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មតិ្តរបស់សិកខ កមបណ្តុ ះប�្ត លជំនញ 
 

ករែណនអំំពីែតងេសចក្ដីជភ�ជប៉ុនរបស់ JITCO 
~ ែណន�ំន ៃដែតងេសចក្ដីេឆនើមកន្លងមក ្របធនបទ ("្រគួ�រទី ២") ~ 

     េន អងគករសហ្របតិបត្តិករបណ្តុ ះប�្ត លអន្តរជតិ (JITCO) មនេរៀបចំ ករ្របកូត្របែជងែតងេសចក្ដីជភ�ជប៉ុន សំ�បសិ់កខ កម
បណ្ដុ ះប�្ដ លជំនញ និងសិកខ កមបំពកបំ់បន៉បេចចកេទស ែដលជជនបរេទស ជេរៀង�ល់ឆន  ំ េ�យទទួលករ�កព់កយែតងេសចក្ដីភ�
ជប៉ុន ពីសិកខ កមទងំអស់គន ។ ជេរៀង�ល់ឆន  ំករ�កព់កយគឺចបេ់ផ្តើមេនេដើម ែខេម� េហើយបនទ បព់ីករ្រតួតពិនិតយយ៉ងតឹងរងឹ ែតងេសចក្ដី
ែដលមន�ន ៃដល្អ ្រតូវបនេគ្របគល់រង្វ នេ់ន ែខតុ� ។ មយង៉វញិេទៀត �ល់�ន ៃដេឆនើមទងំអស់ ្រតូវបនែចកចយដល់េបកខជន្រគប់ៗ គន ។ 
     េយើងខញុ ំសូម េ្រជើសេរ ើសយក �ន ៃដ្របកួត្របែជងកន្លងមក ែដលបនឈនះរង្វ ន្់របចឆំន  ំ២០១៨ មកែណន ំស្រមបជ់ឯក�រេយងដល់
អនកទងំអស់គន  ។ អតថបទេដើមជភ�ជប៉ុន ែដលសរេសរេ�យសិកខ កមបណ្ដុ ះប�្ដ លជំនញ ្រតូវបន ចុះផ�យេន P2 ។ 
 

ែតងេសចក្ដីែដលជបជ់យ័�ភេីនកនុង ករ្របកូត្របែជងែតងេសចក្ដជីភ�ជប៉នុ ឆន ២ំ០០៨ សំ�បសិ់កខ កមបណ្ដុ ះប�្ដ លជនំញ ជជនបរេទស 
្រគួ�រទី ២ 

