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JENESYS 2019 Youth Exchange Program  

(Asian International Children’s Film Festival)  
 

 9 Cambodian high school students (and 1 supervisor) are going to visit 
Japan from 1 to 9 December 2019 at the invitation of the Ministry of Foreign 
Affairs of Japan under the JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for 
Students and Youth) 2019.    
 

The students are the winners of primary in-country contest for "Asian 

International Children's Film Festival 2019", which was held on 16 September 

2019, and three of them are from Phnom Penh, and other six students and a 

supervisor are from Preah Monivong High School in Battambang Province. 

 

The three films produced by the students were nominated for the festival's 

final contest to be held on 7 December in Minami-Awaji City, Hyogo Prefecture, 

and they will join the contest. 

 

During their visit, they will also have opportunities to take part in a city 

tour and school exchange programs. The detailed schedule is attached herewith. 
 

The JENESYS aims to promote mutual trust and understanding among the 

people of Japan and participating countries and regions and to build a basis for 

future friendship and cooperation. Through the program, the Ministry of Foreign 

Affairs has invited more than 2,100 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. 63 PR-19/EoJ                              ថ្ងៃទី២៩ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

រម្មវិធីផ្លា េប់តូរយ៉ុវជន JENESYS 2019 
(ម្សោប្េរភារយនតរ៉ុមារអនតរជាតិអាេ៉ុ)ី 

 

 តាមរយៈការអញ ជ្ ើញរបស់ក្រសួងការបរញទសជប ៉ុន សិសសវទិាល័យថ្នក្បញទសរមព៉ុជាច្ាំនួន៩
រូប ក្រមទាំងអនរដឹរនាំ១រូប នឹងញ្វើដាំញ ើ រទសសនរិច្ចញៅកានក់្បញទសជប ៉ុន ចាបរ់ីថ្ងៃទ១ី ដល់ថ្ងៃទ៩ី ខែ
្នូ ញក្កាមរមមវ ិ្ ីបណ្តា ញផ្លា ស់បាូរសិសស និសសតិ និងយ៉ុវជនរវាងក្បញទសជប ៉ុន និងបណ្តា ក្បញទសអាស៉ុី
ខាងញរើតខដលញៅកាតថ់ាJENESYS 2019។ 
 

សិសសវទិាល័យទាំងន េះ ជាអ្នកដែលបា ទទលួជយ័លាភ ី កនុងការក្បរួតវគ្គពាររ់ណ្តា លផ្លា ច្់
ក្រក័្តរន៉ុងក្បញទសរមព៉ុជាសម្រាបម់ញោក្សរភារយនារ៉ុមារអនារជាតិអាស៉ុី ខដលបានញរៀបច្ាំញ ើងកាលរីថ្ងៃ
ទី១៦ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៩។ រន៉ុងញនោះ សិសសវទិាល័យ  ៣រូបញៅរាជធានភីនាំញរញ ៦រូបញទៀត និងអនរ
ដឹរនាំមាន រ ់គ្មឺររវីទិាល័យក្រោះម៉ុនីវងស ញែតាបាតដ់ាំបង។  
 

ភារយនាែាីច្ាំនួន៣ញរឿងខដលផលិតញោយសិសសវទិាល័យទាំងន េះ ក្តូវបានយរញៅក្បរួតបនា
ញៅរន៉ុងមញោក្សរភារយនារ៉ុមារអនារជាតិអាស៉ុី(វគ្គផ្លា ច្ក់្រក័្ត) ខដលនឹងញរៀបច្ាំញ ើងញៅថ្ងៃទី៧ ខែ្នូ ខាង
ម៉ុែញនោះ ញៅមណិ្តម ិអាវា ជិ ញែតាហ្យូហ្គ៉ុ ញហ្ើយសិសសវទិាល័យកម្ពុជាទាំងន េះ រន៏ឹងញៅចូ្លរមួផងខដរ។   

 

រាំ ៉ុងញរលទសសនរិច្ច រួរគាតរ់ន៏ឹងមានឱកាសចូ្លរមួដាំញ ើ ររាំសានាជ៉ុាំវញិទីក្រងុ ក្រមទាំង
រមមវ ិ្ ីផ្លា ស់បាូររវាងសាលា និងសាលាផងខដរ។ មានជូនភាជ បត់ារាងរមមវ ិ្ លីមអតិ។  

 

រមមវ ិ្  ីJENESYS 2019 មានញគាលបាំ ងជក្មញុការយល់ដងឹ នងិការរសាងទាំន៉ុរច្តិាញៅ
វញិញៅមររន៉ុងច្ាំញណ្តមក្បជាជនជប ៉ុន និងបណ្តា ក្បញទសចូ្លរមួ  និងញដើមបរីសាងមូលោា នក្គ្ោឹះថ្នរិច្ច
សហ្ក្បតិបតាិការ និងច្ាំ ងមតិាភារនញរលអនគ្ត។  តាមរយៈរមមវ ិ្ ីញនោះ ក្រសួងការបរញទសជប ៉ុន
បានអញ ជ្ ើញយ៉ុវជនរមព៉ុជាច្ាំនួនជាង២១០០នរញ់ហ្ើយ តាាំងរីឆ្ន ាំ២០០៧មរ។ 

 

ញយើងែ្៉ុ ាំសងឃមឹថា អនរចូ្លរមួ នឹងអាច្យល់ដឹងអាំរីក្បញទសជប ៉ុន កានខ់តស៉ុីជញក្ៅខងមញទៀត 
ក្រមទាំងខច្ររ ាំខលរនូវបទរញិសា្នរ៍បស់ែាួនឲ្យបានទូលាំទូលាយញៅកានក់្បជាជនរមព៉ុជា បនា បរ់ីវលិ
ក្តលបម់រវញិ។ 
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