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Japan Provides US$310,777
for Promoting Inclusive Education in Kandal Province

The Government of Japan has agreed to provide US$310,777 to AAR Japan under the
framework, the Grant Assistance for Japanese NGO Projects. The Grant Contract has been
signed today between H.E. Mr. HORINOUCHI Hidehisa, Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Cambodia, and Ms. MUKAI Satomi, Acting
Country Director of AAR Japan, to carry out ‘Project for Promotion of Inclusive
Education (IE) for Children with Disabilities by Enhancing the Practices in Model
Area and Developing IE Evaluation System’.
In this project, AAR Japan will create an evaluation tool of Inclusive Education practice, and
carry out the activities to support capacity building of the ‘Commune Committee for Persons
with Disabilities’. Through this project, learning environment and quality of education for
children with disabilities will be improved.
The Grant Assistance for Japanese NGO Projects started in Cambodia in 2002 to support
activities by Japanese NGOs to help Cambodia's reconstruction and development efforts at the
grassroots level. Since 2002, the Government of Japan has provided over US$36 million for
118 projects, mainly in the field of primary education, health, agriculture and mine clearance
in Cambodia.
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ដល់អង្គការ សមាគេសម្រមាប់ជំនួយ និង្សមគ្គោះននម្របមេសជប៉ុន (AAR Japan) មម្រកាេ
មម្រោង្ការណ៍ជំនួយឧបត្ថេភឥត្សំណង្ សម្រមាប់ គមម្រមាង្របស់អង្គការមម្រៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន។
កិចចសនាផ្តល់ជំនួយ ម្រត្ូវបានច៉ុោះហត្ថមលខាមៅនថៃមនោះ មដ្ឋយឯកឧត្តេ ហូរ ីណូអ៉ុជិ

ហ៉ុីមដហ៉ុីសា ឯកអគគរាជេូ ត្វ ិសាេញ្ញ និង្មពញសេត្ថភាពរបស់ម្របមេសជប៉ុនម្របចំម្រពោះរាជា
ណាចម្រកកេព៉ុជា និង្ មល្លកស្សី MUKAI Satomi នាយិកាសតីេីម្របចំម្របមេសននអង្គការ AAR
Japan សម្រមាប់គមម្រមាង្ “មលើកកេពស់ការអប់រ ំបរ ិយាប័ ននសម្រមាប់ក៉ុមារពិការ តាេរយៈពម្រង្ឹង្
ការអន៉ុវត្តក៉ុង្ត្ំ
ន
បន់គំរូ និង្ការអភិវឌ្ឍម្របព័នវា
ធ យត្នេាការអប់រ ំបរ ិយាប័នន”។

មៅកន៉ុង្គមម្រមាង្មនោះ AAR Japan នឹង្បមង្កើត្នូវម្របព័នធវាយត្នេាមលើការអន៉ុវត្តការអប់រ ំ
បរ ិយាប័នននិង្អន៉ុវត្តសកេមភាពមដើេបីោំម្រេដល់ការបមង្កើនសេត្ថភាពរបស់គណៈកេមការោំ

ម្រេជនពិការថ្ននក់រដាបាលឃ៉ុំ។ តាេរយៈគមម្រមាង្មនោះបរ ិយាកាសសិកានិង្គ៉ុណភាពននការ
អប់រ ំសម្រមាប់ក៉ុមារដដលមានពិការភាពនឹង្ម្រត្ូវបានដកលេអ។

កេមវ ិធីជំនួយឥត្សំណង្សម្រមាប់គមម្រមាង្អង្គការមម្រៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន

បានចប់មផ្តើេ

មៅម្របមេសកេព៉ុជាតាំង្ពីឆ្នំ២០០២ មដើេបីោំម្រេដល់សកេមភាពអង្គការមម្រៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន
កន៉ុង្កិចខ
ច ិត្ខំម្របឹង្ដម្របង្មដើេបីជួយដល់ការអភិ វឌ្ឍ និង្សាថបនាម្របមេសកេព៉ុជាម ើង្វ ិញមៅ

តាេកម្រេិ ត្េូលដ្ឋាន។ ចប់តាំង្ពីឆ្នំ២០០២េក រដ្ឋាភិ បាលជប៉ុន បានផ្តល់ថវ ិកាជាង្៣៦ល្លន
ដ៉ុល្លារអាមេរ ិក

ដល់គមម្រមាង្ចំនួន១១៨
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ិ ័ យ ស៉ុ ខា ភិ បា ល វ ស
ិ ័ យ កសិ ក េម និ ង្ សកេម ភា ពមបាសសមាអ ត្េី ន
េូ ល ដ្ឋា ន វ ស
កន៉ុ ង្ម្របមេសកេព៉ុ ជា។
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សុ ន្ទ រ កថារបស់ ឯកឧត្តម ហូរណ
ី ូ អុ ជិ ហុី ដេហុីសា

