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The Embassy of Japan is pleased to inform the national and international media that 

the Embassy, in cooperation with Department of Japanese at the Institute of Foreign Languages, 

Royal University of Phnom Penh and co-sponsored by Japan Foundation, will conduct “Sakura 

Caravan for Promoting Japanese Language Education and Culture” which has been conducted 

annually since 2013. 

 

In the program, Cambodian lecturers and students of Japanese Language departments 

and courses in Phnom Penh will visit various high schools throughout Cambodia to provide 

Cambodian students there with opportunities to understand Japanese culture, technology and 

benefits in Japanese language education. 

 

Especially the program of this year will be conducted at the high schools below:                                        

1. Moung Reusey High School   Battambang 11 February 2019 

2. Bromouy High School    Pursat  12 February 2019 

3. Hunsen Chak AngRe High School  Phnom Penh 12 February 2019 

4. Udon High School    Kompong Speu 13 February 2019 

5. Katek Pret Bandit Mean chey High School Kampong Cham 14 February 2019 

6. Hunsen Sras Banteay High School  Kampong Thom 15 February 2019 

7. Hunsen Prasat Bakong High School  Siem Reap      16 February 2019 

 

 It is expected that all the high school students will enjoy Japanese culture and feel 

closer to Japan. 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 

លេខៈ 04 PR-19/EoJ             ថ្ងៃទី០៦ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

  
ស្ថា នទូតជប នុ មានកតីលស្ថម្នស្សរកីរាយជម្រមាបជូនបណ្តត អ្នកស្ថរពត័ម៌ានជាត ិ និងអ្នតរជាតិ លម្ត្តត

ម្រជាបថា៖ ស្ថា នទូតជប ុន រមួ្ជាម្យួលេប តឺម្ ងភ់ាស្ថជប នុ ថ្នវទិាស្ថា នភាស្ថបរលទស្ ស្ថកេវទិាេ័យភមូ្និទ
ភនាំលពញ ស្ហការឧបតាម្ភលោយម្ូេនិធិជប ុន នឹងលរៀបចាំ«កម្មវធិីកម្មសិ្កាផ្សពវផ្ាញវបបធម្ ៌ និងភាស្ថជប ុន» 
ខេេបនលរៀបចាំល ើងជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំត្តាំងពីឆ្ន ាំ២០១៣។ 

  
កនុងកម្មវធិីលនេះ ស្ថស្រ្ស្ថត ចារយកម្ពុជា និងនិស្សតិលេប តឺម្ ង ់នងិថាន កល់រៀនភាស្ថជប នុនានាលៅភនាំលពញ នឹង

លធវើទស្សនកិចចលៅវទិាេ័យនានាទូទាំងម្រពេះរាជាណ្តចម្រកកម្ពុជា លេើម្បឲី្យសិ្ស្សកម្ពុជា មានឱកាស្បនយេ់េងឹ
អ្ាំពីម្របថ្ពណី វបបធម្ ៌បលចចកវទិាម្របលទស្ជប នុ និងផ្េម្របលោជនក៍នុងការសិ្កាភាស្ថជប ុន។ 

 
ជាពិលស្ស្ កម្មវធិីកម្មសិ្កាស្ម្រមាបឆ់្ន ាំលនេះនឹងម្រតូវម្របម្រពឹតតលិៅលៅត្តម្វទិាេ័យេូចខាងលម្រកាម្៖ 

១. វទិាេ័យលមាងឬស្ស ី   បតេ់ាំបង  ថ្ងៃទី១១ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
២. វទិាេ័យម្របលមា យ   លោធិ៍ស្ថត ់ ថ្ងៃទី១២ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
៣. វទិាេ័យហ ុន ខស្នចាកអ់្ខម្រង  ភនាំលពញ  ថ្ងៃទី១២ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
៤. វទិាេ័យឧតតុងគ    កាំពងស់្ពឺ  ថ្ងៃទី១៣ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
៥. វទិាេ័យកតិម្រពទឹធបណឌិ តមានជយ័  កាំពងច់ាម្  ថ្ងៃទី១៤ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
៦. វទិាេ័យហ ុន ខស្នម្រស្េះបនាទ យ  កាំពងធ់ាំ  ថ្ងៃទី១៥ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
៧. វទិាេ័យហ ុន ខស្នម្របស្ថទបគង  លស្ៀម្រាប  ថ្ងៃទី១៦ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
    
 លយើងខ្ុ ាំស្ងឃមឹ្ថា សិ្ស្ានុសិ្ស្សវទិាេ័យទាំងអ្ស់្ រកីរាយជាម្យួវបបធម្ជ៌ប ុន និងមានអារម្មណ៍
ស្និទស្ថន េលៅកានម់្របលទស្ជប ុន។ 
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