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មតិ្តរបស់សិកខ កមបណ្តុ ះប�្ត លជំនញ 
 

ករសិ������ុ៉ន និ�ករ������ 

   េគលបំណងចមបងៃនករបណ្តុ ះប�្ត លជំនញ និងបេចចកេទស គឺេដើមបទីទួលបនជំនញ  បេចចកេទស ចំេណះដឹង ៃនែផនកឧស�ហកមម 
ប៉ុែន្ត្របសិនេបើអនក�ចនិយយភ�ជប៉ុន �ងយ្រសួលកនុងករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួមនុស�េនជុំវញិអនក េហើយករយល់ដឹងរបស់អនកអំពី
ករបណ្តុ ះប�្ត លបេចចកេទសនឹង្រតូវបនេធ្វើឱយសីុជេ្រម ែដលប�្ត លឱយអនក�ចករពរេ្រគះថន កម់យួចំនួនេនកនុងកររស់េន េ្រគះថន ក់
ករងរ កដូ៏ចជករេធ្វើផលិតផលខូចជេដើម។ JITCO មនេរៀបចំ “ករ្របកួត្របែជងែតងេសចក្ដីជភ�ជប៉ុន សំ�បសិ់កខ កមបណ្ដុ ះប�្ដ ល
ជំនញ និងសិកខ កមបំពកបំ់បន៉បេចចកេទស ែដលជជនបរេទស” ជេរៀង�ល់ឆន  ំេដើមបជួីយ បេងកើនជំនញភ�ជប៉ុនរបស់អនកទងំអស់គន ។ 
េដើមបបីង្ហ ញអំពីជំនញភ�ជប៉ុនែដលអនកទងំអស់គន បនសិក�កន្លងមក សូមអនកទងំអស់គន សូមចូលរមួករ្របកួត្របែជងែតងេសចក្ដីេនះ
�មែត�ចចូលរមួបន (សូមេមើល��ង�ងេ្រកម) ។ 

   និយយអញច ឹង ខញុ ំគិតថកនុងចំេ�មអនកទងំអស់គន ភគេ្រចើន ចប�់រមមណ៍នឹងករ្របឡងភ�ជប៉ុន េ្រពះគត�់ចបង្ហ ញពសីមតថភព
ភ�ជប៉ុនរបស់គត។់ េរៀមចបងរបស់អនកទងំអស់គន បន្របបម់កេយើងថ បនទ បព់ី្រតលបេ់ទ្របេទសកំេណើ តវញិ គតប់ន «ជំនញភ�ជ
ប៉ុន្រតូវបន�យតៃម្លខពស់ រចួក្៏រតូវបនតេម្លើង�នៈេន្រកុមហុ៊នែដលបញជូ នគតេ់ទេធ្វើករ» «េធ្វើករេន្រកុមហុ៊នជប៉ុនេ�យេ្របើជំនញភ�
ជប៉ុន» «បេងកើត្រកុមហុ៊នេ�យខ្លួនឯង រចួចបេ់ផ្ដើមេធ្វើជំនួញជមយួ្រកុមហុ៊នជប៉ុន» េដើមបភីជ បជ់ំនញភ�ជប៉ុនេ�យ�ទ ល់េទនឹង �ជីពរបស់
អនក �ចបំច្់រតូវទទួលបនករ�យតៃម្លពី�ងេ្រ��មរយៈករ្របឡងជេដើម។ 

