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របូថតខងេលើេយាងពីេគហទំពរ័ :

ចំនួនសិស��បរេទសសិក��េ�ក��ង�បេទសជប៉ុន

្របមាណ

នាក់

94.6 %

អសីុ

2.8 %

អឺរ ៉បុ

0.7 %

អេមរកិខងេជើង

0.7 %

អ�ហ�ិក
 0.6 %

អេមរកិឡាទីន

0.4 %

មជ្ឈមឹបូព៌

0.2 %

តំបនអ់ូេសអនី

ចំនួនជន�តិជប៉ុន
ទទួល�ន�នរ��ន់ណ�ែបល

�ត�វ�ន�តច់លូក��ងចេំ�ម�កលវ�ទ��ល័យ
កំពូល�ំង ១ ០០០ ក��ង QS World 

University Rankings 2021

បន��កថវ��ចំ�យ
េ�អង��រសហ�ប��តិ 

េលខនាក់

េលខ

ទី្រក�ង េលខ

សកលវទិ្យោល័យ

េលខ

េលខ

��ក់ចំណ�លសរុបរបស់�ប�ជនជប៉ុន 

ចំនួនមនុស��យន�េ�បើ��ស់ក��ងវ�ស័យ
ឧស��ហកម� 

ចំនួនេបតិកភណ�ពិភពេ�ក 

សន�ស��ន៍ៃនសន�ិ�ពពិភពេ�ក 
ទី�កុងែដល�ត�វ�ន�ប់ក��ងលំ�ប់ទី�កុង
�ក់�ញបំផុតលំ�ប់ពិភពេ�ក�ំង១០

ចំនួន�នយន��ំេចញេ���បេទស 

ចំនុចេដើម��ី
ែស�ងយល់ពី
�បេទសជប៉ុន

កែន�ង

（េលខ１・េលខ6）

េតើជប៉ុន��បេទសែបប�? អ�ក�ចសេ�មចនវូក��ីសៃមរបស់អ�ក
េ�យ�រសិក��េ��បេទសជប៉នុែដលេ�រេពញេ�យចំនចុ�ក់�ញ។

េហតុអ�ី�ត�វសិក��េ��បេទសជប៉ុន?

អំពី

មុធី្យេូហ� ណូហ� ស្យសូ៊ូគូរ（ីសីុរ៉កវ៉េហ� ）

េនក�ុង្របេទសជប៉ុន មានវប្បធម៌
២រមួប��ូ លគា� គឺ វប្បធមបុ៌រណ 
ែដលមានដូចជាសិល្បៈឆុងែត របាំ
កប៊ូគី និងសិល្បៈកីឡាចម្បោងំ
ប៊ូដូជាេដើម និងវប្បធមស៌មយ័
ថ�ី ែដលមានដូចជា មាងំហ�  
(ករអនេសៀវេភេរឿង) និងអនី
េម(េរឿងគំនូរជីវចល) ជាេដើម។ 

េគអចរកីរយកម្សោន�ជា
មយួនឹងេទសភាពធម�ជាតិ
ៃនរដូវកលទងំ ៤ ខុសៗ
គា� ក�ុង្របេទសជប៉ុន ែដល
រុពំទ័�េដយសមុ្រទ និងភ�ំ
ជាេ្រចើន។ 

វប��ធម៌ ធម��តិ

វ�ទ����ស� 
និងបេច�កវ�ទ��

ម��ប��រ

េវជ�ស�ស�កំពូលៗ នងិជីវភាពរស់េន
ដ៏ងយ្រស�លេនក�ុង្របេទសជប៉ុន
គឺ្រត�វបាន្រទ្រទង់េដយបេច�កវជិា�
វទិ្យោស�ស�លំដបកំ់ពូលក�ុងេលក។ 
រដ� ភបិាលជប៉ុន បានខិតខំព្រងឹងនូវ
វស័ិយបេច�កវជិា� វទិ្យោស�ស� ែដលក�ុង
េនាះ បានេធ�ើឱ្យម៉ាសីុនកំព្យទូរ័ខ� ត
យក្សផលិតេន្របេទសជប៉ុន ទទួល
បានចំណាតថា� កេ់លខ១ េនទូទងំ
ពភិពេលក រយៈេពល២ឆា� ជំាប់ៗ គា� ។ 

អហរជប៉ុន ែដល្រត�វបាន
ចុះប�� ី េបតិកភណ� វប្បធម៌
អរបីូយរបស់អង�ករយូេណស�ូ 
្រត�វបានទទួលស� ល់ជាទូេទ
េនពសេពញសកលេលកថា
ជាម�ូបែដលមានផាសុកភាព
ចម�និេដយេ្របើេ្រគ�ងផ្ស្ំរបចំ
រដូវកលដម៏ានឱជារស។ 

នំ្រគ�កជប៉នុរថេភ�ើងេល្ប�នេលឿន សីុនកងំេសន

្រពះវហិរយ៉ាហុីកូ ទីលន្របកួតកីឡាសូ៊ម៉ូ  © ភូមហុិីយ៉ាកូ

ស� នីយរ៍ថេភ�ើងតូក្យូ

ស�ឹកេឈើែ្របពណ៌មាតបឹ់ងកវ៉ហ�ូជីកូ និងភ�ហំ�ូជី  © Koichi_Hayakawa
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បឋមសិក�� 

សលបណ�ុ ះ
បណា� លវជិា� ជីវៈ

ជានខ់�ស់
[បរ�ិ� ប្រតរង]

សកលវទិ្យោល័យ
ថា� កប់រ�ិ� ប្រតរង
[សកលវទិ្យោល័យស្រមាប់

ថា� កប់រ�ិ� ប្រតរង]

មុខវជិា� ឯកេទស
[បរ�ិ� ប្រត] 

សលអបរ់ភំាសជប៉ុន/
ថា� កប់ំេពញបែន�ម

សលជំនាញឯក
េទស [អ�កឯកេទសឬ
អ�កឯកេទសជានខ់�ស់]

ថា� កេ់្រកយឧត�មសិក្សោ 
(ថា� កអ់នុបណ�ិ ត)
ភាសជប៉ុន ឬភាសអងេ់គ�ស 
[ថា� កអ់នុបណ�ិ ត]

ថា� កឧ់ត�មសិក្សោ (ថា� កប់រ�ិ� ប្រត)

ភាសជប៉ុន ឬភាសអងេ់គ�ស 
[ថា� កប់រ�ិ� ប្រត]

