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JENESYS 2018 Youth Exchange Program  

(Japan-ASEAN Students Conference) 
 

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

from 18 to 26 February 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 6 groups according to themes 

(Agriculture, Energy, Community Designing, Health, Gender, and Elderly 

Employment), attend lectures by specialists of each theme, and visit theme-related 

facilities with Japanese university/ graduate school students. They will also 

participate in workshops 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 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 
 

No. 09 PR-19/EoJ                               ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

រម្មវិធីផ្លា េប់តូរយ៉ុវជន JENESYS 2018 
(េននិេទីនិេសតិបណាត ប្បសទេអាស្ថ៊ា ន និងជប ៉ុន) 

 
 តាម្រយៈការអញ ជ្ ើញរបស់ក្កសួងការបរញទសជប ុន នសិសតិកម្ពុជាចាំនួន១២រូប រមួ្ជាម្យួនងឹ 
និសសតិបណ្តា ក្បញទសអាស៊ា ន និងក្បញទសទីម្រ័ខាងញកើត នឹងញ្វើទសសនកិចចញៅកានក់្បញទសជប ុនចាបព់ី
ថ្ងៃទ១ី៨ ដល់ថ្ងៃទ២ី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ ញក្កាម្កម្មវ ិ្ បីណ្តា ញផ្លា ស់បាូរសិសស នសិសតិ និងយុវជនរវាង
ក្បញទសជប ុន នងិបណ្តា ក្បញទសអាសីុខាងញកើតខដលញៅកាតថ់ាJENESYS 2018។ 

និសសតិក្បតិភូ នឹងក្តវូខបងខចកជា៦ក្កុម្ ញៅតាម្ក្បធានបទញសសងៗដូចជា កសិកម្ម ថាម្ពល 
ការញរៀបចាំសហគម្ន ៍ សុែភាព ញយនឌរ័ ការងារសក្ាបម់្នុសសវយ័ចាំណ្តស់ ញដើម្បចូីលរមួ្  សា បប់ទ
បងាា ញញោយអនកជាំនាញញលើក្បធានបទនមី្យួៗ ក្ពម្ទាំងញៅទសសនកិចចញៅទីតាាំងខដលក្តូវនងឹក្បធាន
បទជាម្យួនសិសតិសកលវទិាល័យញសសងញទៀត។ ពួកគាតក់ន៏ងឹចូលរមួ្សិកាា សលាម្យួចាំននួ ក្ពម្ទាំង
សកលបងចូលរមួ្សកម្មភាពវបប្ម្ជ៌ប ុននានា។ សូម្ញម្ើលតារាងពត័ា៌នលម្អតិសាីពីកាលបរញិចេទខដល
ានភាជ ប។់  

កម្មវ ិ្  ីJENESYS ានញគាលបាំណងជក្ម្ុញការយល់ដងឹ នងិការកសងទាំនុកចិតាញៅវញិញៅ
ម្កកនុងចាំញណ្តម្ក្បជាជនជប ុន និងបណ្តា ក្បញទសចូលរមួ្  និងញដើម្បកីសងមូ្លោា នក្គឹឹះថ្នកចិចសហ
ក្បតបិតាិការ និងចាំណងម្តិាភាពនាញពលអនាគត។  តាម្រយៈកម្មវ ិ្ ីញនឹះ ក្កសួងការបរញទសជប ុនបាន
អញ ជ្ ើញយុវជនកម្ពុជាចាំនួនជាង២០០០នាកញ់ហើយ តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧ម្ក។ 

ញយើងែ្ុ ាំសងឃមឹ្ថាអនកចូលរមួ្នឹងអាចយល់ដងឹអាំពីក្បញទសជប ុនកានខ់តសីុជញក្ៅខងម្ញទៀត 
ក្ពម្ទាំងខចករ ាំខលកនូវបទពញិស្នរ៍បស់ែាួនឲ្យបានទូលាំទូលាយញៅកានក់្បជាជនកម្ពុជា បនាា បព់ីវលិ
ក្តលបម់្កវញិ។ 
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