NGUYEN THI KIM LINH  

     ពីរឆន បំនកន្លងផុតេទេហើយចប�់ងំពីេយើងបន�ប�់នគន ។ ៃថងេនះផងែដរគឺជ ៃថងខួបដំបូងែដលខញុ ំបនមកដល់្របេទសជប៉ុនកនុង 
ឆន  ំ២០១៦ ។ េនៃថងេនះេយើងបនសនយថនឹងេធ្វើឱយអស់ពីសមតថភពជមយួគន េទះបីមនបញ្ហ អ្វីកេ៏�យ។ ខញុ ំ្របកដកនុងចិត្តថនឹងមន
េរឿងល្អៗ ជេ្រចើន េហើយខញុ ំបនគិតថ េយើង�ចមនេពលេវ�សបបយជមយួគន ។ ែតករពិត�មនបញ្ហ េ្រចើនជងអ្វីែដលខញុ ំបនគិតេទ
េទៀត មនេពលខ្លះខញុ ំមន�រមមណ៍េ្រក�ម្រកំ ភយ័ខ្ល ចេហើយេពលខ្លះខញុ ំមនិចូលចិត្តេហើយចង�់ឈបក់ម៏ន។ េនេពលេនះ ខញុ ំែតងែតលឺសំ
េលងមយួេចញពីកនុងចិត្តមកេដើមបបីញឈប�់រមមណ៍មយួេនះ។ បនទ បព់ី ពិចរ�េឡើងវញិ ខញុ ំគិតថ�ជករខុសកនុងករឈបេ់�យេហតុ
ផល�មញញ  េហើយទនំកទំ់នងរបស់េយើងទងំពីរកប៏នបន្តេទៀត។ េបើ�នរហូតមកដល់េពលេនះ ខញុ ំគិតថអនក�កេ៏�យ ្របែហលជ
ចងដ់ឹងថគតជ់នរ�។ ចេម្លើយគឺមនុស�មន កែ់ដលមនេឈម ះថ ជប៉ុន។ 
     េហតុអ្វីបនជខញុ ំេ� ជប៉ុន ជៃដគូ ែដលខញុ ំ�ប�់ន? េនះកេ៏្រពះែតមនមតិ្តភ្័រក្តជេ្រចើនេនទីេនះ េហើយមនមនុស�មយួចំនួនដូចជ
បង្របុស បង្រសី ឪពុក និងម្ដ យ និងមនអនកេផ�ងៗេទៀតជេ្រចើនេនែកបរខញុ ំ។ ខញុ ំមនិដឹងថគួរេ�អនកទងំអស់គន ថេមច៉េទ េ្រកែតពកយ
មយួេនះ។ េហើយមនិយូរប៉ុនម ន ទីេនះក្ល យជ្រគួ�រទី ២ របស់ខញុ ំ។ 
     េនេពលអនកេនជមយួ្រគួ�រ មនេរឿងជេ្រចើនេកើតេឡើង។ មនេរឿងល្អៗ េហើយកម៏នេរឿងេ�កេ�ផងែដរ។  
     អ្វីែដលគួរឱយេ�ក�្ត យបំផុតេនះ គឺករផ្ល ស់ប្ដូរករងររបស់្របធនេន្រកុមហុ៊ន។ ខញុ ំ គិតថ�ពិតជលំបក�ស់កនុងករ្រគប្់រគង
សិកខ កម ្របមណ ៨០ នក។់ ្របធនទងំ ២នក ់ េមើលែថេយើង�ល់ៃថងកនុងនមដូចជឪពុករបស់ពួកេយើង។ ខញុ ំពិតជែថ្លងអំណរគុណ
អស់ពីកនុងចិត្ត។ ឥឡូវេនះ សមជកិ ពីរនក ់របស់្រគួ�រខញុ ំមនិេនទីេនះេទ។ �ជេរឿងែដលេ�កេ�បំផុតស្រមបខ់ញុ ំ។ 
     មនេរឿងសបបយ ៗ ជេ្រចើន។ ខញុ ំមនេសចក្ដីសុខ�ស់ េពលែដលបនេឃើញអនក�ល់គន ខិតខំេធ្វើករ�ល់ៃថងេនកែន្លងេធ្វើករ។ ្រកុម 
មងីៗែដលខិតខំេធ្វើករអស់ពីកម្ល ងំកយចិត្តទងំេនះ គឺជករគ្ំរទដួងចិត្តរបស់ខញុ ំ។  
     ខញុ ំែតងែតេសើច េទះបីខញុ ំអស់កម្ល ងំពីករងរ�ល់ៃថង ឬេពលខ្លះធុញ្រទនន់ឹងជីវតិរស់េនជ្រកមុេនអេន្ត�សិក�្ឋ នកេ៏�យ។ ចំណង់
ចំណូលចិត្តរបស់ខញុ ំគឺេធ្វើឱយមនុស�េនជុំវញិខញុ ំេសើចសបបយ។ េគបនបេ្រង�នខញុ ំថ ្របសិនេបើែចករែំលកភពឯកេកកនុងចិត្ត េនះ�នឹងជួយ 
កតប់នថយបនពកក់�្ត លមន ក ់ េហើយ្របសិនេបើែចករែំលកេសចក្តីរកី�យវញិ េនះ�នឹងេកើនេឡើងេទ្វរដង ។ េទះជមនអ្វីកេ៏�យ មនិ
ថេរឿងេ�កេ� ឬេរឿងសបបយេនះេទ គឺ��្រស័យេលើអនក។ 
     េនេពលដល់និទឃរដូវ ផក ជេ្រចើនដុះេន�មដងផ្លូវ  េនេពលដល់រដូវេក្ត  រកុខជតិេខៀវ្រសងតដុ់ះ  េនេពលដល់រដូវស្លឹកេឈើ្រជុះ     
ភន្ំរតូវបន�បពណ៌្រកហម េហើយេនេពលដល់រដូវរងរ ផក ្រពិលដ្៏រសស់�្អ តបនធ្ល កព់ីេលើេមឃមក ។ មនពណ៌េផ�ងៗជេ្រចើន េនជុំ
វញិ្រគួ�រទីពីររបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងមនិេភ្លចេទសភពេនះេទ។ ខញុ ំបនលងេ់សនហ៍នឹងកែន្លងមយួេនះេទេហើយ ែដលេគេ�ថ្របេទសជប៉ុន។ 
     នរ�កេ៏�យ នឹងមនករផ្ល ស់ប្តូរ�មេពលេវ�។ ខញុ ំ្របែហលជមនករផ្ល ស់ប្តូរ េបើេ្រប�បេធៀបេទនឹងកលពីពីរឆន មុំន។ ខញុ ំគិតថខញុ ំ
បនលូត�ស់បនបន្តិចេហើយ។ បនទ បព់ីជួប្រគួ�រទី ២ េហើយ េពលេនះខញុ�ំច្របែជងអ្វីកប៏ន។ ខញុ ំនឹងបន្តេឆព ះេទមុខ សំេ�រកេមឃ
ពណ៌េខៀវ។ ឥឡូវេនះគឺជយុវវយ័។ ខំ្របឹងេឡើងខញុ ំ ។ 