ថា� កេ់្រកយឧត�មសិក្សោ 
(ថា� កប់ណ�ិ ត) 
ភាសជប៉ុន ឬភាសអងេ់គ�ស
[ថា� កប់ណ�ិ ត]
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ករអបរ់ថំា� កម់ធ្យមសិក្សោេនក�ុង្របេទសជប៉ុន គឺចបេ់ផ�ើមពីថា� កប់ឋមសិក្សោរយៈេពល ៦ឆា�  ំអនុវទិ្យោល័យរយៈេពល ៣ឆា�  ំ
និងវទិ្យោល័យរយៈេពល ៣ឆា�  ំមានរយៈេពលសរបុចំនួន១២ឆា� ។ំ 
ស្រមាបសិ់ស្សបរេទសែដលមានបំណងបន�ករសិក្សោេនសលមធ្យមសិក្សោជប៉ុន 
ចបំាច្់រត�វប��បថ់ា� កសិ់ក្សោទី១២ ្រតឹម្រត�វតមកម�វធិីសិក្សោសល។   
ក�ុងករណីមានកម�វធិីសិក្សោេ្រកមថា� កទ់ី១២េនក�ុង្របេទសរបស់ខ�ួន  សិស្សេនាះ្រត�វសិក្សោថា� កបំ់េពញបែន�មរយៈេពល 
១េទ២ឆា�  ំមុននឹងបន�េទថា� កស់កលវទិ្យោល័យជាេដើម។ 

�បព័ន�អប់រ�

សិក��

ករ្រសវ្រជាវ / ករអបរ់ថំា� កម់ូលដ� ន                  ជំនាញអនុវត�ន ៍ / ករងរអនុវត�ន៍

ស្រមាបអ់�កមានបំណង
ចងសិ់ក្សោថា� កអ់បរ់មំូលដ� ន 

េហើយចូលបេ្រមើករងរ
ឆាបរ់ហ័ស! 

ស្រមាបសិ់ស្សមានបំណង
ចងសិ់ក្សោលម�តិនូវែផ�កែដល

ខ�ួនចបអ់រម�ណ៍ ពីថា� កម់ូលដ� ន
្រគឹះ រហូតដល់ថា� កក់្រមតិខ�ស់!

ស្រមាបសិ់ស្សមានបំណង
សិក្សោជាភាសអងេ់គ�សេន

សកលវទិ្យោល័យ េ្រកយបាន
ប��បក់រសិក្សោេនវទិ្យោល័យ

ជាភាសអងេ់គ�ស!

★ ស្រមាបសិ់ស្សចងប់ន�ករសិក្សោ
    េទសកលវទិ្យោល័យ បនា� បព់ីសិក្សោ
     ភាសជប៉ុន
★ សិស្សបានទទួលករអបរ់រំយៈេពល១១ឆា�  ំ
     េន្របេទសកំេណើ តរបស់ខ�ួន េហើយមាន
    បំណងចងប់ន�ករសិក្សោេនសកល
     វទិ្យោល័យ ្រត�វសិក្សោរយៈេពល  ១ឆា�  ំ
     េនថា� កប់ំេពញបែន�ម!

ស្រមាបសិ់ស្សមានបំណងចង់
សិក្សោនូវជំនាញអនុវត�ន ៍តមរយៈ

ករសិក្សោនូវ្រទឹស�ីក្រមតិខ�ស់ពី
ថា� កដំ់បូង

្រសវ្រជាវអំពីសល

12

ស្រមាបអ់�កមានបំណង
ចងេ់រៀនឯកេទសករងរផា� ល់!

4

អ�ក�ំ�ច់�ត�វេ�តៀមខ��ន�មុនេដើម��ីសេ�មចនូវេ�លបំណងសិក��េ�ក��ង�បេទសជប៉ុន!
េ�ះេរៀបចំគេ��ងសិក��េ��បេទសជប៉ុន េ�យ�រ��វ��វអំពី �បព័ន�អប់រ� និង�រ�បឡង��។ 

●

● 

●

ជំ�នទី

ជំ�នទី

ជំ�នទី

ជំ�នទី

ជំ�នទី

ជំ�នទី

ជំ�នទី

�រេ�ជើសេរ�ស��

�រ�បឡង 

�រេផ�ើ�ក��សុំចូលេរៀន 

�រ�បឡង 

នីតិវ�ធី�ក់�ក�� 

�រេ�តៀមេរៀបចំេជើងយន�េ�ះ 

�បមូលព័ត៌�ន�� 

7 ជំ�នេ���ះេ��ន់�រសិក��េ��បេទសជប៉ុន

START

GOAL

ករណីបន��រសិក��ក��ង�ម�និស��ិតធម��េ��កលវ�ទ��ល័យ ឬ��ជំ�ញ

 ពិនិត្យនូវសមត�ភាពភាសបរេទសរបស់ខ�ួន និងៃថ�សិក្សោ

 ករពិនិត្យឯកសរ ករសមា� សន ៍ករ្របឡងចូល

 ទទួលលិខិតអនុ�� តិចូលសិក្សោ 
 បង្់របាកៃ់ថ�សិក្សោ

 ដកព់ក្យេស�ើសំុទិដ� ករ 
 សំបុ្រតយន�េហះ ករចុះេឈ� ះធានារ៉បរ់ង

 ករែណនាសំល ករេផ�ើពក្យសំុចុះេឈ� ះចូលេរៀន 
 ពិនិត្យគុណវឌុ្ឍកិរសិក្សោ ករ្របឡង
 
 

 េផ�ើឯកសរចបំាចេ់ទកនស់លែដលខ�ួនចងេ់ទបន�ករសិក្សោ
 េធ�ើករបង្់របាកៃ់ថ�្របឡង

  ្របឡងមុខវជិា� ចបំាច ់ដូចជា 
　JLPT、EJU、TOEFL、IELTS、SAT、IB ជាេដើម

＜12ែខមុនេពលបន�ករសិក្សោេនបរេទស＞

＜６េទ９ែខមុនេពលបន�ករសិក្សោេនបរេទស＞

Examination for Japanese University 
Admission for International Students (EJU)

● េពលេវ�ៃន�រ�បឡង  
មានចំនួន២ដងក�ុងមយួឆា�  ំ
(ែខមថុិនា និងែខវចិ�ិក)

● ទី�ំង�បឡង  
្រត�វបានេធ�ើេឡើងេនក�ុង្របេទស
និងតំបនច់ំនួន១៤ទូទងំសកលេលក!