   មនករ្របឡងជេ្រចើនែដល�ស់និង�យតៃម្លសមតថភពភ�ជប៉ុនរបស់ជនបរេទស ប៉ុែន្តេលើកេនះេយើងនឹងែណននូំវ ករ្របឡងសមតថ
ភពជំនញភ�ជប៉នុ (JLPT) ែដលមនចំនួនអនក្របលងេ្រចើនជងេគ។ ករ្របឡង JLPT ្រតូវបនែបងែចកជ ៥ក្រមតិ ចបព់ី N5 ែដល
ងយ្រសលួបំផុត េទដល់ N1 ែដលពិបកបំផុត េហើយសិកខ កមបណ្ដុ ះប�្ដ លជនំញភគេ្រចើន ្របឡងកំរតិ N4 ឬ N3 ។ គំរៃូនសំនួរ�មកំ
រតិនីមយួៗ ្រតូវបនផ�ព្វផ�យេនេលើេគហទំពរ័ (  home http: //www.jlpt.jp/) សូម�កលបងេ�្លើយសំណួរទងំអស់គន ។ (ទទួលពកយករ
្របឡង េធ្វើ�ម អន�ញែតប៉ុេ�្ណ ះ)។ ករ្របឡង ្រតូវបនេធ្វើេឡើងពីរដងកនុងមយួឆន  ំ(ែខកកក� និងែខធនូ) ទូទងំេខត្ត្រកុងទងំ ៤៧ េន្របេទស
ជប៉ុន និងេនបរេទស េហើយៃថងផុតកំណត�់កព់កយ ស្រមបែ់ខកកក� គឺចុងែខេម�។ 

   ករេរៀនភ�ជប៉ុនទមទរករសិក�ជជប�់ប ់ប៉ុែន្តេរៀនែតមយួរយៈែដមប្ីរបឡងជប ់�ចមនករពិបក។ បែនថមពីេលើករពយយមេ�ះ
្រ�យកំរងសំណួរសំ�បេ់្រត�ម្របឡង សូមសរេសរចេម្លើយេន្រក�សេផ�ងេទៀត េដើមបេី�យអនក�ចេរៀនេ�្លើយបនេ្រចើនដង ចំេពះករ�នអតថ
បទែវង សូម�នេ�យករបេញចញសេម្លង េធ្វើករ�្ដ បស់េម្លងៃនលំ�ត�់្ដ បម់្ដងេហើយម្ដងេទៀត។ 
្របសិនេបើអនកមនគេ្រមងចង្់របឡង អនក�ចពិេ្រគះេយបល់ជមយួ�ថ បន័ ឬ្រកុមហុ៊នរបស់អនកអំពីករ្របលង។ មយង៉េទៀត អនក�ច�កសួរ 
្រគូភ�ជប៉ុន និងេរៀមចបងរបស់អនកេនកែន្លងេធ្វើករ េដើមបទីទួលបនដំបូនម នស្តីពីករេរៀនភ�ជប៉ុន។ ករេរៀនភ�ជប៉ុន ្របែហលជមន
ករពិបក ប៉ែុន្តខញុ ំសងឃមឹថអនកមនបហិចឆ�កនុងករខិតខំ្របឹងែ្របង។ 

 

☆ឥឡូវេនះកំពុងទទួលពកយ☆ 
េសចក្ដជូីនដំណឹងអំពី「ករ្របកូត្របែជងែតងេសចក្ដជីភ�ជប៉នុ េលើកទី28 សំ�បសិ់កខ កមបណ្ដុ ះប�្ដ លជនំញ និងសិកខ កមបំពក់

បំបន៉បេចចកេទស ែដលជជនបរេទស」 

    ចបព់ីៃថងទ១ី ែខេម� តេទ េយើងខញុចំបទ់ទួលពកយសំ�ប ់ករ្របកូត្របែជងែតងេសចក្ដជីភ�ជប៉នុ សំ�បសិ់កខ កមបណ្ដុ ះប�្ដ លជនំញ នងិ
បំពកប់ំបន៉បេចចកេទស ែដលជជន បរេទស។ 
    ៃថងផុតកំណតទ់ទួលពកយគឺ ៃថង ចន័ទទី ១១ ែខឧសភ។ 
    សំ�បព់ត័ម៌នលម្អតិអំពេីសចក្ដជូីនដណឹំងៃនករ�កព់កយ មនចុះផ�យេន េលើ េសចក្ដីជូនដណឹំង ចុះៃថងទ ី ៣ ែខកុមភៈ េនេលើេគហទពំរ័របស់ 
JITCO (  https://www.jitco.or.jp/) នងិ កែន្លងផទុកឯក�រភ�ជប៉នុរបស់ JITCO (  https://hiroba.jitco.or.jp/)។  
    េរៀង�ល់ឆន េំយើងខញុទំទួលបនករ�កព់កយជេ្រចើន។ សូមអនកទងំអស់គន ចូលរមួ�កព់កយេ�យបនេ្រចើន។ 
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េ្រគះថន ក់កង់ និងចបប់េន្របេទសជបុ៉ន 

