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Commendation of the Ambassador of Japan
On 27 January, the awarding ceremony of the Commendation of the
Ambassador of Japan (*) to Mr. Muneo Yamamoto, the Founder of Yamamoto
Japanese Language Education Center was held in Siem Reap.
Mr. Muneo Yamamoto, the Founder of Yamamoto Japanese Language
Education Center, has contributed to Japanese language education in Siem Reap,
Cambodia. He, the Chairman of JHC (a Japanese Travel Company), established
the school in March 1996 and produced 595 graduates until now. The school
provides the students with complementary tuition and dormitory fee as well as the
opportunity to work as an Angkor site’s guide for Japanese travelers.
In the occasion, H.E. Mr. Hidehisa HORINOUCHI, Ambassador of Japan,
expressed his congratulation to Mr. Muneo Yamamoto for his remarkable
contribution to the Japanese language education in Cambodia as well as promotion
of mutual understanding between the people of Japan and Cambodia.
(*)The Ambassador’s Commendation is awarded to individuals and
groups with outstanding achievement in various fields, to acknowledge their
contributions to the promotion of friendship between Japan and other countries.
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ជូនចាំស

ោះ

សោក Muneo Yamamoto ជាស្ថារនិកមជឈមណ្ឌលអរ់រ ាំភាស្ថជរ៉ុនយមមូត៉ុ ប្តូវបាន
ប្រប្ពឹតិត សៅសៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា កន៉ុងសែតតសសៀមរារ។

សោក Muneo Yamamoto ខែលជាស្ថារនិកមជឈមណ្ឌលអរ់រ ាំភាស្ថជរ៉ុនយម

មូត៉ុ

បានរួមចាំខណ្កែល់ការអរ់ រ ាំភាស្ថជរ៉ុ នសៅកន៉ុងសែតតសសៀមរារ

ប្រសទសកមព៉ុជា។

សោក Yamamoto ជានាយកប្រតិរតតិថ្នប្កុមហ៉ុនJHC ខែលជាប្កុមហ៉ុនសទសចរណ្៍
ជរ៉ុនបានរសងកើតមជឈមណ្ឌលសនោះសៅខែមីនា

ឆ្នាំ១៩៩៦

សហើយរហូតមកែល់រចច៉ុរបនន

មនសិសសចាំនួន៥៩៥នាក់សហើយខែលបានរញ្ចរ់ការសិកាសៅមជឈមណ្ឌលសនោះ។

មជឈមណ្ឌលសនោះបានផ្តល់នូវការសិកា និងការស្ថនក់សៅសោយឥតគិតថ្ងៃ ប្ពមទាំងផ្តល់
ឱកាសការងារមគគ៉ុសទសក៍ ថ្នរមណ្ីយោានអងគរសប្មរ់ស្ញៀវសទសចរណ្៍ជរ៉ុនែល់
សិសសផ្ងខែរ។

ខងៃងសៅកន៉ុងឱកាសសនោះ ឯកឧតតម ហូរ ីណ្ូអ៉ុជិ ហ៉ុីសែហ៉ុីស្ថ ឯកអគគរាជទូតជរ៉ុន

បានសខមតងអាំណ្រស្ថទរចាំស

ោះសោក Muneo Yamamoto សប្មរ់ការរួមចាំខណ្កែ៏ថ្ងៃថ្លៃ

កន៉ុងវ ិស័យអរ់ រ ាំភាស្ថជរ៉ុនសៅកមព៉ុជា

ព្រមទាំងជព្មុញការយល់ដឹងរវាងព្រជាជនជរ៉ុន

និងព្រជាជនកមព៉ុជា។

(*)លិែិតសរសសើរររស់ឯកឧតតម ឯកអគគរាជទូតជរ៉ុន ប្តូវបានផ្តល់ជូនចាំស

ោះ

រ៉ុគគល រ ឺប្កុមខែលមនស្ថនថ្ែស្នើមសលើវ ិស័យសផ្សងៗ សែើមបីជាការទទួលស្ថគល់នូវការរួម
ចាំខណ្កររស់ពួកគាត់សលើការជប្មុញនូវចាំណ្ងមិតតភាពរវាងជរ៉ុន
នានា។
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