ជាករ្របឡងវស់សមត�ភាពភាសជប៉ុន និងក្រមតិសិក្សោមូលដ� ន
ែដលចបំាចស់្រមាបក់រសិក្សោេនក�ុងសកលវទិ្យោល័យៃន្របេទសជប៉ុន។ 

★ មានសកលវទិ្យោល័យេលើសពី៥០%េនក�ុង្របេទសជប៉ុន 
     េ្របើ្របាស់ពិន�ុ EJU េដើម្បេីធ�ើករពិនិត្យេ្រជើសេរ ើសេនេពល្របឡងចូលេរៀន
★ ពិន�ុអចេ្របើ្របាស់បានរយៈេពល២ឆា� ំ
★ ចំេពះអ�កមានពិន�ុ EJU ខ�ស់បំផុត 
     នឹង្រត�វបានផ�ល់ថវកិរេលើទឹកចិត�ករសិក្សោ (→ ទំពរទី័៧)។
★ អ�កអច្របឡងបានេ្រចើនដង

EJUអំពី 

5

EJU

https://www.studyinjapan.go.jp/en/
planning/search-school/

https://www.jasso.go.jp/
en/eju/index.html



540,000 1,340,000

●

●

（https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00002.htm）

 

ៃថ�ចំណាយេផ្សងៗ
9,000 េយន៉

5,000 េយន៉

6 7

ៃថ�សិក��ទូេ�េ��កលវ�ទ��ល័យស��ប់រយៈេពល១���ំ

ៃថ�សិក��

ៃថ�ចំ�យេលើ�រសិក�� & �ររស់េ�

េយន៉ េយន៉

េយាង：
● េគហទំពរ័្រកសួងអបរ់ ំនិងវទិ្យោស�ស�ជប៉ុន លទ�ផលស�ិតិៃនករបងៃ់ថ�សិក្សោរបស់និស្សតិឆា� សិំក្សោ 2019 

ៃនសកលវទិ្យោល័យឯកជនជាេដើម 

※ េលើកែលងមហវទិ្យោល័យែផ�ក េវជ�ស�ស� ទន�ស�ស� 
ឱសថស�ស�។
េនឆា� សិំក្សោទី១ ចំបាច្់រត�វបងប់ែន�មៃថ�ចំណាយេផ្សងៗដូចជា
ៃថ�្របឡងចូលជាេដើម

※

�រចំ�យទូេ�ស��ប់�ររស់េ� ៃថ�ចំណាយស្រមាបក់ររស់េនក�ុងទី្រក�ងគឺកនែ់តខ�ស់។   ឧ) តូក្យ ូ: 109,000 េយន៉

ៃថ�ចំ�យ�ររស់េ�

ៃថ�េធ�ើដំេណើ រ 

 ចុះេ���ះែស�ងរក��រូបករណ៍�មួយ���ប័នរដ�

អសយដ� នទំនាកទ់ំនង/
អសយដ� នដកព់ក្យ

ស� នទូត ឬស� នកុងសុ៊លជប៉ុន
្របច្ំរបេទសរបស់អ�ក/
សលភាសជប៉ុនែដលអ�កកំពុងសិក្សោ

អសយដ� នទំនាកទ់ំនង/អសយដ� នដកព់ក្យ…

សលេរៀន្រត�វសិក្សោ/អង�ភាពេផ្សងៗ

អសយដ� នទំនាកទ់ំនង/អសយដ� នដកព់ក្យ…

សល្រត�វេទបន�ករសិក្សោ

* ្របាកអ់ហរបូករណ៍ខុសគា� េទតមក្រមតិ   ** ្របាកអ់ហរបូករណ៍ស្រមាបសិ់ស្សសលភាសជប៉ុន

សលអ�កមានគេ្រមាងេទសិក្សោ
េន្របេទសជប៉ុន សលអ�កកំពុងសិក្សោបច�ុប្បន�

● ដកព់ក្យសំុបនា� បពី់ចូលសិក្សោ

● មានករេ្រជើសេរ ើសចំនួនតិចនាក ់រហូតដល់របរ់យនាក់
ក�ុង 1ឆា� ំៗ ។ អ�កអចែស�ងរកបានេន
ក�ុងេវបសយខងេ្រកម។

● មានករណីភាគេ្រចើនែដលបានកំណតនូ់វមុខវជិា� ជំនាញ 
េន្របេទសកំេណើ ត ឬេនសលេរៀន្រត�វបន�ករសិក្សោ។

��រូបករណ៍ MEXT ��ក់ឧបត�ម�េលើកទឹកចិត��រសិក�� �បព័ន�ផ�ល់ជំនួយសិស��បរេទស

��ក់��រូបករណ៍ទទួល�ន�ប�ំែខ ចបពី់ 117,000 េយន៉ 48,000 េយន៉ ឬ 30,000 េយន៉ ** 80,000 េយន៉

�រប���ះតៃម�ៃថ�សិក��

សំបុ�តយន�េ�ះពុំគិត��ក់

�រអបរ់�បេំពញបែន�មពុគិំត��ក់

រយៈេពលទទួល��រូបករណ៍  ទទួលបានរហូតក�ុងអំឡុងេពលសិក្សោ 1 ឆា�  ំឬ 6 ែខ អំឡុងេពលចូលរមួក�ុងកម�វធិី

ស��ប់និស��ិត 
ថា� កេ់្រកយឧត�មសិក្សោ / ថា� កឧ់ត�មសិក្សោ / សល
បណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈជានខ់�ស់ / សលឯកេទស
ថា� ក្់រសវ្រជាវអំពីជប៉ុន និងែផ�កអបរ់ ំ

នសិ្សតិេ្រកយឧត�មសិក្សោជនបរេទសសិក្សោតិច
ជាង1ឆា�  ំ/ ថា� កឧ់ត�មសិក្សោ / សលបណ�ុ ះ
បណា� លវជិា� ជីវៈជានខ់�ស់ និងសលឯកេទស

ថា� កេ់្រកយឧត�មសិក្សោ / ថា� កឧ់ត�មសិក្សោ 
សលបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈជានខ់�ស់
សលឯកេទស និងសលភាសជប៉ុន 

ក�មិតពិន��

ក�មិតេសដ�កិច��គ��រ

វ�ធីេ�ជើសេរ�ស ករវនិិច�យ័េលើឯកសរ 
ករ្របឡងសំេណរ ករសមា� សន ៍ ករវនិិច�យ័េលើឯកសរ ករវនិិច�យ័េលើឯកសរ

