Embassy of Japan
in the Kingdom of Cambodia

Press Release
No. 01 PR-18/EoJ

10 January, 2018

The 21st Japanese Speech Contest in Cambodia
The Embassy of Japan is pleased to announce that the Embassy, in
cooperation with Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC), and the Institute
of Foreign Language, Royal University of Phnom Penh (IFL), is going to organize
the 21st Japanese Speech Contest in Cambodia on Sunday, 27th May 2018 at
Angkor Kizuna Hall, CJCC through the screening exam on 30th March 2018.
The Japanese Speech Contest is held annually for the purpose of promoting
Japanese language education in Cambodia and enables Japanese language learners
to have an opportunity to demonstrate their Japanese skills in speaking.
Application will be accepted from 5 February to 2 March 2018 at CJCC.
Its working hours are from Monday to Friday, 7:30-11:30 and 13:30-17:00.
The Application from and guideline of the Contest could be found at CJCC
Facebook page: http://l.cjcc.edu.kh/2rlteAt
The Embassy looks forward to seeing many Japanese language learners
seize this opportunity to showcase Japanese talent in speaking.
For further information, please contact CJCC at 023 883 649 or email:
jcd@cjcc.edu.kh.
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ការប្បឡងប្បជជងជលែងេ៉ុនទររថាភាស្ថជប៉ុនស
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ស្ថានទូតជប៉ុនមានសេចកតីសស្ថមនេសរ ីករាយជម្រមាបជូនថា ស្ថានទូតរួមេហការជាមួយ

មជឈមណ្ឌលេហម្របតិបតតិការកមព៉ុជា-ជប៉ុន(CJCC) និ ងវ ិទាស្ថានភាស្ថបរសទេថ្នស្ថកលវ ិទា

ល័យភូ មិនទភាំសន េញ(IFL) នឹ ងសរៀបចាំនូវកមមវ ិធី ម្របឡងម្របខជងខងែងេ៉ុនរទ កថាភាស្ថជប៉ុនសលើកទី២១
សៅកមពជា
៉ុ សៅថ្ងៃអាទិតយ ទី ២៧ ខែឧេភា ឆ្នាំ២០១៨ សៅស្ថលអងគរគី ហសូណាថ្នCJCC តាមរយៈ
ការេម្រមិ តេម្រមាាំងសបកខជនខែលបានដាក់ពាកយខែលនឹងម្រតូវសម្រជើេសរ ើេសៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា
ឆ្នាំ២០១៨។
ការម្របឡងម្របខជងខងែងេ៉ុនទរកថាភាស្ថជប៉ុនម្រតូវបានម្របារេធជាសរៀងរាល់ឆ្នាំ កន៉ុងសោល

បាំ ណ្ងផ្សេវផ្ាយការអប់រ ាំភាស្ថជប៉ុ នសៅកមព៉ុជា និងផ្តល់ឱកាេេម្រមាប់អនកេិកាភាស្ថជប៉ុន
បង្ហាញនូ វេមតាភាេភាស្ថជប៉ុ នកន៉ុងការនិយាយ។

ពាកយេ៉ុាំចូលរួមម្របឡងម្របខជងចាប់សបើកទទួលេីថ្ងៃទី0៥ ខែក៉ុមភៈ ែល់ថ្ងៃទី0២ ខែមីនា ឆ្នាំ

២០១៨ សៅCJCC រាល់សមាងសធវើការ េីថ្ងៃច័នទ ែល់ថ្ងៃេ៉ុម្រក សេលម្រេឹក សមាង៧:៣០-១១:៣០ និង
សេលរសេៀល សមាង១៣:៣០-១៧:០០។
ពាកយេ៉ុាំ និងសេចកតីខណ្នាាំេីការចូលរូមម្របកួត អាចរកបានសៅសលើទាំេ័រសហវេប៉ុេ CJCC
ខែលមានអាេ័យដាាន៖ http://l.cjcc.edu.kh/2rlteAt
ស្ថានទូតទនទឹងរង់ចាាំអនកេិកាភាស្ថជប៉ុនជាសម្រចើនរូបចាប់យកឱកាេសនេះ
នូ វេមតាភាេរបេ់ែួនកន
ែ ៉ុងការនិ យាយភាស្ថជប៉ុ ន។

សែើមបីបង្ហាញ

េម្រមាប់េ័ត៌មានបខនាម េូមទាក់ទងសៅកាន់CJCC តាមរយៈទូរេ័េទសលែ ០២៣ ៨៨៣

៦៤៩ ឬក៏ សផ្ញើអ៉ុីខមលមកកាន់អាេ័យដាាន៖ jcd@cjcc.edu.kh។
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