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No. 21 PR-21/EoJ                                23 June, 2021 

Online Tanabata 2021  

~Calling for Wishes~ 

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

and the Japan Foundation Asia Center (JFAC), will hold “Online Tanabata 2021” from 9-11 July, 2021, 

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 (Milky Way) and allowed to meet once a year 

on 7 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 2021” in Cambodia, we will put branches of bamboo with colorful 

decorations at the Embassy of Japan. We would like to invite people to join “Online Tanabata 2021” 

by sending their wishes from 23 June to 1 July, 2021. All the wishes will be hanged on bamboo 

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

“Online Tanabata 2021.” Everyone can send own wish in Khmer, Japanese or English with name or 

nickname through the google link: https://forms.gle/pNBfQ2k4ithjAB816 

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 2021 at https://fb.me/e/4maLxGM5B. 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន  
 

No.21 PR-21/EoJ                                   ថ្ងៃទី២៣ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ 

រិធីប៉ុណ្យផ្កា យអនឡាញ២០២០ 
“សូមចូលរមួសរសសរបាំណងប្រាថ្នន ” 

 

ស្ថា នទូតជប ុន រមួសហការជាមយួមជឈមណឌ លសហប្របតិបតតិការកមពុជា-ជប ុន (CJCC) និងមជឈ 
មណឌ លអាសីុថ្នមូលនធិិជប ុន (JFAC) នឹងសរៀបចាំនូវប្ររតឹតិការណ៍ “រិធបុីណយផ្កា យអនឡាញ២០២១” ចាបរ់ីថ្ងៃ
ទី៩ ដល់ថ្ងៃទ១ី១ ខែកកាដា ឆ្ន ាំ២០២១ ជាំនួសឲ្យប្ររតឹតកិារណ៍ខដលសធវើជាសរៀងរាល់ឆ្ន ាំគឺ “រិធីបុណយផ្កា យ” ខដល
សរៀបចាំស ើងតាំងរីឆ្ន ាំ២០០៤ កនុងសោលបាំណងបនតជប្រមញុការផ្កា ស់បតូរវបបធមរ៌វាងប្របសទសជប ុន និងកមពុជា។ 

 

តណាាត ឬរិធីបុណយផ្កា យ គឺជាបុណយប្របថ្រណីមយួរបស់ជប ុន ខដលខតងខតប្រាររធស ើងសៅថ្ងៃទី
៧ ខែកកាដាសៅប្របសទសជប ុនសដើមបរី ាំឮកដល់សរឿងគូសសនហ៍មយួគូសៅឋានសួគ ៌គឺនារតីមាញ និងបុរសគង្វវ លសោ 
ខដលអនកទាំងរីរប្រតូវានបាំខបកសចញរីោន សដាយទសនាអាម ណុហ្គា វា  សហើយប្រតូវានអនុញ្ញា តឲ្យជួបោន វញិខតមតង 
គតក់នុងមយួឆ្ន ាំ គសឺៅថ្ងៃទី៧ ខែកកាដា។ សៅថ្ងៃសនាោះ ប្របជាជនជប ុន សរសសរបាំណងប្រាថ្នន របស់រួកសគ សហើយរយរួ 
សៅសលើសដើមឫស្ស ីដ ើមបឲី្យបំណងប្រាថ្នានោ ដក្លាយជ ាកាលាយ រិត។ 

 

កនុងអាំ ុងសរល “រិធីបុណយផ្កា យអនឡាញ២០២១” សៅកនុងប្របសទសកមពុជា សយើងនឹងសធវើការតុបខតង
សដើមឫសសសីៅស្ថា នទូតជប ុន។ សយើងែ្ុ ាំសូមអស ជ្ ើញស្ថធារណ:ជនចូលរមួកមមវធិី “រិធីបុណយផ្កា យអនឡាញ
២០២១” សដាយស្្ើបាំណងប្រាថ្នន របស់សោក សោកប្រសីចាបរ់ីថ្ងៃទ២ី៣ ខែមងុិនា ដល់ថ្ងៃទ១ី ខែកកាដា ឆ្ន ាំ
២០២១មកកានស់យើងែ្ុ ាំ។ រាល់បាំណងប្រាថ្នន របស់សោក សោកប្រសីនឹងប្រតូវរយួរសៅសលើខមកសដើមឫសស ីសៅស្ថា ន
ទូតជប ុនជាមយួនឹងសប្រគឿងតុបខតងលាំអដថ្ទសទៀត សហើយសដើមឫសសសីនាោះនងឹប្រតូវានបង្វា ញសៅកនុងវសីដអូថ្ន “រិធី
បុណយផ្កា យអនឡាញ២០២១”។ សោក សោកប្រសីអាចស្្ើបាំណងប្រាថ្នន របស់សោក សោកប្រសីសដាយសរសសរ 
ស ម្ ោះផ្កា ល់ែាួន ឬរហ័សនាម (ស ម្ ោះសៅសប្រៅ) នងិបាំណងប្រាថ្នន របស់សោក សោកប្រសី ជាភាស្ថខែមរ ឬភាស្ថ 
ជប ុន ឬភាស្ថអងស់គាសតមតាំណភាជ បខ់ាងសប្រកាមសនោះ៖ https://forms.gle/pNBfQ2k4ithjAB816។ 

 

សប្រមបក់ារស្ថកសួររត័ម៌ន សូមទកទ់ងមកកានខ់្នកវបបធម ៌នងិរត័ម៌នថ្នស្ថា នទូតជប ុនតមរយ:
ទូរស័រាសលែ ០២៣ ២១៧ ១៦១ (សលែភាជ បប់នត ១១២១) ឬស្្ើអុីខម លមក៖ info.jpn@pp.mofa.go.jp។ 
សប្រមបរ់ត័ម៌នបខនាមសតីររីិធីបុណយសនោះ សូមចូលសៅកានស់គហទាំររ័សហវសប ុកថ្នរធិីបុណយផ្កា យអនឡាញ
២០២១៖ «https://fb.me/e/4maLxGM5B»។  
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