   មនសិកខ កមជេ្រចើននក ់ ែដលជធមម�េ្របើកងេ់ន្របេទសជប៉ុន ប៉ុែន្តមនេ្រគះថន កទ់ងំ២្របេភទបនេកើតេឡើង គឺករណីជជនរង
េ្រគះ េ�យ្រតូវរថយន្តបុកេពលកំពុងជិះកង ់ និងករណីជជនបងក េ�យជិះកងេ់ទបុកមនុស�។ េ្រគះថន កច់�ចរណ៍ របស់សិកខ កម ភគ
េ្រចើន ប�្ត លមកពីមនិយល់ចបស់អំពី ចបបច់�ចរណ៍្របេទសជប៉ុន។ េយើងខញុ ំសូមេលើកយកមកែណនេំនទីេនះ អំពីចបបៃ់នករជិះកងេ់ន
ផ្លូវែបកជបនួែដលជកែន្លងមយួងយនងឹេកើតេ្រគះថន កក់ង ់ ែដលមនផ�ព្វផ�យេនកនុង «េសៀវេភមគគុេទសកក៍ររស់េន និងករងរ»
ស្រមបជ់នបរេទសែដលរស់េន ្របេទសជប៉ុន  េនេលើេគហទំពរ័របស់្រកសួងយុត្តិធម ៌«េគហទំពរ័្រទ្រទងជ់ីវភពរស់េនរបស់ជនបរេទស” ។  
ចបបៃ់នរេបៀបឆ្លងកតផ់្លូវែបកជបនួ 
«េពលបតេ់ឆ្វង» [ករណីមនេភ្លើងសញញ ច�ចរណ៍] េនេពលេភ្លើងេខៀវ សូមេទ្រតង�់មបេ�្ដ យខងេឆ្វងៃនផ្លូវែបកជបនួ រហូតដល់្រជុង
មខ ងេទៀត េហើយប្ដូរទិសរចួឈប។់ េពលេភ្លើងសញញ ែ្របេទជពណ៌េខៀវ សូមពិនិតយេមើលសុវតថិភព មុខេ្រកយ េឆ្វងក្ត ំ រចួេទើបេទ្រតង។់ 
[ករណីែដលគម នេភ្លើងសញញ ច�ចរណ៍] ពិនិតយេមើលសុវតថភិពេនខងេ្រកយ េធ្វើដំេណើ រ្រតងេ់ទមខ ងេទៀត�មបេ�្ត យផ្លូវខងេឆ្វង េហើយ   
ពិនិតយេមើលសុវតថភិព រចួេទើបបតក់្ត ំនិងជិះេទ្រតង។់ 
«េពលបតេ់ឆ្វង» សូមកំុ��ងំច�ចរណ៍របស់អនកេថមើរេជើងែដលកំពុងេដើរឆ្លងផ្លូវេពលអនកបនបតេ់ឆ្វង។ 
«កែន្លងមនក្ល កសញញ ឈប»់ កែន្លងមនក្ល កសញញ ឈប ់�ចខ់ត្រតូវែតឈប ់េហើយពនិិតយេមើលសុវតថភិពេឆ្វងក្ត ំ រចួេទើបជិះេទ្រត
ង។់ សូមឈបេ់ដើមបបីញជ កពី់សុវតថិភព េន�ល់េពលឆ្លងកតផ់្លូវែបកជបនួែដលេមើលជុំវញិមនិេឃើញចបស់ ឬឆ្លងកតផ់្លូវែដលធំទូ�យ។ 
«កែន្លងមនគំនូសផ្លូវសំ�បក់ងឆ់្លងកត»់ ្របសិនេបើមនគំនូសផ្លូវសំ�បក់ងឆ់្លងកតេ់នផ្លូវែបកជបនួ ឬែកបរេនះ សូមជិះកត�់មេនះ។ 