ចំនួនេ�ជើសេរ�ស មនិបង� ញជាសធារណៈ ្របមាណ 7,000 នាក់ ្របមាណ នាក់5,000

វ�ធីទី１

�ក់�ក��េស�ើសុំ��រូបករណ៍េ�����ធរស�យ័ត
�ប�ំតំបន់ ឬ�កុមហ៊ុនឯកជន

វ�ធីទី 2

��រូបរណ៍ & ជំនួយថវ��រ

ករណី�កលវ�ទ��ល័យ X … 

ស��ប់

ករប��ុ ះតៃម�សិក្សោ 
（50% ឬ 100%）

និស្សតិមានប�� លំបាកក�ុងករបង់
ៃថ�សិក្សោេដយេហតុផលខ�ះថវកិ 
និងនិស្សតិមាននិេទ�សសិក្សោល�បំផុត

ស��ប់

ក��ងករណី�កលវ�ទ��ល័យ Y …
ទទួលបាន្របាកអ់ហរបូករណ៍
ចំនួន 82,000 េយន៉
្របចែំខ (រយៈេពល4ឆា� )ំ 

និស្សតិែដលមានពិន�ុ្របឡងចូល
ខ�ស់បំផុត

វ�ធីទី 3

�ក់�ក����រូបករណ៍របស់�����ល់ /
េ�បើ��ស់�បព័ន�ប���ះតៃម�សិក��

អហរបូករណ៍តំបនស់�យត័ / អង�ភាពឯកជន

*

អហរបូករណ៍

ៃថ�អេន�វសិកដ� ន 
28,000 េយន៉

ផ�ះជួលឯកជន 
53,500 េយន៉

អង�រ（５㎏）
2,224 េយន៉

កូកកូឡា （500ml）
108 េយន៉

មរ៉ីេមន
562 េយន៉

 ែផ�បម៉ （１㎏）
447 េយន៉

កេហ� ៃថ�សំបុ្រតេមើលកុន
512 េយន៉ 1,800 េយន៉

ឡានតកសីុ់
（4km）
1,460 េយន៉

6,000 េយន៉
ៃថ�កម្សោន�េផ្សងៗ 

ៃថ�ធានារ៉បរ់ង នងិករព្យោបាល 
3,000 េយន៉

ៃថ�េ្របើ្របាស់េភ�ើងអគ�ិសនី
ហ� ស និងទឹក 
7,000 េយន៉

ៃថ�ជួលបន�បស់� កេ់ន 
35,000 េយន៉

�ប�ំែខ
93,000 េយន៉

ៃថ�អហរ
28,000 េយន៉

េយាងៈ ឆា�  ំ2019
         ស�ិតិៃនស� នភាព ជីវភាពរស់េន
           ៃននិសិ្សតបរេទសឯកជន （JASSO）

េយាងៈ ភា� កង់រផ�ល់ពត័ម៌ានទូេទអំពីស�ិតិរដ� ភបិាល ករ្រសវ្រជាវអំពីទិន�នយ័
          តៃម�ទំនិញលករ់យ (ទី្រក�ងតូក្យ ូែខធ�ូ ឆា� 2ំ020)
          ៃថ�អេន�វសិកដ� ន គឺតៃម�អេន�វសិកដ� នៃនមជ្ឈមណ� លអបរ់ភំាសជប៉ុនតូក្យូ
          ផ�ះជួលឯកជន គឺករណីទំហំ 20 ㎡

អ�កអចរក្របាក ់300,000េយន៉ ជាេរៀងរល់ែខ 
េដយករងរេ្រកេម៉ាង ក�ុងអំឡុងេពលសិក្សោ។ 

្របាកច់ំណូលអចទទួលបានពីករងរេ្រកេម៉ាង
គឺ្របមាណ 57.000េយន៉ ក�ុង1ែខ។ 

�រ�រេ��េ�� �ងសិក��
ចូរ�បុង�បយ័ត��ពិេសស ចំេ�ះឈ��ញេរៀបចំ�រសិក��េ�បរេទស
អំពី�រ “�ចរក��ក់េ�ក��ងអំឡ�ងេពលសិក��ក��ង�បេទសជប៉ុន”! 

អ�កអចរក្របាកប់ានតមរយៈករងរ
មាន្របាកក់ៃ្រម 3000េយន៉ ក�ុង1េម៉ាង។ 

្របាកក់ៃ្រមជាទូេទ 900េយន៉ក�ុង1េម៉ាង។ 

ចំេពះនិស្សតិបរេទស ែដលមានទិដ� ករ
ជានិស្សតិបរេទស កអ៏ចេធ�ើករងរេ្រក
េម៉ាងបានចំនួនេ្រកម 28េម៉ាង ក�ុងមយួ
សបា� ហ៍ តមរយៈករដកព់ក្យេស�ើសំុ 
“ករអនុ�� តិេធ�ើសកម�ភាពេ្រកទិដ� ករ” 
េនមន�រី្រគប្់រគងអេនា� ្របេវសន ៍្របចតំំបន់
ជាេដើមបានផងែដរ។ 

េតះគិតអំពីៃថ�សិក្សោែដលចបំាចស់្រមាបក់រសិក្សោេន្របេទសជប៉ុន។ 
េតើករចំណាយៃថ�ប៉ុនា� ន? េតើអ�កអចទទួលបានអហរបូករណ៍ឬេទ?
អ�កចបំាច្់រត�វមានែផនករថវកិរចំណាយ្រគប្់រគាន។់ៃថ�ចំ�យេផ��ងៗ

https://www.studyinjapan.go.jp/en/
planning/by-style/pamphlet/

https://www.
studyinjapan.go.jp/
en/planning/
about-scholarship/



សូមរកីរយនឹងជីវភាពជានិស្សតិ
សិក្សោេន្របេទសជប៉ុន!

