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JENESYS Youth Exchange Program  

(Peace Building Exchange) 

 
 

 8 graduate school and university students are going to visit Japan from 18 

to 28 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).  

 

The participants will visit Nagasaki prefecture where an atomic bomb was 

dropped during the World War II after Hiroshima. They will listen to the voice of 

an atomic bomb survivor and visit Nagasaki Peace Memorial Park and Museum to 

think about the meaning of peace. They will also exchange with the students of 

Nagasaki University and have opportunities to experience Japanese culture and 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 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. 21 PR-18/EoJ                                 
       ថ្ងៃទី១៦ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

រម្មវិធីផ្លា េប់តូរយ៉ុវជន JENESYS 
ការផ្លា ស់ប្តូរការកសាងសន្តភិាព 

 
 តាមរយៈការអញ ជ្ ើញរប្ស់ក្កសួងការប្រញទសជប្ ៉ុន្ និ្ង និ្សសតិសាកលវទិាល័យចាំន្នួ្៨រូប្ 
នឹ្ងញ្វើដាំញ ើ រទសសន្កិចចញៅកាន្ក់្ប្ញទសជប្ ៉ុន្ចាប្ពី់ថ្ងៃទី១៨ ដល់ទី២៨ ខែមនីា ញក្កាមកមមវ ិ្ ីប្ណ្តត
ញផ្លា ស់ប្តូរសិសសនិ្សសតិនិ្ងយ៉ុវជន្រវាងក្ប្ញទសជប្ ៉ុន្ និ្ងប្ណ្តត ក្ប្ញទសអាស៉ុីខាងញកើត ខដលញៅ
កាតថ់ាJENESYS។ 
 ក្ប្តិភូនិ្សសតិ នឹ្ងចូលរមួទសសន្កិចចញៅញែតតណ្តហ្កា សាគី ជាញែតតខដលក្តូវបាន្រងញក្រោះ 
ញោយការទម្លា កក់្រប្ខ់ប្កអាតូមកិកន៉ុងអាំឡ៉ុងសង្រ្គា មញោកញលើកទី២ ប្នាា ប្ពី់ញែតតហ៉ុីរ  ូស៉ុីម្ល ។ ក្ប្តិភូ 
និ្សសតិ នឹ្ងចូលរមួសាត ប្ម់តិញោប្ល់រប្ស់ក្ប្ជាជន្ខដលញៅរស់រាន្ម្លន្ជីរតិញក្កាយការទម្លា កក់្រប្ ់
ខប្ក រមួទាំងញ្វើទសសន្កិចចញៅឧទាន្ និ្ងសារមន្ាីរចងចាាំសន្តិភាពណ្តហ្កា សាគី ញដើមបជីាឱកាសគិតគូរ
អាំពីនិ្យមន្យ័ថ្ន្សន្តិភាព។ ពកួរតក់នឹ៏្ងចូលរមួផ្លា ស់ប្តូរកមមសិកាជាមយួនិ្សសតិថ្ន្សាកលវទិា  
ល័យណ្តហ្កា សាគី និ្ងម្លន្ឱកាសទទលួយកប្ទពិញសា្ន្ពី៍វប្ប្មជ៌ប្ ៉ុន្ និ្ងញ្វើទសសន្កិចចតាំប្ន្់
ក្ប្វតតសិាង្រ្សតញ្សងៗញទៀត។ សូមញមើលតារាងពត័ម៌្លន្លមអតិសតីពីកាលប្រញិចេទខដលម្លន្ភាជ ប្។់  

កមមវ ិ្ ីJENESYS ម្លន្ញរលប្ាំ ងជក្មុញការយល់ដឹង និ្ង ការកសាងទាំន្៉ុកចិតតញៅវញិញៅ
មក កន៉ុងចាំញណ្តមក្ប្ជាជន្ជប្ ៉ុន្ និ្ងប្ណ្តត ក្ប្ញទសចូលរមួ  និ្ងញដើមបកីសាងមូលោា ន្ក្គឹោះថ្ន្កិចចសហ
ក្ប្តិប្តតិការ និ្ងចាំ ងមតិតភាពនាញពលអនាគត។ តាមរយៈកមមវ ិ្ ីញន្ោះ ក្កសួងការប្រញទសជប្ ៉ុន្បាន្
អញ ជ្ ើញយ៉ុវជន្កមព៉ុជាចាំន្ួន្ជាង២០០០នាកញ់ហើយតាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧មក។ 

ញយើងែ្៉ុ ាំសងឃមឹថាអនកចូលរមួនឹ្ងអាចយល់ដឹងអាំពីក្ប្ញទសជប្ ៉ុន្កាន្ខ់តស៉ុីជញក្ៅខងមញទៀត 
ក្ពមទាំងខចករ ាំខលកនូ្វប្ទពិញសា្ន្រ៍ប្ស់ែាួន្ឲ្យបាន្ទូលាំទូោយញៅកាន្ក់្ប្ជាជន្កមព៉ុជា ប្នាា ប្ពី់វលិ
ក្តលប្ម់កវញិ។ 
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