 
   មន�ន ៃដជេ្រចើនែដលេពរេពញេទេ�យករេលើកទឹកចិត្ត ែដលបន�កព់កយមកករ្របកូត្របែជងែតងេសចក្ដីជភ�ជប៉ុនមយួេនះ ជ
េរៀង�ល់ឆន ។ំ ឆន ២ំ០២០ខងមុខេនះ គឺករ្របកួតេលើកទី២៨ េហើយេគលករណ៍ែណន ំ អំពីករ�កព់កយ នឹង្រតូវបនផ�ព្វផ�យេនេលើេគហ
ទំពរ័របស់ របស់JITCO េនេដើមែខកុមភៈ។ េយើងទនទឹងរងច់កំរ�កព់កយរបស់អនកទងំអស់គន េ�យក្ដីរកី�យ! 
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     រដូវរងរេន្របេទសជប៉ុនគឺជរដូវកលែដលខយល់សងួតេហើយងយនឹងមនអគគីភយ័េកើតេឡើង។ េយង�មករសទងម់តិរបស់នយក�្ឋ នបងក រ
និងពន្លតអ់គគិភយ័ មូលេហតុធំ ៗ ទងំ ៥ ែដល បងកឱយមនអគគិភយ័ កនុងឆន ២ំ០១៨ គឺ «ច្រងក ន» «បរ»ី «ទុកេភ្លើងេចល» «ឡកេម្ដ » និង« 
ឧបករណ៍ែខ�េភ្លើង»។ សិកខ កមបណ្ដុ ះប�្ដ លជំនញខ្លះចម្អនិម្ហូបេ�យខ្លួនឯងេនកែន្លង�ន កេ់ន ឬេពលខ្លះកេ៏្របើឡកេម្ដ ផងែដរ។ េយើងសូម 
ែណន ំ «្របពីំរចំណុច ៃនករបងក រអគគិភយ័�មផទះ» ែដលបនផ�ព្វផ�យេនកនុង «្របពន័ធទំនកទំ់នង�ធរណ�របស់រ�្ឋ ភបិល�ម      
អន�ញ» សូមពិនិតយេមើល េហើយសូម្របយត័នកុំេ�យមនអគគិភយ័េកើតេឡើង។ 

៧ ចណុំចស្រមប ់បងក រអគគភិយ័�មផទះ 

 
     ្របសិនេបើអគគិភយ័េកើតេឡើង េតើេយើងគួរេធ្វើដូចេម្ដច? �ថ នីយព៍ន្លតអ់គគីភយ័�មតំបនេ់ផ�ងៗ បនបង្ហ ញសកមមភពដូចគន ខងេ្រកមេនះ៖ 
 ជូនដំណឹងដល់ ្របជជនែដល េនជុំវញិ េ�យ សំេលងខ្ល ងំ រកឺណ្តឹ ង�សនន។ អនកែដលេនែកបរេនះ ្រតូវទូរស័ពទេទ េលខ ១១៩      

ភ្ល មៗ េហើយអនកេលើកទូរស័ពទនឹងសួរថ «េតើអគគិភយ័ ឬ សេ្រងគ ះបនទ ន?់» រចួសូមេឆ្លើយថ «កជិ ែដស»។ 
 ្របសិនេបើេភ្លើងេឆះមនិដល់ពិ�នេទ សូមេ្របើបំពងព់ន្លតអ់គគីភយ័េដើមបពីន្លត។់ 
 េនេពល ជេម្ល�សសូមបិទបង្អួច និងទ្វ រ េដើមបកីរពរកុំេ�យេភ្លើងកនែ់តខ្ល ងំេ�យ�រលំហូរខយល់។ 

