្សី  ូលីួម្ សញខា កានថ់្ព្ត្ធុំ 
២. យោកសញខ កា  យោកព្សី ង៉ោូវធី ញូង យោកថ្ម្៉ោឃលី សញវណ្ណា  និងយោកព្សីអញិន នីម្៉ោញល កានថ់្ព្ត្សាត ុំ 
៣. យោកព្សី គីម្ ព្សា ង លញ  និង កូនព្បុសព្សី កានថ់្ព្ត្យឆ្វង  
៤. គណ:កម្មការ និងរញទ្ធបរស័ិទ្ចុំណញ ុះយ ើងវត្តសាម្គគីធម្មកិារាម្ទុំងអស់ 

Watt Samakki-Dhammikaram Temple 
26 Rugby Rd, Brooklyn, NY 11226 Tel: (718) 856 8918 

www.wattsamakki.org   

http://www.wattsamakki.org/


 Watt Samakki-Dhammikaram is a Cambodian Buddhist Temple. All are welcomed. 
 

 

Kathin is one of the most important ceremonies in Buddhism. You are cordially invited to join the 

ceremony on November 13, 2021 at 6PM. We will pay respect to the Triple Gems, to accept the five 

Buddha precepts from the monks, and listen to Paritta chanting and preaching.   

On November 14, 2021 we will meet starting at 9:30 AM the ceremony will commence by paying 

respect to the Triple Gems, accepting the five Buddha’s precepts from the monks, offer food to the 

monks, and listening to the Dharma. We will then have procession around the temple after lunch. 

There will then be an announcement of people’s name that has donated to the temple, as well as the 

total funds raised. The Temple’s President and the Chairman of the Board will express their 

appreciation for the support from the community. Apsara dancers will then perform the “Wishing 

Dance.” Lastly, we will end with the festivity of popular Cambodian music in the backyard.     

DONORS 

S.N LAST NAME FIRST NAME S.N LAST NAME FIRST NAME S.N LAST NAME FIRST NAME 

1 Hoeung Lov 1 Sok Kay 1 Sou Nary 

2 Hou Lim Sokha 2 Ngav Thyhong 2 Luy Kim Sreang 

3 Shew wah Lim 3 Michael Sovanna 3 Chhay Bopha 

4 Sabrina Lim 4 In Nimol 4 Vo Tam 

5 Christopher Lim 5 Sovanna Polinna 5 Chhay  Stephany Luy 

6 Gina Lim 6 Sovanna Channary 6 Chhay Anthony Luy 

7 Toy ven             Lim 7 Sovanna Christina 

8 Hou Choun Sokhom 8 Sovanna Jennifer 

9 Chous  Eng 

10 Hou Christina 

11 Hou William 

12 Hou Monica 

13 Hou Sokhorn 

14 Hou Liedmonnar 

15 Hou  Vicky 

16 Graves  Jovan 

 

 

KATHINA CEREMONY 

 