KIAULAKITE PAULINA

 
សកលវទិ្យោល័យ Ochanomizu
េដប៉ាតឺមង៉ ់ែផ�កសិក្សោអំពីកររស់េន
ជំនាញ វទិ្យោស�ស�ចិត�វទិ្យោ

លុបមុខ 
េហើយញុាំអហរេពល្រពឹក

●8:00 េ្រកកពីេគង ●12:10 ～ 13:20 ស្រមាកេពលៃថ�្រតង់

វចំណាយេពលខ�ី 
េ្រពះស� កេ់នផ�ះជួលែក្បរសល

●10:00 េទសល

ស� បក់រពន្យល់របស់ស�ស� ចរ្យ 
និងេធ�ើករកត្់រតេមេរៀន។ 

●13:20 ～ 16:30 ចូលេរៀនេវនល� ច

េរៀនក�ុងថា� កជ់ាមយួមតិ�ភក�ិដៃទេទៀត  
● 10:30～12:10 ចូលេរៀនេវន្រពកឹ ● 16:30 ～ 18:30 កម្សោន�ជាមយួមតិ�ភក�ិ

រេបៀបរស់េ��ប�ំៃថ�(មុន�នជម�ឺឆ�ងកូវ�ដ១៩េកើតេឡើង)

ក� យខ�ួនជាធនធានដក៏្រមមា� ក ់
បនា� បពី់បានសិក្សោភាសជប៉ុន 
និងវប្បធមក៌រងរៃនសហ្រគាសជប៉ុន!

Austin 

េយាងៈ “ស�ីអំពីស� នភាពករងររបស់និស្សតិបរេទសេនក�ុងសហ្រគាស
           ជប៉ុនឆា� ២ំ០១៩ ” (ទីភា� កង់រ្រគប្់រគងអេនា� ្របេវសនជ៍ប៉ុន)

លំ�ប់ �បេភទ�រ�រ

1 ករងរបកែ្របឯកសរ/បកែ្របផា� ល់មាត់

2

3

ករងរជំនួញេ្រក្របេទស

4 ពត័ម៌ានវទិ្យោ និងបេច�កេទសផ្សព�ផ្សោយ

5

ែផ�កទីផ្សោរ្រក�មហុ៊ន

6

7

ករអភវិឌ្ឍបេច�កវទិ្យោ (េ្រកពីករងរែផ�កពត័ម៌ានវទិ្យោ)

សំណង ់វសិ�កកម� បេច�កេទសវស់ែវង

8

ករងរេរៀបចំែផនករ (ផ្សោយពណិជ�កម�/ផ្សព�ផ្សោយ)

គណេនយ្យ

9 អបរ់ ំ

10 ្រសវ្រជាវ

េដយសរមានករេកើនេឡើងៃនសហ្រគាស ែដលទទួលបុគ�លិកបេ្រមើករទងំឡាយណាែដលមានសមត�ភាពខ�ស់ 
េទះជាជនបរេទសក�ី ដូេច�ះករទទួលយកនិស្សតិបរេទសមកបេ្រមើករេនក�ុងសហ្រគាសជប៉ុនកំពុងមានករេកើន
េឡើង។ េតើអ�កមានបំណងបេ្រមើករងរេនក�ុង្របេទសជប៉ុននាៃថ�អនាគតែដរេទ?

កិច�ស���សន៍
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0

េគហទំពរ័ែណនាអំំពីករែស�ងរក
ករងរស្រមាបនិ់ស្សតិបរេទស 
(JASSO)

េគហទំពរ័ផូថលេលើកកម�ស់
សកម�ភាពធនធានមនុស្ស
ជាជនបរេទសក្រមតិខ�ស់ 
(JETRO)

េដើម��ីែស�ងរក�រ�រេ��បេទសជប៉ុន

�រ�រក��ង�បេទសជបុ៉ន

ករងរ 10 ្របេភទេពញនិយមបំផុតស្រមាបន់ិស្សតិបរេទស

ចំនួនបុគ�លិកជនបរេទសែដលមានទិដ� ករករងរ ែ្របពីទិដ� ករ “និសិ្សតបរេទស” 

និស��ិតបរេទស និង�រែស�ងរក�រ�រ

30,947 នាក់

10,969 នាក់
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ចូលសិក្សោេនសកលវទិ្យោល័យតូក្យ ូបនា� បពី់បានសិក្សោេនសលបំេពញបែន�មក�ុង
្របេទសជប៉ុន េនឆា� ២ំ០១២។ បានសិក្សោវទិ្យោស�ស�នេយាបាយ។ បច�ុប្បន�
បំេរ ើករងរជាបុគ�លិកឯករជ្យែផ�ក Programming។ េនសកលវទិ្យោល័យជប៉ុន
អ្រស័យេលើមុខវជិា� ជំនាញ កប៏៉ុែន�វមានលក�ណៈពិេសស េដយអនុ�� តិេអយ
អ�កមានេសរភីាពេ្រចើន េហើយកអ៏ចេធ�ើសកម�ភាពេ្រកថា� កេ់ផ្សងៗ ដូចជា កម�វធិី
អនុវត�នក៍រងរផា� ល់ជាេដើមបានផងែដរ។ ម្យោង៉េទៀត េដយសរមាន្របពន័�
ទទួលនិស្សតិេទើបសិក្សោចបម់កបេ្រមើករក�ុង្រក�មហុ៊ន ដូេច�ះេយើងអចនិយាយបានថា 
ជប៉នុជា្របេទសែដលងយ្រស�លក�ុងករែស�ងរកករងរដបូំងជាងេគបំផុតមយួក�ុង
បណា� ្របេទសរកីចំេរ ើនដៃទ។ ្របករសំខនេ់ដើម្បបីំេរ ើករងរេនក�ុង្របេទសជប៉ុន
គឺករេ្របើនូវជំនាញពិេសសរបស់ខ�ួន ែដលជាជនបរេទស េដយពំុចបំាចស់្រមប
តមជនជាតិជប៉ុន។ ករយល់ដឹងពីភាសជប៉ុន និងវប្បធមពិ៌េសសរបស់ជប៉ុន
តមរយៈករងរេ្រកយករសិក្សោេន្របេទសជប៉ុន គឺជាេរឿងមយួដសំ៏ខន ់ែដលពំុ
អចកតៃ់ថ�បាន។ េនក�ុងសមយ័កលសកលភាវបូនីយកម�ែបបេនះ ខ�ុ ំសូម
ែណនាអំ�កទងំអស់គា� មកសិក្សោ និងបេ្រមើករងរេន្របេទសជប៉ុន េដើម្បកី� យខ�ួន
ជាធនធានមយួ ែដលអចបំេពញករងរ្រគបទ់ីកែន�ងេនេលើសកលេលក។ 

េដយសរករែស�ងរកករងរេន្របេទសជប៉នុ មាន
ែបបបទពិេសស  ដូេច�ះករ្រប�ងេ្រប�បទុកជាមុន
េអយបានកនែ់តេលឿន គឺកនែ់ត្របេសើរស្រមាប់
និស្សតិបរេទស ែដលមានបំណងចងែ់ស�ងរក
ករងរេន្របេទសជប៉ុន។ 

�រ�រ េរឿង���វេផ��ងៗ

ខ�ុ ំមានបំណងផ្សព�ផ្សោយ
អំពីបេច�កេទសវសិ�កកម�ជប៉ុន
េន្របេទសរ ៉វ៉ូនដ់!

