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The Embassy of Japan is pleased to inform the national and international media that 

the Embassy will conduct school visit programs at 7 high schools for promoting scholarship 

of Japan (MEXT Scholarship) in Cambodia in cooperation with the Japan Alumni of 

Cambodia (JAC). 

 

The school visit program has been conducted by the Embassy of Japan since 2012. 

This program aims to introduce Japan, its culture, and scholarship of Japan to Cambodian 

students for promoting mutual understanding between Japan and Cambodia through short 

video screening, lectures by Embassy staff, and questions and answers for approximately one 

hour and a half.   

 

Especially the program of this year will be participated by the JAC members who 

studied in Japan and will be conducted at the below high schools which the JAC members 

graduated. They will share their experience in Japan and career after studying in Japan, and 

encourage high school students for their bright future. 

                                        

1. Serei Monkul High School  Kandal Province  21 November 2017 

2. Hun Sen Khsech Kandal High School Kandal Province  28 November 2017 

3. Preah Monivong High School  Battambang Province 14 December 2017 

4. Net Yang High School   Battambang Province 15 December 2017 

5. Preah Sihanouk High School  Kompong Cham Province 19 December 2017 

6. Hun Sen Takhmao High School  Kandal Province  23 January 2018 

7. Intradevi High School   Phnom Penh  05 February 2018 

 

 It is expected that all high school student will deepen their understanding of Japan 

and study hard for getting the scholarship to Japan. 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 

លេខៈ 45 PR-17/EoJ         ថ្ងៃទី២០ ខខវចិ្ឋិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

  
ស្ថា នទូតជប ៉ុន មានក្តីលស្ថមនស្សរកី្រាយជម្រមាបជូនបណ្តត អ្នក្ស្ថរព័ត៌មានជាតិ និង              

អ្នតរជាតិ លមត្តត ម្រជាបថា៖ ស្ថា នទូត ស្ហការជាមួយស្មាគមអ្តីតនិស្សិតខខែរពីម្របលទស្ជប ៉ុន (JAC) 
នឹងលរៀបច្ាំដាំល ើ រទស្សនកិ្ច្ចលៅកាន់វទិាេ័យច្ាំនួន៧ក្ន៉ុងម្រពះរាជាណ្តច្ម្រក្ក្មព៉ុជា លដើមបផី្សពវផ្ាយពីអា
ហារបូក្រ ៍ជប ៉ុន(MEXT Scholarship)។  

  

ស្ថា នទូតជប ៉ុនបានបលងកើតក្មែវធីិទស្សនកិ្ច្ចវទិាេ័យលនះត្តាំងពីឆ្ន ាំ២០១២មក្ ក្ន៉ុងលោេ
បាំ ងឲ្យសិ្ស្ាន៉ុសិ្ស្សវទិាេ័យទាំងអ្ស់្បានខស្វងយេ់ពីម្របលទស្ជប ៉ុន និងវបបធម៌ជប ៉ុន ម្រពម
ជាមួយការខ នាំអ្ាំពីអាហារបូក្រ ៍ជប ៉ុនដេ់សិ្ស្ាន៉ុសិ្ស្សវទិាេ័យ ត្តមរយៈការបង្ហា ញវលិដអូ្ 
ការលធវើបទបង្ហា ញលោយប៉ុគគេិក្ស្ថា នទូត និងស្ាំ ួរច្លមលើយ ក្ន៉ុងរយៈលពេមួយលមា ងក្នលះ។ 

 

ជាពិលស្ស្ស្ម្រមាប់ទស្សនកិ្ច្ចវទិាេ័យឆ្ន ាំលនះ ស្មាជិក្JAC ខដេធ្លល ប់បានលៅសិ្ក្ាលៅ
ម្របលទស្ជប ៉ុន នឹងចូ្េរមួលធវើបទបង្ហា ញជាមួយស្ថា នទូតលៅវទិាេ័យដូច្ខាងលម្រកាម ខដេជាអ្តីត
វទិាេ័យរបស់្ពួក្ោត់។ ពួក្ោត់នឹងខច្ក្រ ាំខេក្បទពិលស្ថធន៍លៅម្របលទស្ជប ៉ុន និងការង្ហរខដេ
ទទួេបានបនា ប់ពីសិ្ក្ាលៅម្របលទស្ជប ៉ុន និងលធវើការជម្រមុញលេើក្ទឹក្ចិ្តតសិ្ស្ាវទិាេ័យទាំង
អ្ស់្លឆ្ព ះលៅកាន់អ្នគតដ៏ម្រតច្ះម្រតច្ង់។ 

 

១. វទិាេ័យលស្រមីងគេ    លខតតក្ណ្តត េ ថ្ងៃទី២១ ខខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
២. វទិាេ័យហ ៉ុនខស្នខាច់្ក្ណ្តត េ  លខតតក្ណ្តត េ ថ្ងៃទី២៨ ខខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
៣. វទិាេ័យម្រពះមននីវងស    លខតតបាត់ដាំបង ថ្ងៃទី១៤ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
៤. វទិាេ័យលនតយ ង់   លខតតបាត់ដាំបង ថ្ងៃទី១៥ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
៥. វទិាេ័យម្រពះសី្ហន៉ុ   លខតតក្ាំពង់ចាម ថ្ងៃទី១៩ ខខធនួ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
៦. វទិាេ័យហ ៉ុនខស្នត្តលមែ   លខតតក្ណ្តត េ ថ្ងៃទី២៣ ខខមក្រា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
៧. វទិាេ័យឥន្រនាលទវ ី   រាជធ្លនីភ្នាំលពញ ថ្ងៃទី០៥ ខខក្៉ុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

 ទស្សនកិ្ច្ចលនះនឹងជម្រមុញឲ្យសិ្ស្ាន៉ុសិ្ស្សវទិាេ័យទាំងអ្ស់្ មានឱកាស្បានយេ់ដឹង
កាន់ខតស្៉ុីជលម្រៅពីម្របលទស្ជប ៉ុន និងកាន់ខតខិតខាំម្របឹងខម្របងលរៀនសូ្ម្រតបខនាមលទៀតលដើមបមី្របឡង              
អាហារបូក្រ ៍លៅសិ្ក្ាលៅម្របលទស្ជប ៉ុន។ 
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