Embassy of Japan
in the Kingdom of Cambodia

Press Release
No. 02 PR-18/EoJ

12 January, 2018

JENESYS 2017 Youth Exchange Program
(Culture)
25 Cambodian youths are going to visit Japan from 15 to 23 January at the
invitation of the Ministry of Foreign Affairs of Japan under the JENESYS (JapanEast Asia Network of Exchange for Students and Youth) 2017.
These participants were selected by “The Competition for Participating
JENESYS 2017 Youth Exchange Program to Japan” which was held on 5 October
2017 at Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC). In this Competition, 48
university students of 12 groups made their presentation under the theme of “My
Best Cambodia” and competed in terms of uniqueness, attractiveness and team-work.
During their visit, the participants will exchange Japanese university
students in Miyagi prefecture and make a group presentation under the theme of
“Our Best Cambodia”. They will also have an opportunity to experience Japanese
culture and cutting-edge technology. The detailed schedule is attached herewith.
The JENESYS aims to promote mutual trust and understanding among the
people of Japan and other participating countries and to build a basis for future
friendship and cooperation. Through the program, the Ministry of Foreign Affairs
has invited more than 2,000 Cambodian youths since 2007.
It is expected that the participants will deepen their understanding of Japan
and after coming back, share their experience widely with Cambodian people.
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ដាំ ញ

តាមរយៈការអញ្ជើញរបស់ក្កសួងការបរញទសជប៉ុន យ៉ុវជនកមព៉ុជាចាំនួន២៥រូប នឹងញ្វើ

ើ រទសសនកិចចញៅកាន់ក្បញទសជប៉ុនពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ញក្កាមកមមវ ិ្ី បណ្ត
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ផ្លាស់បូរសិ
ា
សស និ សសិតនិងយ៉ុវជនរវាងក្បញទសជប៉ុន និងបណ្ត
ា ក្បញទសអាស៉ុីខាងញកើតខដលញៅ
កាត់ ថាJENESYS 2017។

យ៉ុវជនទាំងញនេះក្តូវបានញក្ជើ សញរ ើសកន៉ុងការក្បលងញក្ជើ សញបកខជនចូលរួមកមមវ ិ្ី ផ្លាស់បូរា

យ៉ុវជន ខដលបានញរៀបចាំញ

ើងកាលពីថ្ងៃទី៥ ខែត៉ុលា ឆ្នាំ២០១៧ញៅមជឈម

ឌ លសហក្បតិបតាិ

ការកមព៉ុជា-ជប៉ុន (CJCC)។ កន៉ុងការក្បលងញនេះ មានញបកខជនចាំនួន៤៨រូបក្តូវនឹង១២ក្កុម បានញ្វើ
បទបង្ហាញញក្កាមក្បធានបទ

«ក្បញទសកមព៉ុជាដ៏អស្ចចរយរបស់ែាំ៉ុ្»

ញោយញផ្លាតញលើភាពថ្ចនក្បឌិត

ភាពទក់ទញ និងការស្ចមគ្គីជាក្កុម។
កាំ

ា ញ
៉ុងញពលទសសនកិ ចច យ៉ុវជនទាំងញនេះនឹងបានផ្លាស់បូរចាំ

កន៉ុងញែតាមីយហគី

េះដឹងជាមួយនិសសិតជប៉ុន

ក្ពមទាំងនឹងញ្វើបទបង្ហាញជាក្កុមសាីពី«ក្បញទសកមព៉ុជាដ៏ អស្ចចរយរបស់ញយើង»។

ពួ កគាត់ ក៏នឹងមានឱកាសទទួលបានបទពិញស្ច្ន៍ថ្នវបប្ម៌ជប៉ុន

ក៏ ដូចជាបញចចកវ ិទាទាំ ញនើប

ច៉ុ ងញក្កាយ។ សូមញមើលតារាងព័ត៌មានលមអិតសាីពីកាលបរ ិញចេទខដលមានភាជប់។
កមមវ ិ្ី JENESYS មានញគាលបាំ

ងជក្មុញការយល់ដឹង និងការកស្ចងទាំន៉ុកចិតាញៅ

វ ិញញៅមកកន៉ុងចាំ ញណ្តមក្បជាជនជប៉ុន និងបណ្ត
ា ក្បញទសចូលរួម និងញដើមបីកស្ចងមូលោានក្គ្ឹេះ
ថ្នកិ ចចសហក្បតិបតាិការ និងចាំ

ងមិតាភាពនាញពលអនាគ្ត។ តាមរយៈកមមវ ិ្ី ញនេះ ក្កសួងការ

បរញទសជប៉ុនបានអញ្ជើញយ៉ុវជនកមព៉ុជាចាំ នួនជាង២០០០នាក់ ញហើយតាាំងពីឆ្នាំ២០០៧មក។

ញយើងែ្ាំ៉ុសងឃឹមថាអនកចូ លរួមនឹងអាចយល់ដឹងអាំពីក្បញទសជប៉ុនកាន់ខតស៉ុីជញក្ៅខងម

ញទៀត ក្ពមទាំងខចករ ាំខលកនូវបទពិញស្ច្ន៍ របស់ែួនឲ្យបានទូ
ា
លាំទូលាយញៅកាន់ ក្បជាជនកមព៉ុជា
បនាាប់ពីវ ិលក្តលប់មកវ ិញ។

Embassy of Japan in the Kingdom of Cambodia
Tel: 023 217 161, Fax: 023 216 162
Email: info.jpn@pp.mofa.go.jp
Official Website: www.kh.emb-japan.go.jp