     ជករពិត �កសំ៏ខនផ់ងែដរកនុងករធនសុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន។ កនុងករណីមន�សនន ្រតូវអនុវត្តសកមមភពដូចខងេលើ មយ៉ងេទៀតេដើមបកុីំ 
េ�យកររតម់នភពយតឺយ៉វ ករហ្វឹក�តប់ងក រអគគីភយ័ជ្របច ំគឺមន�រ�សំខន។់ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អនកនងម៉រយុ ប៊ះិេ្រគះថន ក ់
រដូវរងរគឺជរដូវកលែដល េគដុតេភ្លើងេ្រចើន េហើយកជ៏រដូវមយួែដលងយមនអគគិភយ័េ�យ�រែតខយល់�កសសងួត។ មនចលនេនជំុវញិ្របេទស  
ជប៉ុនែដលអំពវនវករ «្របយត័នេភ្លើង» េ�យយកកំ�តេ់ឈើទះគន ។ ជករពិត�ស់មនិែមនែតេនកនុងរដូវរងរេទ ចូរ្របយត័នេភ្លើង្រគបេ់ពលេពញ១ឆន ។ំ 

្របយត័នកុំបងកឱយមនអគគិភយ័ ! 

(5) េ្រគ�ងសង្ហ រមឹ ឬ�ងំននជេដើម េ្របើផលិតផល�ចករពរេភ្លើង (4) តំេឡើងកណ្ដឹ ងអគគិភយ័សំ�បលំ់េន�្ឋ ន 

(1) �មជកប់រេីពលេដកជ�ចខ់ត 
(2) កុំ�កវ់តថុែដលងយេឆះ េន
ែកបរឡកេម្ដ ជ�ចខ់ត 

(7) បេងកើតរចនសមពន័ធេដើមបសីហ
ករជមយួអនកជិតខងជ្របច ំ

(6) បំពកប់ពំងព់ន្លតអ់គគិ
ភយ័ស្រមបលំ់េន�្ឋ ន 

(3) មនិ្រតវូេបើកេភ្លើងច្រងក ន េហើយេដើរ
េចលជ�ចខ់ត 

― ហិុ ណុ យ៉ូជីន ― យល់ដឹ����យ�តុ��� អំពី���មណ៍ជនជតិជបុ៉ន 

្របយត័ន 
េភ្លើង 

អូ ខញុ ំបន
កេម្ដ  ករ!ី! 

ខងេ្រកមេខ្ល ច
អស់រលីង… 
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Хуучин оноо үдэх сүүлийн өдрүүд дөхөж байна. Хуучин оноо үдэх болон шинэ оноо угтах бэлтгэлээ базаах энэ
үе бол ердийн амралтаас өөр бөгөөд “Шинээр эхлүүлэх” зүйлстэйгээрэй ялгаатай нь өвлийн амралтын онцлог
биз ээ. 
年の暮れ、年の瀬、歳末、大みそか、除夜 болон 年の夜 (Аль аль нь “Хуучин оноо үдэх сүүлчийн орой”) гэх мэт 

олон үг хэллэгийн хамт, үдэж буй оноо эсэн мэнд өнгөрөөж чадсандаа баярлацгаая. 
The end of the year is just around the corner. Among the preparations for bidding farewell to the old year and
ushering in the new, you may notice that winter vacation is full of “formal” events, unlike other holidays. 
By reflecting back on your year along with words of the season such as 年の暮れ, 年の瀬, 歳末, 大みそか, 除夜
and 年の夜 (both referring to New Year’s Eve), we hope you are filled with a warm feeling of having spent the year
safely without incident.  

临近年末，在年终和新年的准备过程中，和平常的休假不同，有「更新」之意的节庆活动的才是寒假吧。 

年の暮れ、年の瀬、歳末、大みそか、除夜和年の夜（都是除夕的晚上）等，和这么多的词汇一起来庆祝今年平安地度过

吧。 

ใกลจ้ะส้ินปลายปีแลว้ ในระหว่างการปิดทา้ยปีและเตรียมพร้อมสาํหรับปีใหม่ เทศกาลแห่ง “การเปล่ียนแปลง” ทาํให้วนัหยดุในฤดูหนาวแตกต่าง
จากวนัหยดุทัว่ไป 
พร้อมกบัหลากหลายคาํท่ีใชเ้รียกคืนส่งทา้ยปีเก่า 年の暮れ, 年の瀬, 歳末, 大みそか, 除夜 และ 年の夜 (ทุกคาํลว้นหมายถึงคืน
วนัส้ินปี) เป็นตน้ ช่างเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีท่ีเราสามารถขา้มผ่านปีน้ีไปไดโ้ดยสวสัดิภาพ 

