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Application opened for
The 9 “NODOJIMAN” Japanese Song Contest
th

The Embassy of Japan is pleased to announce that, in cooperation with the Cambodia-Japan
Cooperation Center (CJCC), the Embassy is going to hold the 9th “NODOJIMAN” Japanese
Song Contest on Friday, 6 July 2018, at the Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) during
the Tanabata Festival 2018.
The “NODOJIMAN” Japanese Song Contest has been held annually for the purpose of
encouraging Japanese language learners to practice vocalization of the language. This contest
also aims to strengthen friendship and mutual understanding between the people of Japan and
Cambodia through the Japanese songs.

While Japanese language learners of all levels are invited to apply for the contest, it is a
school competition but not an individual competition. The guideline of the application is the
attached herewith.

For further information, please contact the Culture and Information Section of the Embassy
of Japan at 023 217 161 (1122) or email to info.jpn@pp.mofa.go.jp .

Embassy of Japan in the Kingdom of Cambodia,
Tel: 023 217 161, Fax: 023 210 384, Official Website: www.kh.emb-japan.go.jp

Guideline for The 2018 “Nodojiman” Japanese Song Contest
Difference from previous competitions
 This Contest is a school competition. The Japanese language school or university
representatives are required to ask the students’ wish and should consider to apply for
participating in this contest from your schools.
 The number of participates (or groups) from each school will be decided by the number
of final applicants and the number of students of each school.
 The Karaoke music for the contest is needed to prepare by participants or schools and
submit it to the Embassy in advance.
 This contest does not arrange a Karaoke machine as before, hence participants have to
memories the lyrics.
 Program of Contest
Date:
06 July 2018 (Fri)
Rehearsal Time:
8:00 – 9:00
Contest Time: 9:30 – 12:00
The contest holds on CJCC during the Tanabata Festival (Star Festival) on 5 & 6 July
2018.
Entry Form Process
1. The deadline of each school application form is on 11 May 2018 (Fri)
The school application form can be downloaded at
http://www.kh.emb-japan.go.jp/files/000356599.pdf
2. The Embassy will announce the accepted number of candidates of each school on 25 May
2018 (Fri)
3. The candidate application forms will be accepted until 15 June 2018 (Fri)
The candidate application form can be downloaded at
http://www.kh.emb-japan.go.jp/files/000356600.pdf
4. The Karaoke music can be delivered to the Embassy until 22 June 2018 (Fri)
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ថ្ងៃទី២០ ខខលេសា ឆ្នាំ២០១៨

សាានទូតជប៉ុនមានលេចក្តីលសាេនេសរ ីក្រាយេូេជម្រមាបជូនថា សាានទូតរួេេហការ
ជាេួយេជឈេណ្ឌេេហម្របតិបតតិការក្េព៉ុជាជប៉ុន(CJCC) នឹងលរៀបចាំនូវការម្របឡងចលម្រេៀងណ្ូ
ដូជីមាន់លេើក្ទី៩ (ការម្របឡងចលម្រេៀងភាសាជប៉ុន) លៅថ្ងៃទី៦ ខខក្ក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ លៅ CJCC
ក្ន៉ុងឱកាេពិធីប៉ុណ្យតាណាបាតា(ប៉ុ ណ្យផ្កកយ)២០១៨ ផងខដរ។

ការម្របឡងចលម្រេៀងណ្ូដូជីមាន់ (ចលម្រេៀងភាសាជប៉ុ ន) ម្រតូវបានម្របារពធជាលរៀងរាេ់ឆ្នាំ ក្ន៉ុង

លោេបាំណ្ងលេើក្ទឹក្ចិតតអ្នក្េិក្ាភាសាជប៉ុនបានអ្ន៉ុវតតការបលចេញេលេេងជាភាសាជប៉ុ

ន។ លេើេពីលនេះលទៀត ការម្របឡងលនេះក្៏មានលោេបាំណ្ងពម្រងឹងចាំណ្ងេិតតភាព និងការយេ់
ដឹងអ្ាំពីោនលៅវ ិញលៅេក្រវាងម្របជាជនជប៉ុននិ ងក្េព៉ុជាតាេរយៈចលម្រេៀងភាសាជប៉ុ នផងខដរ។
លយើងខ្ាំ៉ុេូេសាាគេន៍ អ្នក្េិក្ាភាសាជប៉ុ នម្រគប់ ក្ម្រេិ តលដើេបីចូេរួេម្របឡងចលម្រេៀងលនេះ

ក្ន៉ុងនាេជាការម្របក្ួតរវាងម្រគឹ េះសាានអ្ប់ រ ាំភាសាជប៉ុ ន េិ នខេនជាេក្ខណ្ៈប៉ុ គេ
គ លទ។ ខបបបទ
ក្ន៉ុងការដាក្់ពាក្យមានភាាប់ ជាេួយលេចក្តីម្របកាេព័ ត៌មានលនេះ។
េម្រមាប់ព័ត៌មានបខនាេេូេក់ក្់ទងេក្កាន់ខផនក្វបបធេ៌

និងព័ត៌មានថ្នសាានទូ តជប៉ុន

តាេរយៈទូរេ័ពទលេខ ០២៣ ២១៧ ១៦១ (១១២២) ឬ លផ្ើអ្៉ុីលេេេក្កាន់
ដាាន៖ info.jpn@pp.mofa.go.jp ។

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

អាេ័យ

ល័រខ
ខ ណឌដារ់ពារយប្បឡងចសប្ម្ៀងណូដូជីមាន់ឆ្ន ាំ២០១៨
ភាពខ៉ុេោនរវាងការដាក្់ពាក្យម្របឡងក្នេងេក្


