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JENESYS 2018 Youth Exchange Program  

(Japan-ASEAN Youth Sports Exchange (Rugby)) 

 
 

 15 Cambodian youths are going to visit Japan from 17 to 26 September 

2018 with youths from other ASEAN countries and Timor-Leste at the invitation 

of the Ministry of Foreign Affairs of Japan under the JENESYS (Japan-East Asia 

Network of Exchange for Students and Youth) 2018.  

 

The participants will exchange with the same age of students from other 

countries including Japan by playing Tag Rugby in Shizuoka 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 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 នទតូជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 
 

No. 42 PR-18/EoJ                             ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

រម្មវិធីផ្លា េប់តូរយ៉ុវជន JENESYS 2018 
(ការផ្លា េប់តូរយ៉ុវជនរីឡាបាលស់ោបបណាត ប្បសទេោស្ថ៊ា ន-ជប ៉ុន) 

 
 តាមរយៈការអញ ជ្ ើញរបស់ក្កសួងការបរញទសជប ៉ុន យ៉ុវជនកមព៉ុជាចាំនួន១៥រូបនងឹញ្វើដាំញ ើ រ
ទសសនកិចចញៅកានក់្បញទសជប ៉ុនពីថ្ងៃទ១ី៧ ដល់ថ្ងៃទ២ី៦ ខែកញ្ញា  ជាមយួក្កុមយ៉ុវជន មកពបីណ្តា
ក្បញទសអាស៊ា ន និងក្បញទសទីមរ័ខាងញកើត ញក្កាមកមមវ ិ្ ីបណ្តា ញផ្លា ស់បាូរសិសស នសិសតិនិងយ៉ុវជនរវាង
ក្បញទសជប ៉ុន នងិបណ្តា ក្បញទសអាស៉ុីខាងញកើតខដលញៅកាតថ់ាJENESYS 2018។ 
 

អនកចូលរមួខដលមានវយ័ក្បខែលគ្នន មកពីបណ្តា ក្បញទសញសសងៗ កន៉ុងញ ោះមានជប ៉ុន សងខដរ 
នឹងញ្វើការផ្លា ស់បាូរចាំញ ោះដងឹទាកទ់ងនងឹការញលងកីឡាបាល់ញអាបញងកញៅកន៉ុងញែតាស៉ុីែសអឹ៊ា៉ុកា។ ក្កុម
យ៉ុវជនកន៏ឹងមានឱកាសញៅទសស ញៅតាំបនក់្បវតាិសស្រសាមយួចាំនួនញៅក្បញទសជប ៉ុន។ មានជូនភា្ជ ប់
តារាងកមមវ ិ្ លីមអតិ។  

 
កមមវ ិ្  ីJENESYS 2018 មានញគ្នលបាំ ងជក្មញុការយល់ដងឹ នងិការកសងទាំន៉ុកចតិាញៅ

វញិញៅមកកន៉ុងចាំញណ្តមក្បជាជនជប ៉ុន និងបណ្តា ក្បញទសចូលរមួ  និងញដើមបកីសងមូលដ្ឋា នក្្ោឹះថ្នកិចច
សែក្បតិបតាិការ និងចាំ ងមតិាភា្ព ញពលអ ្ត។  តាមរយៈកមមវ ិ្ ីញនោះ ក្កសួងការបរញទសជប ៉ុន
បានអញ ជ្ ើញយ៉ុវជនកមព៉ុជាចាំនួនជាង២០០០ កញ់ែើយតាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧មក។ 

 
ញយើងែ្៉ុ ាំសងឃមឹថាអនកចូលរមួនឹងអាចយល់ដងឹអាំពីក្បញទសជប ៉ុនកានខ់តស៉ុីជញក្ៅខងមញទៀត 

ក្ពមទាាំងខចករ ាំខលកនូវបទពញិស្នរ៍បស់ែាួនឲ្យបានទូលាំទូលាយញៅកានក់្បជាជនកមព៉ុជា ប ា បព់វីលិ
ក្តលបម់កវញិ។ 
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