ិ មញ្ញ ន្ិ ង ដេញសមត្ថ ភា េរបស់ ប្បដទសជបុ ន្ ប្បចាំ ប្េះរាជាណាចប្ក
ឯកអគ្គ រា ជទូ ត្ វ សា
កមពុ ជាថ្លែ ង កនុ ងេិ ធី ចុះ ហត្ថ ដេខាដេើ កិ ចច ស ន្ាផ្ត េ់ ជាំ ន្ួ យ កនុ ងគ្ដប្ោងឧបត្ថ មភ ឥ ត្សាំ ណ ង
សប្ោប់ អ ងគ កា រដប្ៅរដ្ឋា ភិ បា េជបុ ន្ ។
២ សី ហា ២០១៩
-

សូ ម ដោរេឯកឧត្តម ជា ជាត្ិ អន្ុ រ េាដេខាធិ កា រ នន្ប្កសួ ង អប់ រ ាំ យុ វ ជន្ ន្ិ ង កី ឡា

-

សូ ម ដោរេឯកឧត្តម គ្ី ម រ ទ
ិ ីធ អន្ុ អ ភិ បា េនន្គ្ណៈអភិ បា េដេត្ត ក ណា
ត េ

-

សូ ម ដោរេដោកស្សី Satomi Mukai នាយិ កា សតីទី ប្បចាំ ប្បដទស នន្អងគកា រ AAR
Japan

-

សូ ម ដោរេដភញៀ វកិ ត្ិត យ សទាំ ង អស់ ជា ទី ដមប្ត្ី !
នលៃ ដន្ះេញាំុ ោ ន្ដសចកតី ដសាមន្សសរ ក
ី រាយយ ងនប្កថ្េងថ្េេបាន្ដរៀបចាំ េិ ធី ចុះ ហត្ថ

ដេខាដេើ កិ ចច ស ន្ាផ្ត េ់ ជាំ ន្ួ យ កនុ ងគ្ដប្ោងឧបត្ថ មភឥ ត្សាំ ណ ងសប្ោប់ អ ងគ កា រដប្ៅរដ្ឋា ភិ បា េ
ជបុ ន្ ។

េញាំុ សូ ម ជាំ រា បជូ ន្ អាំ េី គ្ ដប្ោងថ្េេបាន្ចុ ះហត្ថ ដេខានានលៃដន្ះេូ ច ត្ដៅ:
ិ ប្បោណ ៣១០,០០០ េុ ោែ រអាដមរ ក
រដ្ឋា ភិ បា េជបុ ន្ ផ្ត េ់ ល វ កា
ិ េេ់ អ ងគកា រ AAR
Japan។ អងគ កា រដន្ះន្ឹ ង េិ ត្ េាំ ដេើ មបីផ្សេវផ្ាយ "ការអប់ រ ប
ាំ រ យ
ិ បន្ន " ដៅទូ ទាំ ង ប្បដទស ថ្េេ
អាចដធវើ ឲ្យកុ ោ រដរៀន្ជាមួ យ ោន ដដ្ឋយមិ ន្ គ្ិ ត្ េី េិ កា រភាេន្ិ ង អន្ុ វ ត្ត ស កមមភ ភា េដេើ មបីោាំ ប្ទេេ់
ការបដងកើ ន្ សមត្ថ ភា េរបស់ "គ្ណៈកមមភ កា រោាំ ប្ទជន្េិ កា រថាន ក់ រ េា បា េឃុាំ " ថ្េេជាអងគ កា រសា
ធារណៈ។
តាមរយៈគ្ដប្ោងដន្ះ េញាំុ រ េ
ាំ ឹ ង ថាប្បជាជន្ន្ឹ ង យេ់ េី ត្ នមែនន្ការអប់ រ ប
ាំ រ យ
ិ បន្ន កាន្់ ថ្ត្

សុី ជ ដប្ៅដហើ យ បរ យ
ិ កាសសិ កាសប្ោប់ សិ សសថ្េេោន្េិ កា រភាេដៅកមពុ ជាន្ឹ ង ប្ត្ូ វ បាន្ថ្ក
េមអ ។

ជាទី ប ញ្ច ប់ េាំុញសូ ម ជូ ន្ េរ ឯកឧត្ត ម ដោកជាំ ទ វ ដោក ដោកស្សី សូ ម ោន្សុ េ ភាេេអ

សុ ភ មងគ េ ន្ិ ង សូ ម ឲ្យមិ ត្ត ភា េជបុ ន្ -កមពុ ជាកាន្់ ថ្ត្រ ក
ី ចដប្មើ ន្ ។
សូ ម អរគ្ុ ណ ។
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