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The 22nd Japanese Speech Contest in Cambodia
The Embassy of Japan is pleased to announce that the Embassy, in
cooperation with Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC), and the Institute of
Foreign Language, Royal University of Phnom Penh (IFL), is going to organize the
22nd Japanese Speech Contest in Cambodia on Sunday, 26th May 2019 at Angkor
Kizuna Hall, CJCC. The result of the screening for the participation of the above
Speech Contest will be announced on 29th March 2019.
The Japanese Speech Contest is held annually for the purpose of promoting
Japanese language education in Cambodia and enables Japanese language learners
to have an opportunity to demonstrate their Japanese skills in speaking.
Application will be accepted from 4th February to 1st March 2019 at CJCC.
Its working hours are from Monday to Friday, 7:30-11:30 and 13:30-17:00.
The Application from and guideline of the Contest could be found at CJCC
Facebook page:[https://www.facebook.com/cjcc.fb/photos/a.193791777354300/21
44948185571973/?type=3&theater]
The Embassy of Japan looks forward to seeing many Japanese language
learners seize this opportunity to showcase Japanese talent in speaking.
For further information, please contact CJCC at 023 883 649 or email:
jcd@cjcc.edu.kh.
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