ការម្របឡងលេើក្លនេះ

គឺជាការម្របក្ួតម្របខជងរវាងសាលា

និងសាលា។

សាលាលរៀន

ភាសាជប៉ុនណាខដេមានបាំណ្ងឲ្យក្ូនេិេសចូេរួេម្របឡង េូេអ្លចាើញេក្ដាក្់ពាក្យម្របឡ
ង។


ចាំលពាេះចាំនួនលបក្ខជនម្របឡងចលម្រេៀងលក់េ

ឬ

លបក្ខជនម្របឡងជាម្រក្ុេ

តាេសាលា

នីេួយៗ នឹងម្រតូវក្ាំណ្ត់ចាំនួនលដាយលោងលៅលេើ ចាំនួនសាលាេរ៉ុបច៉ុងលម្រកាយខដេបានដាក្់
ពាក្យចូេរួេ និងចាំនួនេិេសថ្នសាលានីេួយៗលនាេះផងខដរ។


លបក្ខជនខដេចូេរួេម្របក្ួតម្រតូវលម្រតៀេលលេេងេម្រមាប់ លម្រចៀងលៅថ្ងៃម្របឡងលដាយខេួនងង

លហើយម្រតូវលផ្ើេក្កាន់សាានទូតេ៉ុនថ្ងៃម្របឡង។


ការម្របឡងចលម្រេៀងលេើក្លនេះ

លេើេល

េិនដូចការម្របឡងលេើក្េ៉ុនៗខដេមានខារាអ្ូលខអាច

ើញតួរអ្ក្សរចលម្រេៀងលទ លបក្ខជនម្រតូវទលនទញបទចលម្រេៀងឲ្យបានចាំលហើយលម្រចៀងលេើឆ្ក្

ខតេតង។


ក្េមវ ិធី ម្របឡងចលម្រេៀងណ្ូដូជីមាន់

កាេបរ ិលចេទ

ថ្ងៃអាទិតយ ទី ៨ ខខក្ក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

លពេលវលាហាត់េេ

០៨:០០- ០៩:០០

លពេលវលាម្របឡងចលម្រេៀង

០៩:៣០ -១២:០០

ការម្របឡងលេើក្លនេះ លរៀបចាំ លឡើងលៅេជឈេណ្ឌេេហម្របតិ បតតិការក្េព៉ុជា-ជប៉ុន
ក្ន៉ុងឱកាេពិធីប៉ុណ្យផ្កកយ (តាណាបាតា) ថ្ងៃទី៥ និង ៦ ខខក្ក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។
នីតិវ ិធីថ្នការដាក្់ពាក្យ
១. ការច៉ុេះល្មេះចូេរួេរបេ់សាលាភាសាជប៉ុននីេួយៗ (ផ៉ុតក្ាំណ្ត់ម្រតឹេថ្ងៃទី ១១ ខខឧេភា
ឆ្នាំ២០១៨)
ពាក្យលេនើេ៉ុាំចូេរួេ អាចរក្បានតាេរយៈលគហទាំព័រខាងលម្រកាេ៖
http://www.kh.emb-japan.go.jp/files/000356599.pdf
២. ការម្របកាេេទធផេចាំនួនលបក្ខជនលម្រចៀងលក់េ ឬ ជាម្រក្ុេ ថ្នសាលានីេួយៗ (ថ្ងៃទី២៥ ខខ
ឧេភា ឆ្នាំ២០១៨)

៣. ការលផ្ើពាក្យចូេរួេម្របឡងរបេ់លបក្ខជនពីសាលានីេួយៗ (ផ៉ុតក្ាំណ្ត់ម្រតឹេថ្ងៃទី១៥ ខខេិង៉ុ
នា ឆ្នាំ២០១៨)
ពាក្យចូេរួេម្របឡងរបេ់លបក្ខជនអាចរក្បានតាេរយៈលគហទាំព័រខាងលម្រកាេ៖
http://www.kh.emb-japan.go.jp/files/000356600.pdf
៤. ការលផ្ើលលេេងចលម្រេៀងពីលបក្ខជនចូេរួេម្របឡង (ផ៉ុតក្ាំណ្ត់ម្រតឹេថ្ងៃទី២២ ខខេិង៉ុនា ឆ្នាំ២០១៨)

のど自慢大会２０１８

募集要項

これまでの大会との違い
○今回から学校対抗とします。学校ごとに学生が出場したいか確認頂き，学校
ごとに応募してください。
○各学校からの出場者（又はグループ）数は，最終的な応募校の数と各応募校
に所属する学生数に基づいて決定します。
○大会当日に使う音源は，学生が準備して，事前に大使館まで提出してくださ
い。
○大会当日，従来のようにカラオケ機は使いませんので，出場者は歌詞を全て
覚えてください。
〇大会のプログラム
日付 ２０１８年７月６日（金）
リハーサル
０８:００～０９:００
本大会
０９:３０～１２:００
今回の大会は CJCC で２０１８年７月５日･６日に行われる七夕フェスティバル
の中で開催します。
応募プロセス
１ 学校による応募（締切り：５月１１日）
応募書類は以下のウェブサイトを参照
http://www.kh.emb-japan.go.jp/files/000356599.pdf
２ 各学校からの出場者（又はグループ）数の発表（５月２５日）
３ 出場校からの出場者リスト提出（締切り：６月１５日）
提出書類は以下のウェブサイトを参照
http://www.kh.emb-japan.go.jp/files/000356600.pdf
４ 出場者からの音源提出（締切り：６月２２日）

