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JENESYS 2018 Youth Exchange Program  

(Monozukuri (Manufacturing) and Technology) 

 
 

 19 Cambodian university or graduate school students who are studying 

technology and 1 supervisor are going to visit Japan from 29 October to 6 

November 2018 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 visit a museum in Tokyo which exhibits cutting-edge 

technology and a food processor company in Shizuoka prefecture to learn the 

manufacturing and technology of Japan. They will also have a discussion with 

university students and 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. 49 PR-18/EoJ                              ថ្ងៃទ២ី៥ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

រម្មវិធីផ្លា េប់តូរយ៉ុវជន JENESYS 2018 
(ម ៉ូណុហ្សគឹឹរ ី(ផលតិកមម) និងបច្ចេកវិទ្យា) 

 
 តាមរយៈការអញ ជ្ ើញរបស់ក្រសួងការបរញទសជប ៉ុន នសិិិសតរមព៉ុជាដែលបានបញ្ចប ់ ឬកំពុង 
សិិកាដនែកបច្ចចកវទិ្យា ចាំននួ១៩រូប ព្ពមទងំអ្ែកែកឹន១ំរូប នឹងញ្វើដាំញ ើ រទសសនរិចចញៅកានក់្បញទស   
ជប ៉ុនពីថ្ងៃទ២ី៩ ដែតុលា ដល់ថ្ងៃទ៦ី ខែវចិឆិកា ញក្កាមរមមវ ិ្ បីណ្តា ញផ្លា ស់បាូរសិសស និសសតិ និងយ៉ុវជន
រវាងក្បញទសជប ៉ុន នងិបណ្តា ក្បញទសអាស៉ុីខាងញរើតខដលញៅកាតថ់ាJENESYS 2018។ 
 

អនរចូលរមួ នឹងច្ៅទ្យសិសនកិចចសារមនទីរច្ៅទ្យីព្កុងតូកយូ ជាកដនែងដែលមានដាកត់ងំបច្ចចកវទិ្យា 
ទ្យំច្នើបចុងច្ព្កាយ ព្ពមទងំច្ៅទ្យសិសនកិចចព្កុមហ ុននលិតមហូបអាហារ ច្ៅច្ែតតសីុិហសអុឹ្កា ច្ែើមបសិីិកា 
ពីែំច្ ើ រការននសិង្វា កន់លិតកម  និងបច្ចចកវទិ្យាននព្បច្ទ្យសិជប ុន។ ច្ព្ៅពីច្នេះ ពួកគាតន់ងឹមាន 
ការពិភាកាជាមយួនិសិសតិសាកលវទិ្យាល័យច្ៅព្បច្ទ្យសិជប ុន និង ច្ៅទ្យសិសនកិចចតំបនព់្បវតតិសាស្រសិត 
ច្នសងៗនងដែរ។ មានជូនភា្ជ បត់ារាងរមមវ ិ្ លីមអតិ។  

 
រមមវ ិ្  ីJENESYS 2018 មានញោលបាំ ងជក្មញុការយល់ដងឹ នងិការរសាងទាំន៉ុរចតិាញៅ

វញិញៅមររន៉ុងចាំញណ្តមក្បជាជនជប ៉ុន និងបណ្តា ក្បញទសចូលរមួ  និងញដើមបរីសាងមូលដ្ឋា នក្្ឹឹះថ្នរិចច
សហក្បតិបតាិការ និងចាំ ងមតិាភា្ពនាញពលអនា្ត។  តាមរយៈរមមវ ិ្ ីញនឹះ ក្រសួងការបរញទសជប ៉ុន
បានអញ ជ្ ើញយ៉ុវជនរមព៉ុជាចាំនួនជាង២០០០នារញ់ហើយតាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧មរ។ 

 
ញយើងែ្៉ុ ាំសងឃមឹថាអនរចូលរមួនឹងអាចយល់ដងឹអាំពីក្បញទសជប ៉ុនកានខ់តស៉ុីជញក្ៅខងមញទៀត 

ក្ពមទាំងខចររ ាំខលរនូវបទពញិសា្នរ៍បស់ែាួនឲ្យបានទូលាំទូលាយញៅកានក់្បជាជនរមព៉ុជា បនាា បព់វីលិ
ក្តលបម់រវញិ។ 
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