
សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពី «ការប្រកួ្តប្រជជងជតងសេចក្ដីជាភាសាជរ ៉ុន ស ើក្ទី28 េំរារ់េិកាា កាមរណដ៉ុ ុះរណ្ដដ  
ជំនាញ និងេិកាា កាមរំពាក់្រំរ នរសចេក្សទេ ជដ ជាជនររសទេ» 

  

 អងគការេហប្រតិរតតិការរណត៉ុ ុះរណ្ដត  អនតរជាតិ សាជីវក្មមមូ និធិប្រសោជន៍សាធារណៈ (JITCO) ចារ់ទទួ ពាក្យ ការប្រកូ្តប្រជជងជតង
សេចក្ដីជាភាសាជរ ៉ុន ដូចខាងសប្កាម។  
 ស ើងខ្៉ុំទនទឹងរង់ចំាការដាក់្ពាក្យោ ងគប្គឹក្គសប្គង ររេ់អនក្ទំងអេ់គ្នន ។ 
 
１． ក្ាខណឌ ចូ រមួ សរក្ាជនប្តូវជាេិកាា កាមរណដ៉ុ ុះរណ្ដដ  ជំនាញ និងេិកាា កាមរំពាក់្រំរ នរសចេក្សទេជដ សាន ក់្សៅប្រសទេជរ ៉ុនក្ន៉ុងកំ្ឡ៉ុង

សព ដាក់្ពាក្យ។ 
សរក្ាជនម្នន ក់្សាន ដដមួ  សហើ ប្តវូជាសាន ដដជដ មិនធាា រ់ដាក់្ពីម៉ុនមក្។ 

２．រ ៈសព ដនការទទួ ពាក្យ ចារ់ពីដងៃព៉ុធ ទី១ ជខសមសា ឆ្ន ំ2020 ដ ់ ដងៃច័នទ ទី11 ជខឧេភា ឆ្ន ំ2020 
３．ប្រធានរទ សេរ(ីស ើងខ្៉ុំមិនកំ្ណត់ប្រធានរទសទ េូមេរសេរសដា សេរ)ី 
４．ភាសាសប្រើប្ាេ់ ភាសាជរ ៉ុន 
５．វធីិដាក់្ពាក្យ  េរសេរស ើប្ក្ដាេប្ក្ឡាការ   ូA4 ចំនួន 3េនាឹក្ ជដ អាចេរសេរាន 400 ពាក្យក្ន៉ុង 1េនាឹក្ សដា មិនសអា ស ើេពី 1200

ពាក្យ (ជតងសេចក្ដីទំងមូ ) 
▼ប្តូវេរសេរសដា  ផ្ទទ  ់ដដសរក្ាជន។ ស ើងមិនទទួ ជតងសេចក្ដីជដ េរសេរសដា ក្៉ុំពយូទ័រ ឬក្មមវធីិវា អតថរទ និងប្ក្ដាេងតចមាងសទ។ 
▼ប្តូវរំសពញចំណងសជើងជតងសេចក្ដី និងស ម្ ុះសរក្ាជនជាចំាាច់។ (សៅសប្ៅប្រសឡាុះជតងសេចក្ដីររេ់ប្ក្ដាេប្ក្ឡាការ  )ូ 
▼ជតងសេចក្ដីអាចេរសេរពីសវេងសៅសាដ  ំឬពីស ើច៉ុុះសប្កាមក៏្ាន។ 
▼ស ើងមិនកំ្ណត់ប្រសេទរ ិចសទ រ ៉ុជនតក្ន៉ុងក្រណីេរសេរសមម ដដប្តវូសប្រើសមម ជដដិតចារ់ពី 2Bសឡើងសៅ។ 
▼ប្ក្ដាេប្ក្ឡាការ   ូ អាចទញ ក្ានពីសគហទំព័រ JITCO ( https://www.jitco.or.jp/) និង ក្ជនាងផ្ទ៉ុក្ឯក្សាររសប្ងៀនភាសាជរ ៉ុន ររេ់ 

JITCO        ( https://hiroba.jitco.or.jp/)   
６．រសរៀរដាក់្ពាក្យ  េូមរំសពញពាក្យប្រឡងសអា ានប្តឹមប្តូវ សដា ភាា រ់ជាមួ ជតងសេចក្ដី សហើ សផ្្ើតាមដប្រេណី ៍មក្កាន់អាេ ដាា ន

ខាងសប្កាម។ 
<ក្ជនាងទទួ ពាក្យ> 

Essay Contest Secretariat, Japan International Training Cooperation Organization (JITCO)  
Igarashi Building, 11th floor, 2-11-5 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023 

▼េំណ៉ុំ ជរររទដាក់្ពាក្យ េូមងតចមាង ពីទំព័រទី ៣៧ ដនសេៀវសៅសនុះ សដើមបី ក្សៅសប្រើប្ាេ់។ 
អនក្ក៏្អាចទញ ក្វាសចញពីសគហទំព័រររេ់ JITCO ・ សគហទំព័រឯក្សាររសប្ងៀនភាសាជរ ៉ុន JITCO។ 

