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JENESYS 2019 Youth Exchange Program  

(Japan-ASEAN Students Conference) 

 
 

 12 Cambodian students of 7 universities are going to visit Japan from 8 to 18 

February 2020 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) 

2019.  

 

The participants will be divided into 5 groups according to themes; 1) Over 

tourism and sustainable tourism development, 2) Immigrant workers, 3) Quality 

education, 4) Food loss, 5) Awareness of disaster mitigation, and deepen their 

understanding to each issue through discussion, listening lectures by specialists, 

and site visits together with other participants from ASEAN countries and Japan. 

They will also have opportunities to experience Japanese culture.  

 

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 2,100 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. 08 PR-20/EoJ                               ថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

រម្មវិធីផ្លា េប់តូរយ៉ុវជន JENESYS 2019 
(េននិេទីនិេសតិបណាត ប្បសទេអាស្ថ៊ា ន និងជប ៉ុន) 

 
 តាម្រយៈការអញ ជ្ ើញរបស់ក្កសួងការបរញទសជប ុន នសិសតិកម្ពុជាចាំនួន១២រូប ម្កព៧ីសាកល
វទិាល័យ រមួ្ជាម្យួនងឹ នសិសតិបណ្តា ក្បញទសអាសា៊ា ន និងក្បញទសទមី្រ័ខាងញកើត នឹងញ្វើទសសនកិចចញៅ
កានក់្បញទសជប ុនចាបព់ីថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ញក្កាម្កម្មវ ិ្ ីបណ្តា ញផ្លា ស់បាូរសិសស 
និសសតិ និងយុវជនរវាងក្បញទសជប ុន នងិបណ្តា ក្បញទសអាសីុខាងញកើតខដលញៅកាតថ់ាJENESYS 
2019។ 

និសសតិក្បតិភូ នឹងក្តូវខបងខចកជា៥ក្កុម្ ញៅតាម្ក្បធានបទញសសងៗដូចជា ១. វស័ិយ 
ញទសចរណ៍ នងិការអភវិឌ្ឍញទសចរក្បកបញោយចរីភាព ២. ពលករអញតា ក្បញវសន ៍ ៣. ការអបរ់ ាំ
ក្បកបញោយគុណភាព ៤. ការែជះខាជ យអាហារ ៥. ការយល់ដឹងអាំពីការកាតប់នថយញក្រះម្ហនារាយ។ ពកួ
រត ់ នឹងខសវងយល់កានខ់តសីុជញក្ៅញលើបញ្ហា នីម្យួៗ តាម្រយៈការពិភាកា ការចូលរមួ្សិកាា សាលា
ខដលឧញទទសតម្ញោយអនកឯកញទស និងទសសនកចិចញៅទីកខនាងម្យួចាំនួនជាម្យួនិសសតិក្បតភូិម្កព ី  
បណ្តា ក្បញទសអាសា៊ា ន និងជប ុន។ ពួករត ់កន៏ងឹមានឱកាសទទលួបានបទពញិសា្នព៍វីបប្ម្ជ៌ប ុនសង
ខដរ។  

កម្មវ ិ្  ីJENESYS មានញរលបាំណងជក្ម្ុញការយល់ដងឹ នងិការកសាងទាំនុកចិតាញៅវញិញៅ
ម្កកនុងចាំញណ្តម្ក្បជាជនជប ុន និងបណ្តា ក្បញទសចូលរមួ្  និងញដើម្បកីសាងមូ្លោា នក្គឹះថ្នកចិចសហ
ក្បតបិតាិការ និងចាំណងម្តិាភាពតញពលអតគត។  តាម្រយៈកម្មវ ិ្ ីញនះ ក្កសួងការបរញទសជប ុនបាន
អញ ជ្ ើញយុវជនកម្ពុជាចាំនួនជាង២១០០តកញ់ហើយ តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧ម្ក។ 

ញយើងែ្ុ ាំសងឃមឹ្ថាអនកចូលរមួ្នឹងអាចយល់ដងឹអាំពីក្បញទសជប ុនកានខ់តសីុជញក្ៅខងម្ញទៀត 
ក្ពម្ទាំងខចករ ាំខលកនូវបទពញិសា្នរ៍បស់ែាួនឲ្យបានទូលាំទូលាយញៅកានក់្បជាជនកម្ពុជា បតទ បព់ីវលិ
ក្តលបម់្កវញិ។ 
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