(ពី«េសៀវេភែណនសំ្តីពីជីវភពនិងករងរ» របស់នយក�្ឋ នអេន្ត ្របេវសន)៍ 

 េគហទំពរ័្រទ្រទងជ់ីវភពរស់េនរបស់ជនបរេទស 

（ភកជប៉ុន） http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html 

（ភកជប៉ុនងយៗ） http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00062.html 
（ភកអងេ់គ្លស） http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri10_00006.html 

（ភកេរៀត�ម） http://www.moj.go.jp/content/001304607.pdf 

 JITCOបនេបះពុមពេសៀវេភ“ែណនជីំវភពេន្របេទសជប៉ុន”ែដលមនពត័ម៌នេផ�ងៗ
រមួទងំចបបច់�ចរណ៍ េដើមបសិីកខ កម�ចរស់េន្របកបេ�យ�សុកភព េហើយឆបកំុ់
ជីវភពេន្របេទសជប៉ុន ។ េ្រកពីចបបច់�ចរណ៍ករដឹងពីចបបេ់ផ�ងៗៃនសងគមជប៉ុន �ច
េធ្វើឱយកររស់េនរបស់អនកមនទំនុកចិត្ត និងសុវតថិភព។ េសៀវេភេនះ្រតូវបនបកែ្របេធៀបគន
ជមយួភកជប៉ុន មនភកេវៀត�ម ចិន ហ្វលីីពីន ឥណ្ឌូ េនសីុៃថ កមពុជ ភូម ម៉ុងេ�គ
លី អងេ់គ្លស �វ ្រសីលងក  េណប៉ល់ នងិមនលកេ់នមជឈមណ្ឌ លសមភ រៈអបរ់ ំJITCO ។  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េនះគឺអនកនងម៉រយុែដលេកកក្ត យ េ�យយកេចញមនិបនយកឆ្័រត�ម 
�មករសទងម់តិមយួ ្របេទសជប៉ុនមនអ្រ�ចំនួនឆ្័រតកនុងមន ក ់ ខពស់ជងេគេលើពិភពេ�ក។ មនុស�ជេ្រចើន�កឆ់្័រតបតចូ់លកនុងកបូបេពលេចញេទ
េ្រក ទុកសំ�បេ់ភ្ល�ងភ្ល មៗ េហើយចំនួនឆ្័រតបតកំ់ពុងែតេកើនេឡើង ែដលមនមុខងរេ្រចើនដូចជ ធននឹ់ងខយល់ខ្ល ងំ ករពរេភ្ល�ងនិងកេម្ដ ៃថង និង្រកល។ 

― ទុកមយួកនុងកបូប ― 

មនឆ្័រត 
ែដរេទ? េមឃ្រសលះ 

មនិអីេទ។ ខញុ ំ
េទេហើយ! 

ហនឹង 
    េហើយ... 

េគ្រគបគ់ន
មនឆ្័រត 

យបេ់នះ... 

យល់ដឹង���យ�តុក�� អំពី���មណ៍ជនជតិជបុ៉ន 
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Các bạn hãy nhìn những chữ riêng rẽ trong những hình vuông dưới đây. Mỗi chữ trong ô đều là 1 chữ riêng biệt, có nghĩa. Nhưng 
nếu tập hợp những chữ riêng lẻ đó lại thì chúng ta sẽ có 1 chữ mới. Khi kết hợp trong một chữ, cách viết mỗi chữ có ít nhiều thay 
đổi. Mỗi từ kanji (chữ Hán) đều có nghĩa nhưng nếu kết hợp với nhau thì chúng sẽ trở thành 1 từ mới. Hy vọng các bạn nhận ra 
được điều đó. 

纸上七零八落地排列着一些文字。每一张都是一个文字。把这些集中在一起组成一个新的文字。变成一个字的时候，在某

些地方会有微妙的变化。汉字是表意文字，和别的文字组合在一起又会产生新的意思，希望大家能注意到。 

A number of kanji characters are randomly shown on each piece of paper. They are each an independent character.
Put these characters together and create a new character. Note that some may change slightly when they form the
new character. You will probably realize that while each kanji character has its own meaning, combining them with 
different characters allows them to express a new meaning. 

