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JENESYS 2018 Youth Exchange Program  

(Youth Leader Exchange) 
 

 10 Cambodian university/ graduate school students are going to visit Japan 

from 18 to 26 March 2019 with university/ graduate school students of 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 be divided into 4 groups according to themes (food 

tourism, disaster prevention, history and environment of manufacturing, and 

historical heritage), attend lectures by specialists of each theme, and visit theme-

related facilities. They will also exchange with Japanese university/ graduate 

school students and experience Japanese culture. 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 

សេចរតីប្បកាេរត័៌មាន 
 

No. 20 PR-19/EoJ                               ថ្ងៃទី១៥ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

រម្មវិធីផ្លា េប់តូរយ៉ុវជន JENESYS 2018 
(ការផ្លា េប់តូរអ្នរដឹរន ាំយ៉ុវជន យ៉ុវតី) 

 
 តាមរយៈការអញ ជ្ ើញរបស់ក្រសួងការបរញទសជប ៉ុន នសិសតិរមព៉ុជាចាំនួន១០រូប នងឹញ្វើទសសន
រិចចញៅកានក់្បញទសជប ៉ុនចាបព់ីថ្ងៃទ១ី៨ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ រមួជាមយួនងឹនិសសតិថ្ន     
បណ្តា ក្បញទសអាស៊ា ន និងក្បញទសទីមរ័ខាងញរើត ញក្កាមរមមវ ិ្ បីណ្តា ញផ្លា ស់បាូរសិសស និសសតិ និងយ៉ុវ
ជនរវាងក្បញទសជប ៉ុន នងិបណ្តា ក្បញទសអាស៉ុីខាងញរើតខដលញៅកាតថ់ាJENESYS 2018។ 

និសសតិក្បតិភូទាំងអស់  នងឹក្តូវខបងខចរជា៤ក្រុម ញោយញោងតាមក្បធានបទនីមយួៗ ដូច
ជា ញទសចរណ៍ចំណីអាហារ ការការពារញក្រោះមហនារាយ ក្បវតាិសស្រសានិងបរសិា នថ្នចង្វវ រផ់លិតរមម 
ក្ពមទាំងញបតិរភណឌ ក្បវតាសិស្រសា និងចូលរមួសា បប់ទបង្វា ញញោយអនរជាំនាញថ្នក្បធានបទនមីយួៗ 
ក្ពមទាំងញៅទសសនាញៅតាំបនម់យួចាំនួនខដលទរទ់ងនងឹក្បធានបទ។ ពួររត ់ រន៏ឹងញ្វើការផ្លា ស់បាូរ
ជាមយួនិសសតិជប ៉ុន ក្ពមទាំងសរលបងខសវងយល់ពវីបប្មជ៌ប ៉ុន។ សូមញមើលតារាងពត័ម៌ានលមអតិសាី
ពីកាលបរញិចេទខដលមានភ្ជជ ប។់  

រមមវ ិ្  ីJENESYS មានញរលបាំណងជក្មុញការយល់ដងឹ នងិការបង្កើតទាំន៉ុរចតិាញៅវញិញៅ
មររន៉ុងចាំញណ្តមក្បជាជនជប ៉ុន និងបណ្តា ក្បញទសចូលរមួ និងញដើមបរីសងមូលោា នក្្ឹោះថ្នរចិចសហ
ក្បតបិតាិការ និងចាំណងមតិាភ្ជពនាញពលអនា្ត។  តាមរយៈរមមវ ិ្ ីញនោះ ក្រសួងការបរញទសជប ៉ុនបាន
អញ ជ្ ើញយ៉ុវជនរមព៉ុជាចាំនួនជាង២០០០នារញ់ហើយ តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧មរ។ 

ញយើងែ្៉ុ ាំសងឃមឹថាអនរចូលរមួនឹងអាចយល់ដងឹអាំពីក្បញទសជប ៉ុនកានខ់តស៉ុីជញក្ៅខងមញទៀត 
បនាា បព់ីវលិក្តលប ់ ក្ពមទាំងខចររ ាំខលរនូវបទពិញស្នរ៍បស់ែាួនឲ្យបានទូលាំទូលាយញៅកានក់្បជាជន
រមព៉ុជា។ 
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