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JENESYS 2019 Youth Exchange Program (Rugby) 
 

 

 12 high school students (6 males and 6 females) and 3 supervisors (1 male 

and 2 females) are going to visit Japan from 13 to 21 September 2019 at the 

invitation of the Ministry of Foreign Affairs of Japan under a youth exchange 

program “JENESYS 2019”.  

 

This program will be conducted under the theme of “Rugby” to celebrate 

the Rugby World Cup 2019 to be hosted by Japan from 20 September to 2 

November 2019. The participants will have experience of rugby with Japanese 

high school students and the other participants from the other ASEAN countries 

and Timor-Leste in Shizuoka Prefecture. On 20 September, they will also watch 

the opening game of Rugby World Cup 2019 in Tokyo. 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. 48 PR-19/EoJ                             ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

រម្មវិធីផ្លា េប់តូរយ៉ុវជន JENESYS 2019 
(រីឡាបាលស់ោប) 

 
 តាមរយៈការអញ ជ្ ើញរបស់ក្កសួងការបរញទសជប ៉ុន សិសសវទិាល័យ ១២រូប (ក្សី៦ ក្បុស៦) 
និងអនកដកឹនាំ ៣រូប (ក្សី២ និងក្បុស១) នឹងញ្វើដាំញ ើ រទសសនកិច្ចញៅកានក់្បញទសជប ៉ុនពថី្ងៃទី១៣ ដល់
ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៩ ញក្កាមកមមវ ិ្ ផី្លា ស់បតូរយ៉ុវជន “JENESYS 2019”។ 
 

កមមវ ិ្ ីញនេះ នឹងញរៀបច្ាំញ ើងញក្កាមក្បធានបទ «កីឡាបាល់ញោប» ញដើមបចូី្លរមួអបអរសាទរ ដល់
ការក្បកតួពានរង្វវ នក់ីឡាបាល់ញោបពិភពញោកឆ្ន ាំ២០១៩ ខដលញរៀបច្ាំញោយជប ៉ុន ចាបព់ីថ្ងៃទ២ី០ ខែ
កញ្ញា  ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែវចិ្ឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៩។ អនកចូ្លរមួ នឹងទទួលបាននូវបទពិញសា្នទ៍ាកទ់ងនឹង កីឡា
បាល់ញោប ជាមយួសិសសវទិាល័យជប ៉ុន និងអនកចូ្លរមួញសសងៗញទៀត ខដលមកពបីណ្តត ក្បញទសោសា៊ា ន 
និងក្បញទសទីមរ័ខាងញកើត ញៅកន៉ុងញែតតស៉ុីហ្សអុឹកា។ ថ្ងៃទ២ី០ ខែកញ្ញា  ពួកគាតន់ឹងទសសនការក្បកួតពាន
រង្វវ នក់ីឡាបាល់ញោបពភិពញោកឆ្ន ាំ២០១៩ ញៅទីក្កងុតូកយូ ក្បញទសជប ៉ុន។ មានជូនភា្ជ បត់ារាងកមមវ ិ្ ី
លមអតិ។  

 
កមមវ ិ្  ីJENESYS មានញគាលបាំ ងជក្មញុការយល់ដងឹ និងការកសាងទាំន៉ុកច្តិតញៅវញិញៅ

មកកន៉ុងច្ាំញណ្តមក្បជាជនជប ៉ុន នងិបណ្តត ក្បញទសចូ្លរមួ  និងញដើមបកីសាងមូលោា នក្្េឹះថ្នកិច្ចសហ្
ក្បតបិតតិការ និងច្ាំ ងមតិតភា្ពនញពលអន្ត។  តាមរយៈកមមវ ិ្ ញីនេះ ក្កសួងការបរញទសជប ៉ុនបាន
អញ ជ្ ើញយ៉ុវជនកមព៉ុជាច្ាំនួនជាង២០០០នកញ់ហ្ើយតាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧មក។ 

 
ញយើងែ្៉ុ ាំសងឃមឹថា អនកចូ្លរមួនឹងោច្យល់ដឹងអាំពីក្បញទសជប ៉ុនកានខ់តស៉ុីជញក្ៅខងមញទៀត 

ក្ពមទាាំងខច្ករ ាំខលកនូវបទពញិសា្នរ៍បស់ែាួនឲ្យបានទូលាំទូោយញៅកានក់្បជាជនកមព៉ុជា បនា បព់វីលិ
ក្តលបម់កវញិ។ 
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