ខំ្របឹងែ្របងសិក្សោតមរយៈ
អហរបូករណ៍!

Rumanzi Hypolite
Ioannis Gkolfinopoulos

សលបណ�ុ ះបណា� លជំនាញឯកេទស
វសិ�កកម�

សិក្សោថា� កេ់្រកយឧត�មសិក្សោេន
សកលវទិ្យោល័យវសិ�កម�តូក្យ ូ
ជំនាញវសិ�កម�សំណង់

កិច�ស���សន៍
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េន្របេទសរបស់ខ�ុ ំ េទះបីជាេយើងចងេ់ធ�ើេអយ្របេសើរេឡើងនូវេហដ� -
រចនាសម�ន័�ក�ី កប៏៉ុែន�េយើងមានប�� កង�ះនូវវសិ�ករ និងអ�កជំនាញ
ជាេដើម។ េហតុដូេច�ះ េទើបខ�ុ ំបានមក្របេទសជប៉ុន ែដលមានករអបរ់ ំ
និងបេច�កវទិ្យោខ�ស់ ក�ុងេគាលបំណងចូលរមួេធ�ើករអភវិឌ្ឍ្របេទស
របស់ខ�ួន នាេពលអនាគត។ េទះបជីាមានប�� ពិបាកមយួចំនួនេន
ក�ុងកររស់េន្របេទសជប៉ុនក�ី ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះ វត�មាន
អ�កែដលបានជួយេ្រជាមែ្រជងខ�ុ ំកន�ងមក។ បច�ុប្បន� ខ�ុ ំកំពុងសិក្សោ
មុខវជិា� វសិ�កកម�េនសលបណ�ុ ះបណា� លជំនាញ កប៏៉ុែន�ខ�ុ ំមាន
បំណងបន�ករសិក្សោរបស់ខ�ួនេនសកលវទិ្យោល័យ។ ្របសិនេបើមាន
លទ�ភាព ខ�ុ ំចងប់ន�ករសិក្សោរហូតដល់ថា� កេ់្រកយឧត�មសិក្សោ។ ក�ី
្រសៃមរបស់ខ�ុ  ំ គឺករបេង�ើត្រក�មហុ៊នសងសងម់យួេន្របេទសរបស់ខ�ួន
េហើយេធ�ើករបង� តប់េ្រង�ន ដល់យុវជនជំនានេ់្រកយ នូវបេច�កវទិ្យោ
និងវប្បធមជ៌ប៉ុនជាេដើម  ែដលខ�ួនបានសិក្សោែស�ងយល់េនក�ុង
្របេទសជប៉ុន។

មលូេហតុនាឱំ្យខ�ុ ំសេ្រមចចិត�មកសិក្សោេន្របេទសជប៉ុន គឺេ្រពះ
ខ�ុ ំបានមកទស្សនា្របេទសជប៉ុនកលពីេនសិក្សោថា� កអ់នុវទិ្យោ
ល័យ។ េពលេនាះ ខ�ុចំបអ់រម�ណ៍នងឹវប្បធម ៌និងភាពទកទ់ញ
របស់ទី្រក�ងតូក្យ ូ េទើបបណា� លឱ្យខ�ុ ំមានបំណងចងម់កសិក្សោ
េនទីេនះ។ ខ�ុ ំបាន្របឡងជាបនូ់វអហរបូករណ៍ជាតិស្រមាប់
និស្សតិសិក្សោេនបរេទស េហើយបានមកសិក្សោភាសជប៉ុនេន
សកលវទិ្យោល័យភាសបរេទសតូក្យរូយៈេពលមយួឆា�  ំេទើបបាន
ចូលសិក្សោេនសកលវទិ្យោល័យ   េដប៉ាតឺមង៉ ់សិក្សោអំពីជីវភាព
រស់េន ជំនាញវទិ្យោស�ស�ចិត�វទិ្យោេនះ។ វជាេនសកល
វទិ្យោល័យជាតិមានមុខវជិា� សិក្សោនីមយួៗ េធ�ើេឡើងដូចនឹងសិស្ស
ជប៉ុន។ កម�វធិីសិក្សោ និងេមេរៀនសិក្សោែផ�កចិត�ស�ស�គឺេធ�ើ
េឡើងដូចគា� នឹងនិស្សតិជប៉ុនសុទ�សធ។ ដូេច�ះវកម៏ានករ
លំបាកែដរ ស្រមាបលំ់ហតម់ុខវជិា� សិក្សោ និងករ្របឡង កប៏៉ុែន�
ខ�ុ ំអចនិយាយបានថាខ�ុ ំបានេរៀនអ�ីៗេ្រចើនពីវ។ ម្យោង៉េទៀត ខ�ុ ំក៏
មានមតិ�ភក�ិជប៉ុនជាេ្រចើន   ែដលខ�ុ ំអចេទេលងជាមយួជាេដើម 
េនេពលទំេនរពីករសិក្សោ ដូេច�ះនាងខ�ុ ំពិតជាបានរកីរយេ្រចើន
ជាមយួនឹងជីវភាពជានិស្សតិសិក្សោេនទីេនាះ។