ចុងឆន ជំិតចូលមកដល់េហើយ។ ៃថងឈបស់្រមករដូវរងរមន្រពតឹ្តកិរណ៍«ចបេ់ផ្ដើមជថម»ី ែដលខុសគន ពៃីថងឈបស់្រមកធមម� េហើយកជ៏អឡុំងេពលៃនករ
បញចបក់រងរឆន ចំស់ និងករេរៀបចំស្រមបឆ់ន ថំមី ផងែដរ។ ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដល�ចឆ្លងមយួឆន េំនះេ�យសុខសបបយ ែដលៃថងឆ្លងឆន  ំ េ��ចេ្របើពកយ
និយយជេ្រចើនដូចជ年の暮れ、年の瀬、歳末、大みそか、除夜 និង 年の夜 (ទងំអស់េនះសុទធែតមននយ័ថយបៃ់ថងឆ្លងឆន )ំ ។ 

Akhir tahun sudah semakin dekat. Di tengah pekerjaan akhir tahun dan persiapan tahun baru, terdapat acara “menjadi baru” yang 
berbeda dengan liburan biasa, yaitu liburan musim dingin. 
Dengan banyak ucapan seperti 年の暮れ, 年の瀬, 歳末, 大みそか, 除夜 dan 年の夜 (keduanya merupakan malam tahun 
baru), kita ingin bersyukur karena telah melewati tahun ini dengan selamat. 

 ��စ်က�နခ်ါနးီပါ�ပီ။ ��စ်ေဟာငး်မ�ာ လကစ်သတစ်ရာေတ၊ွ ��စ်သစ်အတကွ ်ြပငဆ်ငစ်ရာေတနွဲ ့ ပံ�မ�န ်အားလပ်ရကေ်တနွဲ ့ မတ�တဲ ့"အသစ်က�းေြပာငး်မ�" 
ထံ�းတမ်းစ�လာ လ�ပ်စရာေတ�ွ�ိတဲ ့ေဆာငး်ရာသ ီအားလပ်ရက ်ြဖစ်ပါတယ။် 
 年の暮れ、年の瀬、歳末、大みそか、除夜 နဲ 年့の夜 (��စ်ခ�စလံ�း ��စ်သစ်က�းည) လိ� စကားလံ�းေတနွဲ ့ ��စ်သစ်မ�ာ ေအးချမ်းစာွေနထိ�င�်ိ�ငတ်ာ မဂ�လာပါပဲ။ 

Cuối năm đang lại gần. Để chuẩn chị cho dịp cuối năm và đầu năm, chắc hẳn có nhiều việc mới mẻ vì vậy dịp nghỉ Đông cũng là 
thời điểm khác với các dịp nghỉ khác đúng không các bạn. 
Cứ độ cuối năm ta lại gặp nhiều từ tiếng Nhật như: 年の暮れ- Toshinokure, nghĩa là cuối năm, 年の瀬- toshinose, nghĩa là giai đoạn 
bận nhất trong năm, 歳末- saimatsu, cũng có nghĩa là cuối năm, 大みそか-ohmisoka, nghĩa là tất niên, 除夜-joya, nghĩa là đêm trừ
tịch, tức giao thừa và 年の夜- toshinoyo, cũng có nghĩa là giao thừa. Chúc tất cả các bạn một năm mới bình an vô sự. 

Papalapit na ang katapusan ng taon. Sa panahon ng taunang bayaran at paghahanda para sa Bagong Taon, ang
mga piyesta opisyal sa winter ay mayroong "bagong" kaganapan na naiiba sa karaniwang mga piyesta opisyal. 
May mga salitang “年の暮れ=toshinokure”, “年の瀬=toshinose”, “歳末=saimatsu”, “大みそか=ōmisoka”, “除夜=joya” 
at “年の夜=toshinoyo” (lahat ng ito ay ang gabi bago sumapit ang bagong taon), at iba pa at kasabay ng mga
salitang ito ay nais nating ipaalam na ikatutuwa natin na matapos ang taon ng ligtas sa anuman. 
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