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No. 30 PR-20/EoJ                                23 June, 2020 

Online Tanabata 2020  

~Calling for Wishes~ 

 The Embassy of Japan, in collaboration with the Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) 

and the Japan Foundation Asia Center (JFAC), is going to hold “Online Tanabata 2020” from July 11-

12, 2020, instead of our annual event “Tanabata Festival” organized since 2004, to promote cultural 

exchanges between Japan and Cambodia.  

 Tanabata is a Japanese traditional festival, celebrated every year on 7 July in Japan to recall a 

story of a couple lovers ―Weaver princess and Herdsman― in the sky. Based on the Tanabata story, 

the two lovers are separated by the Amanogawa River and allowed to meet once a year on 7th July. On 

the day, Japanese people write their wishes on colorful strips of paper and hang them on bamboo trees 

to make their wishes come true. 

During “Online Tanabata 2020” in Cambodia, we will put big branches of bamboo with 

colorful decorations at the Embassy of Japan. We would like to invite people to join “Online Tanabata 

2020” by sending their wishes from June 23-July 5, 2020. All the wishes will be hanged on bamboo 

stalks in the Embassy of Japan with other decorated ornaments and will be shown in the opening video 

of “Online Tanabata 2020.” Some of them will be selected to be posted on Online Tanabata 2020’s 

Event Page. You can send your wish in Khmer, Japanese or English with your name or nickname. Your 

wishes and given information might be shown to public. Please join us to celebrate “Online Tanabata 

2020”, by sending your wishes through the google link: https://forms.gle/uf3xcWmf38guExu47 

For media inquiries, please contact Culture and Information Section at 023 217 161 (Ext: 

1121) or email: info.jpn@pp.mofa.go.jp. For more information of the festival, please visit Facebook 

Event Page of Online Tanabata 2020 at “https://www.facebook.com/events/2018916258233236/” 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន  
និង លខិិតអស ជ្ ើញអនរស្ថររ័ត៌មាន 

 
No. 30 PR-20/EoJ                                   ថ្ងៃទី២៣ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

រិធីប៉ុណ្យផ្កា យអនឡាញ២០២០ 
“សមូចលូរមួសរសសរបំណងប្រាថ្នា ” 

 
ស្ថា នទូតជប ុន រមួសហការជាមយួមជឈមណ្ឌ លសហប្បតិបតតិការកមពុជា-ជប ុន (CJCC) និងមជឈ 

មណ្ឌ លអាសីុថ្នមូលនធិិជប ុន (JFAC) នឹងររៀបចាំនូវប្រតឹតិការណ៍្ “រិធបុីណ្យផ្កា យអនឡាញ២០២០” ចាបរ់ីថ្ងៃ
ទី១១ ដល់ថ្ងៃទ១ី២ ខែកកាដា ឆ្ន ាំ២០២០ ជាំនួសឲ្យប្រតឹតិការណ៍្ខដលរធវើជាររៀងរាល់ឆ្ន ាំគឺ “រធិីបុណ្យផ្កា យ” ខដល
ររៀបចាំរ ើងតាំងរីឆ្ន ាំ២០០៤ កនុងរោលបាំណ្ងបនតជប្មញុការផ្កា ស់បតូរវបបធមរ៌វាងប្បរទសជប ុន និងកមពុជា។ 

 
តណាបាត ឬ រិធបុីណ្យផ្កា យ គឺជាប្រឹតតិការប្បថ្រណី្មយួរបស់ជប ុន ខដលខតងខតប្បាររធរ ើងរៅថ្ងៃ

ទី៧ ខែកកាដា រៅប្បរទសជប ុន ខដលរ ាំឮកដល់ររឿងរបស់គូរសនហ៍មយួគូរៅឋានសួគ ៌ គឺនារតីមាញ នងិបុរស
គង្វវ លរោ ខដលអនកទាំងរីរប្តូវបានបាំខបករចញរីោន រដាយទរនាអាម ណូ្ហ្គា វា  រហើយប្តវូបានអនុញ្ញា តឱ្យជួបោន
វញិ ខតមតងគតក់នុងមយួឆ្ន ាំ គរឺៅថ្ងៃទ ី៧ ខែកកាដា។ រៅថ្ងៃរនាោះ ប្បជាជនជប ុន សររសរបាំណ្ងប្បាថ្នន របស់រួក
រគ រហើយរយួររៅរលើរដើមឫសស ីរដើមបឲី្យទទលួបានដូចបាំណ្ង។ 

