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JENESYS 2017 Youth Exchange Program  

(Karate Exchange) 

 
 

 20 Cambodian youths of the Cambodia Karate-do Federation are going to visit 

Japan from 13 to 21 November at the invitation of the Ministry of Foreign Affairs of 

Japan under the JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and 

Youth) 2017.   

 

Karate is a Japanese traditional martial arts originated in Okinawa, Southernmost 

prefecture of Japan. It will be included as an Olympic sport for the first time in 2020 

Tokyo Olympic Games. 

 

The participants will have Karate lesson at Okinawa Karate Kaikan and 

exchange with high school students in Okinawa prefecture. They will also have an 

opportunity to visit historical landmarks. 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 the people in Cambodia. 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 
 

No. 43 PR-17/EoJ                           ថ្ងៃទី១០ ខែវចិិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
រម្មវិធីផ្លា េប់តូរយ៉ុវជន JENESYS 2017 
(ការផ្លា េប់តូរប្រុម្យ៉ុវជនរីឡាររការា សត) 

 តាមរយៈការអញ ជ្ ើញរបស់ក្រសួងការបរញទសជប ៉ុន យ៉ុវជនរមព៉ុជាចិាំនួន២០របូមរពី 
ញែមរៈសហព័នធការ ញេដូរមព៉ុជានឹងញ្វើដាំញ ើ រទសសនរិចិចញៅកាន់ក្បញទសជប ៉ុនពីថ្ងៃទី១៣ 
ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែវចិិឆិកា ញក្កាមរមមវ ិ្ ីបណ្តា ញផ្លា ស់បាូរសិសស និសសិេនិងយ៉ុវជនរវាងក្បញទស
ជប ៉ុន និងបណ្តា ក្បញទសអាស៉ុីខាងញរើេខដលញៅកាេ់ថាJENESYS 2017។ 

រីឡាការ ញេ គឺជារីឡាយ៉ុទធសីលប៍ជប ៉ុន ខដលមានញដើមរាំញ ើ េមរពីញែេាអ ៉ុគីណ្តវា  
ញៅចិ៉ុងភាគខាងេបូងថ្នក្បញទសជប ៉ុន។ រីឡាការ ញេនឹងក្េូវបានប ច្ូ លរន៉ុងរីឡាអូឡាពិចិ 
ញលើរដាំបូងសក្មាប់ការក្បរួេរីឡាអូឡាាំពិចិញៅទីក្រុងេូរយូឆ្ន ាំ២០២០។  

យ៉ុវជនចូិលរមួទាំងអស់នឹងខសវងយល់ញមញរៀនរីឡាការ ញេ ញៅសាលាការ ញេអូគីណ្ត
វា ថ្រកាន និងរមមវ ិ្ ីផ្លា ស់បាូរជាមួយសិសសវទិាល័យរន៉ុងញែេាអូគីណ្តវា ផ្លា ល់ខេមាង។ ក្រុម
សិសស ការ ញេរ៏នឹងមានឱកាសញៅទសសនាញៅេាំបន់ក្បវេាិសាស្តសាមួយចិាំនួនផងខដរ។ សូម
ញមើល តារងព័េ៌មានលមអិេសាីពីកាលបរញិចិឆទខដលមានភាជ ប់។  

រមមវ ិ្ ី JENESYS 2017 មានញោលបាំ ងជក្មុញការយល់ដឹង និងការរសាងទាំន៉ុរ
ចិិេាញៅវញិញៅមររន៉ុងចិាំញណ្តមក្បជាជនជប ៉ុន និងបណ្តា ក្បញទសចូិលរមួ  និងញដើមបីរសាង
មូលដ្ឋា នក្គឹឹះថ្នរិចិចសហក្បេិបេាិការ និងចិាំ ងមិេាភាពនាញពលអនាគេ។  តាមរយៈរមមវ ិ្ ី
ញនឹះ ក្រសួងការបរញទសជប ៉ុនបានអញ ជ្ ើញយ៉ុវជនរមព៉ុជាចិាំនួនជាង២០០០នារ់ ញហើយតាាំងពី
ឆ្ន ាំ២០០៧មរ។ 

ញយើងែ្៉ុាំសងឃឹមថាអនរចូិលរមួនឹងអាចិយល់ដឹងអាំពីក្បញទសជប ៉ុនកាន់ខេស៉ុីជញក្ៅ
ខងមញទៀេ ក្ពមទាំងខចិររ ាំខលរនូវបទពិញសា្ន៍របស់ែាួនឲ្យបានទូលាំទូលាយញៅកាន់ក្បជា
ជន  រមព៉ុជា បនាា ប់ពីវលិក្េលប់មរវញិ។ 
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