▼េំណ៉ុំ ជរររទដាក់្ពាក្យ គឺមិនចំាាច់សាម៉ុីខាួនេរសេរផ្ទទ  ់ក៏្ានជដរ ជតេូមរំសពញពាក្យសអា ានសពញស ញ។ 
▼ស ើងមិនទទួ ពាក្យតាម FAX ឬ E-mail សឡើ ។ 

７．រង្វេ ន់ 
រង្វេ ន់ អប្រសេើរ (េិកាា កាមរណដ៉ុ ុះរណ្ដដ   និងរំពាក់្រំរ ន េរ៉ុរប្រម្នណ ៤នាក់្)   ិខិតេរសេើរ និងរង្វេ ន់ជាទឹក្ប្ាក់្ (៥ម៉ុឺនស  ន) 
រង្វេ ន់ អណ្ដេ់ (េិកាា កាមរណដ៉ុ ុះរណ្ដដ   និងរំពាក់្រំរ ន េរ៉ុរប្រម្នណ ៤នាក់្)   ិខិតេរសេើរ និងរង្វេ ន់ជាទឹក្ប្ាក់្ (៣ម៉ុឺនស  ន) 
រង្វេ ន់ អ (េិកាា កាមរណដ៉ុ ុះរណ្ដដ   និងរំពាក់្រំរ ន េរ៉ុរប្រម្នណ ២០នាក់្)   ិខិតេរសេើរ និងរង្វេ ន់ជាទឹក្ប្ាក់្ (២ម៉ុឺនស  ន) 
រង្វេ ន់ស ើក្ទឹក្ចិតត (េិកាា កាមរណដ៉ុ ុះរណ្ដដ   និងរំពាក់្រំរ ន េរ៉ុរប្រម្នណ ២០នាក់្)  រង្វេ ន់ជាទឹក្ប្ាក់្ (១ម៉ុឺនស  ន) 
▼សាន ដដជដ ជារ់ជ័ លាេីនិងរង្វេ ន់ស ើក្ទឹក្ចិតតខាងស ើ នឹងប្តូវានផ្ា សៅ «កំ្រងសាន ដដ អណ្ដេ់ដនការប្រកួ្តប្រជជងជតងសេចក្ដី
ភាសាជរ ៉ុន»។ 

８．ការប្រកាេ ទធផ្  ស ើងខ្៉ុំនឹងជូនដំណឹងសៅដ ់អនក្ឈ្នុះ តាមរ ៈសាថ រ័នសរៀងៗខាួន សហើ ក៏្សប្គ្នងនឹងប្រកាេសៅសគហទំព័រ JITCO សៅច៉ុង
ជខេីហា ឆ្ន ំ2020 សនុះផ្ងជដរ។ 

９．សផ្េងៗ  (1) ស ើងនឹងមិនសវាើ នូវរា ់េំណួរទក់្ទងនឹងការវនិិចឆ័ សឡើ ។ 
(2) សាន ដដជដ មិនប្តឹមប្តូវតាម ក្ាខណឌ ដាក់្ពាក្យចូ រមួនឹងមិនប្តូវានពិនិតយវនិិចឆ័ សឡើ ។ 
(3) ព័ត៌ម្ននផ្ទទ  ់ខាួនជដ ម្ននេរសេរសៅស ើពាក្យប្រឡង  នឹងប្តូវានសប្រើប្ាេ់សដើមបីដំសណើ រការការប្រឡងសនុះ។ 
(4)សាន ដដជដ ានដាក់្ចូ រមួគឺមិនអាច ក្ប្តឡរ់វញិានសទ។ 
(5) ក្មមេិទធិរញ្ញា ដនសាន ដដជដ ានដាក់្ ជាររេ់ JITCO។ 

10．ទំនាក់្ទំនង  Essay Contest Secretariat, 
                Japan International Training Cooperation Organization (JITCO) 
                     ទូរេ័ពទ：03-4306-1184／FAX：03-4306-1119 

(ចំណំ្ដ) សាន ជដជដ ានងតចមាង(កូ្ពី) នឹងមិនប្តូវាន ក្សៅវនិិចឆ័ សទ ដូសចនុះេូមប្ាក្ដថាអនក្ានសផ្្ើឯក្សារសដើមររេ់អនក្។ 
 
សរក្ាជនជដ ានដាក់្ពាក្យនឹងទទួ ានសេៀវសៅកំ្រងសាន ដដជ័ លាេីសដា ឥតគិតដងាមួ ក្ា ជដ ម្ននរញ្ា ីស ម្ ុះសរក្ាជនទំងអេ់ 
(ស ម្ ុះនិងសាថ រ័ន) សៅជផ្នក្ខាងសប្កា  ។ 

 