 
កនុងអាំ ុងររល “រធិីបុណ្យផ្កា យអនឡាញ២០២០” រៅកនុងប្បរទសកមពុជា រយើងនឹងរធវើការតុបខតង

រដើមឫសសថី្នរធិីបុណ្យផ្កា យ រៅស្ថា នទូតជប ុន។ រយើងែ្ុ ាំសូមអរ ជ្ ើញស្ថរធារណ្ៈជនចូលរមួកមមវធិ“ីរិធបុីណ្យ
ផ្កា យអនឡាញ២០២០” រដាយរ្្ើបាំណ្ងប្បាថ្នន របស់រោក រោកប្សី ចាបរ់ីថ្ងៃទ ី២៣ ខែមងុិនា ដល់ថ្ងៃទី ៥ 
ខែកកាដា ឆ្ន ាំ២០២០ មកកានរ់យើងែ្ុ ាំ។ រាល់បាំណ្ងប្បាថ្នន របស់រោក រោកប្សី នឹងប្តវូរយរួរៅរលើខមករដើម
ឫសស ីរៅស្ថា នទូតជប ុន ជាមយួនឹងរប្គឿងតុបខតងលាំអដថ្ទរទៀត រហើយរដើមឫសសរីនាោះ នឹងប្តូវបានបង្វា ញរៅ
កនុងវរីដអូប្បកាសរបើកថ្ន“រធិីបុណ្យផ្កា យអនឡាញ២០២០” ។ បាំណ្ងប្បាថ្នន មយួចាំនួន កន៏ងឹប្តវូបានរប្ជើស
ររ ើសសប្មបរ់ធវើជាកប្មងរូបងតថ្នបាំណ្ងប្បាថ្នន ខដលនងឹដាកប់ង្វា ញរៅរលើរគហទាំររ័រធិីបុណ្យផ្កា យអនឡាញ
២០២០្ងខដរ។ រោក រោកប្សី អាចសររសររ ម្ ោះផ្កា ល់ែាួន ឬ រហ័សនាម(រ ម្ ោះរៅរប្ៅ) នងិបាំណ្ង
ប្បាថ្នន របស់រោក រោកប្សី ជាភាស្ថខែមរ ឬ ភាស្ថជប ុន ឬ ភាស្ថអងរ់គាស។ បាំណ្ងប្បាថ្នន  និងរត័ម៌ន ខដល
រោក រោកប្សីបានសររសរ នឹងប្តូវបានបង្វា ញជាស្ថធារណ្ៈ។ សូមចូលរមួជាមយួរយើងែ្ុ ាំ រដើមបអីបអរ “ រិធី
បុណ្យផ្កា យអនឡាញ២០២០” រដាយរ្្ើបាំណ្ងប្បាថ្នន របស់រោក រោកប្សី តមតាំណ្ភាជ បខ់ាងរប្កាមរនោះ៖
https://forms.gle/uf3xcWmf38guExu47 ។ 

https://forms.gle/uf3xcWmf38guExu47


 សប្មបក់ារស្ថកសួររត័ម៌ន សូមទកទ់ងមកកានខ់្នកវបបធម ៌និងរត័ម៌នថ្នស្ថា នទូតជប ុន    
តមរយៈទូរស័រារលែ ០២៣ ២១៧ ១៦១ (រលែភាជ បប់នត ១១២១) ឬរ្្ើអុីខម លមក៖ 
info.jpn@pp.mofa.go.jp។ សប្មបរ់ត័ម៌នបខនាមសតីរីរិធបុីណ្យរនោះ សូមចូលរៅកានទ់ាំររ័រហវសប ុកថ្នរិធី
បុណ្យផ្កា យអនឡាញ២០២០៖ «https://www.facebook.com/events/2018916258233236/»៕ 
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