ខ�ុ ំបានសេ្រមចចិត�ដកព់ក្យេស�ើសំុអហរបូករណ៍ពីរដ� ភបិាលជប៉ុន 
េ្រពះគិតថាករេដះ្រសយប�� កង�ល់ខងថវកិរក�ុងអំឡុងេពល
សិក្សោ គឺជាេរឿងសំខនក់�ុងករេផា� តចិត�ទុកដកេ់លើករ្រសវ្រជាវ
របស់ខ�ួន។ ខ�ុពំតិជាចបអ់រម�ណ៍ចំេពះករផ�ល់ជនួំយ និងករែណនាំ
ជាេ្រចើនស្រមាប់និស្សតិេនសកលវទិ្យោល័យក�ុង្របេទសជប៉ុន។
យ៉ាងណាមញិ ខ�ុ ំបានភា� កេ់ផ�ើលខ� ងំ េនេពលេឃើញមានករកកស�ះ
ចរចរ។ ជប៉ុនជា្របេទសពិេសសខុសែប�កពីេគមយួ ែដលមាន
វប្បធមប៌ុរណ និងបេច�កេទសថ�ីៗលយប��ូ លគា� ។ ជាពិេសស វ
កម៏ានកែន�ងេធ�ើេអយជនជាតិអឺរ ៉បុមយួចំនួន ពិបាកយល់នឹងវប្បធម៌
េនះផងែដរ កប៏៉ុែន�អ�ីែដលសំខនគឺ់ករខិតខំ្របឹងែ្របងេរៀនភាស និង
វប្បធមជ៌ប៉ុន េដើម្បយីល់ដឹងអំពីវ។ សូមសកល្បងដកព់ក្យេស�ើ
សំុអហរបូករណ៍រដ� ភបិាលជប៉ុនកំុបីខន េ្រពះវនឹងជួយេអយ
ជីវភាពរស់េនរបស់និស្សតិ្រប្រពឹត�េទយ៉ាងរលូន។ 

ញុាំអហរៃថ�្រតងជ់ាមយួមតិ�ភក�ិេនអហរ-
ដ� នសល េហើយេទបណា� ល័យ ឬជែជក
គា� េលងជាមួយមិត�ភក�ិេនក�ុងបន�ប់េរៀន។

េ្រកយេម៉ាងសិក្សោ ែតងែតេដើរកម្សោន�ជាមយួ
មតិ�ភក�ជិនជាតិជប៉នុ។ េទេលងេន អុេីគប៊គូូរ ូ
ញឹកញាបេ់្រពះវស�ិតេនជិតសល។ េទ
ញុាំអហរជំុគា�  ឬេ្រច�ងខរ៉អូេខជាេដើម។ 

ជារបូភាពថា� កេ់រៀនផា� ល់ខ�ួន ឬេរៀនភាសបរេទស
 ែដលេធ�ើេឡើងេនចេនា� ះេពលស្រមាកពីេម៉ាងេរៀនក�ុង
ថា� ក។់ េនក�ុងថា� កេ់នះ អ�កនឹងមានមតិ�ភក�ិល�ៗ
ជាេ្រចើន។ ជារបូភាពថតេនអគារែណនាំេទសចរណ៍េន

ក្យបូាសីុ។ េនទីេនាះមានវត�ុែបបជប៉ុនស្រមាប់
ទស្សនាជាេ្រចើន!

ជីវ�ពនិស��ិតេ��កលវ�ទ��ល័យជបុ៉ន

https://www.jasso.
go.jp/en/study_j/job/
guide.html

https://www.jetro.
go.jp/en/hrportal/



Tel :  (+82) 2-765-0141
E-mail : jasso@jasso.or.kr
Web : https://www.jasso.or.kr/
Facebook : https://www.facebook.com/
JASSO.Korea
Instagram：https://www.instagram.com/
jasso.korea/

702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, 
Jongno-gu, Seoul 03131 Republic of 
KOREA

កូេរ ៉

Tel : (+66)2-661-7057 
E-mail : info@jeic-bangkok.org
Web : https://www.jeic-bangkok.org/
Facebook : https://www.facebook.com/
JASSO.Thailand

1016/3, 10F Serm-mit Tower, 159 Asok-
Montri Rd., Bangkok 10110 THAILAND

ៃថ

Tel : (+62) 21-252-1912
E-mail : info@jasso.or.id
Web : https://www.jasso.or.id/
Facebook : https://www.facebook.
com/JASSO.Indonesia
WhatsApp：https://api.whatsapp.com/
send?phone=62212521912

Summitmas Tower II, 2nd Floor, Jalan 
Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 
12190 INDONESIA

ឥណ�ូ េនសីុ

Tel : (+84) 24-3710-0226
E-mail : info@jasso.org.vn
Web : https://www.jasso.org.vn
Facebook : https://www.facebook.
com/JASSO.Vietnam

4th Floor, CornerStone Building, 16 
Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi, 
VIETNAM

េវៀតណាម

Tel : (+60)3-2287-0812
E-mail : enquiry@studyinjapan.org.my
Web : https://www.studyinjapan.org.
my/
Facebook : https://www.facebook.
com/JASSO.Malaysia/

A-7-5, Northpoint Offices, Mid Valley 
City, No. 1, Medan Syed Putra Utara, 
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

ម៉ាេឡសីុ

�រ��ល័យអង��រ JASSO េ���បេទស

ពិព័រណ៍�រសិក��េ��បេទសជប៉ុន
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● 
● 
● 
● 
● 

ែផ�កករងរនសិ្សតិបរេទស ករយិាល័យពត័ម៌ាននសិ្សតិបរេទស
ៃនអង�កររដ�បាលឯករជ្យផ�ល់ជំនួយនិស្សតិជប៉ុន (JASSO)
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630 
E-mail : infoja@jasso.go.jp
Tel : 3）18+（ -5520-6111
Web : https://www.studyinjapan.go.jp/ja/　

【 េរៀបេរៀង និងេបាះពុម�ផ្សោយ 】

●AFS Intercultural Programs
URL：https://afs.org/

※ Find AFS in your country 

●YOUTH FOR UNDERSTANDING
URL：http://yfu.or.jp

សំណ�រ និងចេម�ើយ

https://www.
studyinjapan.go.jp/en/

https://www.
studyinjapan.go.jp/
en/other/event/

ព័ត៌�ន
េគហទំព័រព័ត៌�នអំពី�រសិក��េ��បេទសជប៉ុន

េនក�ុងេគហទំពរ័ពត័ម៌ានអំពីករសិក្សោេន្របេទសជប៉ុនមានែណនាអំំពីពត័ម៌ានសំខន់ៗ ស្រមាបក់រសិក្សោេន្របេទសជប៉ុន
ដូចជា៖ រេបៀបេ្រត�មេរៀបចំករសិក្សោេន្របេទសជប៉ុន ពត័ម៌ានសលនិងជីវភាពរស់េនក�ុង្របេទសជប៉ុន និងពត័ម៌ានអំពី
អហរបូករណ៍ជាេដើម។ អ�កកអ៏ចែស�ងរកនូវពត័ម៌ានេផ្សងៗដូចជា៖ មុខជំនាញសិក្សោែដលអ�កចបអ់រម�ណ៍ ឬភាសស�ស� -
ចរ្យេ្របើក�ុងករបេ្រង�ន និងអសយដ� នរបស់សល ្រពមទងំពត័ម៌ាននានារបស់សលែដលអ�កចបអ់រម�ណ៍ជាេដើមផងែដរ។

េគហទំពរ័េនះមនិស្រមាបែ់តអ�កមានបំណងសិក្សោេន្របេទសជប៉នុ នងិអ�កែដលកំពុងែស�ងរកសលសិក្សោេនជប៉នុប៉េុណា� ះេទ
ស្រមាបអ់�កែដលពំុទនច់្បោស់លស់នឹងពត័ម៌ានសិក្សោេនជប៉ុន និងអ�កកំពុងែស�ងរក្របេទសេដើម្បេីទសិក្សោ សូមចូលេមើល
េនក�ុងេគហទំពរ័ពត័ម៌ានអំពីករសិក្សោេន្របេទសជប៉ុនកំុបីខន!