ตวัอกัษรท่ีวางกระจดักระจายบนกระดาษทุกตวัลว้นแลว้แต่เป็นอกัษรตวัเดียว เม่ือเอาทุกตวัมารวมกนัเป็นอกัษรใหม่หน่ึงตวักจ็ะมี
ตรงไหนสกัท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไปเลก็นอ้ย หากสงัเกตกจ็ะเห็นวา่ เม่ือนาํอกัษรคนัจิซ่ึงมีความหมายในตวัไปรวมเขา้กบัอกัษรตวัอ่ืนกจ็ะได้
ความหมายใหม่ข้ึนมา 

 စာရွကေ်ပ�မ�ာ သးီြခားစီ ��ိေနတဲ ့ စာလံ�းေတွ၊ အားလံ�း စာလံ�းတစ်လံ�းတညး် ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေတွကိ� စ�စညး်�ပီး စာလံ�းသစ်ဖွဲ �ပါ။ တစ်လံ�းတညး် 
ြဖစ်လာချိနမ်�ာ မသမိသာ ေြပာငး်လသဲာွးတာလညး် ��ိပါလမိ်မ့ယ။် ခနး်ဂျီးဟာ အဓိပ�ာယ်ပါဝငတ်ဲ ့ စာလံ�းြဖစ်ေပမဲ ့ တြခားစာလံ�းနဲ ့ ေပါငး်စပ်တဲအ့ခါ
အဓိပ�ာယ်သစ်ကိ� ေဆာငတ်ယဆ်ိ�တာကိ�လညး် သတြိပ�မိ�ိ�ငပ်ါေစ။ 

Ang hiwa-hiwalay na nakasulat sa papel ay pare-parehong isang character lamang. Kolektahin ang mga ito at 
gumawa ng bagong character. Ang ilang mga character ay maaaring magbago nang kaunti kapag sila ay naging
isang character. 
Ang Kanji ay isang character na may kahulugan, ngunit kapag pinagsama sa ibang character, mapansin ninyo
sana na mayroon itong bagong kahulugan. 

Huruf yang ditaruh secara acak di atas kertas. Semuanya adalah sebuah huruf. Kumpulkan semuanya dan jadikan menjadi sebuah
huruf baru. Pada waktu menjadi sebuah huruf, terkadang ada yang mengalami sedikit perubahan. Semoga dapat menyadari bahwa 
kanji adalah huruf yang memiliki arti, tetapi jika digabungkan dengan huruf lain maka akan memiliki sebuah arti baru. 

Цаасан дээр дэс дараалалгүйгээр тавигдсан үсэгнүүд. Бүгдээрээ нэг нэг үсэг. Эдгээрийг бүгдийг нь цуглуулаад,
нэг шинэ үсэг бүтээнэ. Нэг үсэг болох үедээ аль нэг хэсэг нь ялимгүй өөрчлөгдөх үсэг ч гарах байх. Ханз нь утга 
илэрхийлдэг үсэг бөгөөд өөр үсэгтэй нийлүүлэхээр, өөр утга илэрхийлдэг болохыг анзаарч чадвал сайн байна. 

តួអក�រ្រតូ��ន�ក់្រចបល់គន េនេលើ្រក�ស។ មួយ�ក៏ជអក�រមួយតួែដរ។ សូម្របមូលអក�រ្រគប់តួមកផគុំគន  េដើមបីបេងកើត

អក�រថមីមួយ។ េពលក្ល យជតួអក�រថមី កែន្លងខ្លះមនករែ្រប្របលួបន្តិចបន្តួច។ អក�រកន់ជិ គឺជអក�រែដលមនអតថន័យ បុ៉ែន្ត�

ជករ្របេសើរ�ស់ែដលអនក�ចកត់សំគល់��មនអតថន័យថមីមួយេទៀត េនេពលផ�ំតួអក�រកន់ជិេផ�ង�ចូលគន ។ 
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