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JENESYS 2017 Youth Exchange Program  

(Media Industry) 

 
 

With the cooperation of Royal University of Phnom Penh, 21 Cambodian 

youths and the University students who are majoring or interested in media or 

journalism are going to visit Japan from 4 to 12 December 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.   

 

The participants will visit newspaper and broadcasting companies, and 

exchange views with graduate university students who are studying media in 

Hokkaido 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 Cambodian people. 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 
 

No. 49 PR-17/EoJ                                ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
រម្មវិធីផ្លា េប់តូរយ៉ុវជន JENESYS 2017 

(ផ្នែរស្ថររ័ត៌មាន) 
 

 តាមរយៈការអញ ជ្ ើញរបស់ក្រសួងការបរញទសជប ៉ុន និងរិច្ចសហការជាមួយសារល 
វទិាល័យភូមិនទភនាំញេញ យ៉ុវជនរមព៉ុជាច្ាំនួន២១របូ ខែលរាំេ៉ុងសិរាញលើម៉ុែជាំនាញក្បេ័នធផ្សេវ 
ផ្ាយ រសឺារេ័ត៌មាន នឹងញធ្វើែាំញ ើ រទសសនរិច្ចញៅកាន់ក្បញទសជប ៉ុនេីថ្ងៃទី៤ ែល់ទី១២ ខែធ្នូ
ញក្កាមរមមវធីិ្បណ្តា ញផ្លា ស់បាូរសិសសនិសសិតនិងយ៉ុវជនរវាងក្បញទសជប ៉ុន និងបណ្តា ក្បញទស 
អាស៉ុីខាងញរើត ខែលញៅកាត់ថាJENESYS 2017។ 
 ក្រុមយ៉ុវជននឹងញៅទសសនរិច្ចញៅសាា ប័នសារេ័តមានញ ោះេ៉ុមពផ្ាយកាខសត និង  
សាា ប័ន ផ្សេវផ្ាយញផ្សងញទៀត និងចូ្លរមួផ្លា ស់បាូរច្ាំញ ោះែឹងនិងបទេិញសាធ្ន៍ជាមួយនិសសិត 
ក្រោយបរញិ្ញា បររញលើជាំនាញសារេ័ត៌មានញៅញែតាហ៉ុរថ្រែូ។ េួរគាត់រ៏នឹងមានឱកាសញៅ  
ទសសនាតាំបន់ក្បវតាិសាស្រសាជាញក្ច្ើន។ សូមញមើលតារាងេ័ត៌មានលមអិតសាីេីកាលបរញិច្េទខែល
មានភ្ជជ ប់។  

រមមវធីិ្ JENESYS 2017 មានញគាលបាំ ងជក្មញុការយល់ែឹង និងការរសាងទាំន៉ុរ
ចិ្តាញៅវញិញៅមររន៉ុងច្ាំញណ្តមក្បជាជនជប ៉ុន និងបណ្តា ក្បញទសចូ្លរមួ  និងញែើមបីរសាង
មូលដ្ឋា នក្្ឹោះថ្នរិច្ចសហក្បតិបតាិការ និងច្ាំ ងមិតាភ្ជេនាញេលអនា្ត។  តាមរយៈរមមវធីិ្
ញនោះ ក្រសួងការបរញទសជប ៉ុន នអញ ជ្ ើញយ៉ុវជនរមព៉ុជាច្ាំនួនជាង២០០០នារ់ ញហើយតាាំងេីឆ្ន ាំ
២០០៧មរ។ 

ញយើងែ្៉ុាំសងឃឹមថាអនរចូ្លរមួនឹងអាច្យល់ែឹងអាំេីក្បញទសជប ៉ុនកាន់ខតស៉ុីជញក្ៅខងម
ញទៀត ក្េមទាំងខច្ររ ាំខលរនូវបទេិញសាធ្ន៍របស់ែាួនឲ្យ នទូលាំទូលាយញៅកាន់ក្បជាជន  
រមព៉ុជា បនាទ ប់េីវលិក្តលប់មរវញិ។ 
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