វជាឱកសដសំ៏ខនម់យួែដលអ�កអចជួប និងសកសួរបុគ�លិកសលេដយផា� ល់។
េនឆា� ២ំ០២០ពិព័រណ៍ករសិក្សោេន្របេទសជប៉ុន្រត�វបានេធ�ើេឡើងតមរយៈអនឡាញ។ 
េនឆា� ២ំ០២១ ពិពរ័ណ៍ករសិក្សោេន្របេទសជប៉ុននឹង្រត�វបានេ្រគាងេធ�ើេឡើងតមរយៈ
អនឡាញេទៀតផងែដរ។
ស្រមាបព់ត័ម៌ានលំអតិ សូមចូលេមើលេនក�ុងេគហទំពរ័ពិពរ័ណ៍ករសិក្សោេន្របេទសជប៉នុ។ 

អ�កអចេធ�ើករ្របឹក្សោអំពីករសិក្សោេន្របេទសជប៉ុន តមរយៈ
ករពិភាក្សោេដយផា� ល់ តមទូរស័ព� ឬអុីែមល និងរកេមើល
េសៀវេភែណនាសំ�ីពកីរសិក្សោក�ុង្របេទសជប៉នុេនករយិាល័យ
េ្រក្របេទសទងំ ៥កែន�ងរបស់អង�ករ JASSO បាន។  

េគហទំពរ័ពត័ម៌ាន
អំពីករសិក្សោេន្របេទសជប៉ុន

ពិពរ័ណ៍ករសិក្សោ
េន្របេទសជប៉ុន

សូម��ប់អំពីកម�វ�ធីសិក�����ក់វ�ទ��ល័យស��ប់សិស��បរេទស 
និង��រូបករណ៍។

A.

A.

A.

A.

ខ��ំ���ប់េរៀនេ�����ជប៉ុនពីមុន។ េតើខ��ំ�ច�ក់�ក��
�បឡងចូលសិក��ស��ប់សិស��បរេទស�នឬេទ?Q.

េតើ�លបរ�េច�ទ និងឯក�រ�ំ�ច់ស��ប់
�រ�ក�់ក��ចូលេរៀនក៏ដូច�ខ�មឹ�រៃន�រ�បឡង
�ចែស�ងរក�នេ�យរេបៀប�ែដរ?

Q.

សូម��ប់ខ��ំអំពីនីតិវ�ធី�ក់�ក��ចូលេរៀន
���ក់េ��យឧត�មសិក��។Q.

Q.

សលនឹងេធ�ើករវនិិច�័យថាេតើសិស្សបរេទសអច្របឡងចូល
សិក្សោបានឬពំុបាន។ ចំេពះសិស្សបរេទស ែដលបានប��ប់
ករសិក្សោេនសលវទិ្យោល័យជប៉ុន សូមេធ�ើករសកសួរេទ
កនស់លថា េតើសិស្សបរេទស អចដកព់ក្យ្របឡងដូច
ជនជាតិជប៉ុនបានឬេទ។ 

ចំេពះពត័ម៌ានលំអិតអំពីករដកព់ក្យ និងករ្របឡងចូល
ជាេដើម មានចុះផ្សោយេនេលើេគហទំពរ័របស់សល ឬមាន
សរេសរេនក�ុងលក�ខណ� េ្រជើសេរ ើសជាេដើម។ ្របសិនេបើអ�កបានរក
េឃើញសលែដលខ�ួនចងេ់រៀនេហើយ សូមពិនិត្យេមើលនូវ
េគហទំពរ័ និងលក�ខណ� េ្រជើសេរ ើសេអយបានឆាប។់ 

នឹងមានករពិនិត្យនូវ គុណវឌុ្ឍសិ្រមាបក់រចូលេរៀន គេ្រមាង
្រសវ្រជាវ និងឯកសរពក្យសំុចូលេរៀន។ ជាទូេទ អ�កចបំាច្់រត�វ
ែស�ងរកស�ស� ចរ្យទទួលបន�ុក្របឹក្សោករ្រសវ្រជាវរបស់អ�កេដយ
ខ�ួនឯង េហើយេដយសរមានសលខ�ះត្រម�វេអយមានករយល់
្រពមទទួលផា� ល់ខ�ួនពីស�ស� ចរ្យទទួលបន�ុក្របឹក្សោករ្រសវ្រជាវ
េនមុនេពលដកព់ក្យ ដូេច�ះសូមេធ�ើករទកទ់ងទុកជាមុន។

សូមសកសួរពត័ម៌ានលំអិតេនករយិាល័យ្របេទសរបស់អ�ក

ខងេ្រកមេនះគឺជាស� បនផ�ល់ជំនួយែផ�កសិក្សោថា� កវ់ទិ្យោល័យ
ស្រមាប់សិ់ស្សបរេទស។

េយើងខ��ំសូមជូនពរអ�ក�ំងអស់��� េ�យទទួល�ននូវ
សមិទ�ិផល�ែផ���� ពី�រសិក��េ�ក��ង�បេទសជប៉ុន។

���ក់�រផ�ល់ជំនួយនិស��ិតបរេទស
ៃនអង��រផ�ល់ជំនួយនិស��ិតជប៉ុន (JASSO)

ផ�ល់��រូបករណ៍

អនវុត�នូវ�រ�បឡងចូល�កលវ�ទ��ល័យស��ប់និស��តិបរេទស (EJU)

�បមូល និងផ�ល់នូវព័ត៌�នសិក��ស��ប់និស��ិតបរេទស

�រអប់រ���ជប៉ុន

�រផ�ល់ជំនួយ���ក់េ�


