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JENESYS 2017 Youth Exchange Program  

(Japan-ASEAN Youth Sports Exchange (Football)) 

 
 

 With the cooperation of Football Federation of Cambodia, 18 students of Sok 

An Tonle Bati High School (Bati, Takeo Province) and 6 officials of Football 

Federation of Cambodia are going to visit Japan from 5 to 15 March 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 have exchange matches with the participants from other 

countries (ASEAN countries and Timor-Leste) in Miyazaki prefecture. They will also 

have an opportunity to visit historical landmarks and museums. The detailed schedule 

is attached herewith. 

 

The JENESYS aims to promote mutual trust and understanding among the 

people of Japan and 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. 16 PR-18/EoJ                                 
       ថ្ងៃទី០២ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

រម្មវិធីផ្លា េប់តូរយ៉ុវជន JENESYS 2017 
ការផ្លា ស់ប្តូររវាងកីឡាយុវជនជប្ នុ និងអាស៊ា ន (កីឡាបាល់ទាត)់ 

 
 តាមរយៈការអញ ជ្ ើញរប្ស់ក្កសួងការប្រញទសជប្ ុន និង កិច្ចសហការជាមយួសហពន័ធកីឡា 
បាល់ទាតក់មពុជា សិសសកមពុជាច្ាំននួ១៨រូប្ថ្នវទិាល័យសុែអានទញនាបាទី សថិតកនុងក្សុកបាទី ញែតត 
តាខកវ រមួទាាំងមន្រនតីច្ាំននួ០៦រូប្ថ្នសហពន័ធកីឡាបាល់ទាតក់មពុជា នឹងញ្វើដាំញ ើ រទសសនកិច្ចញៅកាន់
ក្ប្ញទសជប្ ុនចាប្ពី់ថ្ងៃទី៥ ដល់ទី១៥ ខែមនីា ញក្កាមកមមវ ិ្ ីប្ណ្តត ញផ្លា ស់ប្តូរសិសសនិសសតិនិងយុវជន
រវាងក្ប្ញទសជប្ ុន និងប្ណ្តត ក្ប្ញទសអាសីុខាងញកើត ខដលញៅកាតថ់ាJENESYS2017។ 
 ក្ប្តិភូចូ្លរមួ នឹងផ្លា ស់ប្តូរការក្ប្កតួជាមយួក្ប្តិភូចូ្លរមួមកពីប្ណ្តត ក្ប្ញទសញសសងៗ (កនុង 
ញនាោះរមួមាន ប្ណ្តត ក្ប្ញទសអាស៊ា ន និងក្ប្ញទសទីមរ័ខាងញកើត) កនុងញែតតមយី ហាគី។ ពកួគាតក់នឹ៏ង
មានឱកាសញៅទសសនាតាំប្នក់្ប្វតតិសន្រសតជាញក្ច្ើន រមួទាាំងសរមនទីរសងខដរ។ សូមញមើលតារាងពត័ម៌ាន
លមអតិសតីពីកាលប្រញិច្េទខដលមានភ្ជជ ប្។់  

កមមវ ិ្ ីJENESYS2017 មានញគាលប្ាំ ងជក្មុញការយល់ដឹង និង ការកសងទាំនុកចិ្តតញៅ
វញិញៅមក កនុងច្ាំញណ្តមក្ប្ជាជនជប្ ុន និងប្ណ្តត ក្ប្ញទសចូ្លរមួ  និងញដើមបកីសងមូលដ្ឋា នក្គឹោះថ្នកិច្ច
សហក្ប្តិប្តតិការ និងច្ាំ ងមតិតភ្ជពនាញពលអនាគត។ តាមរយៈកមមវ ិ្ ីញនោះ ក្កសួងការប្រញទសជប្ ុន
បានអញ ជ្ ើញយុវជនកមពុជាច្ាំននួជាង២០០០នាកញ់ហើយតាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧មក។ 

ញយើងែ្ុ ាំសងឃមឹថាអនកចូ្លរមួនឹងអាច្យល់ដឹងអាំពីក្ប្ញទសជប្ ុនកានខ់តសីុជញក្ៅខងមញទៀត 
ក្ពមទាាំងខច្ករ ាំខលកនូវប្ទពិញស្នរ៍ប្ស់ែាួនឲ្យបានទូលាំទូលាយញៅកានក់្ប្ជាជនកមពុជា ប្នាទ ប្ពី់វលិ
ក្តលប្ម់កវញិ។ 
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