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និស ិតសរុបទំងអស់ចន
ំ ួន ៤,៩៨០នក់ កនុងេនះមននិស ិត

បរេទសចំនន
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៧,០៤៣ ្របេភទែដលបនេបះពុមផ
ព
យជង១០០ភ
កនុងេនះមនេសៀវេភជភ
េសៀវេភខ្លះេបះពុមព

។
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េឡើងេនឆនំ១៨៥៧ ជម

វ្រជវបរេទសតូកយ ូ
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កលវ ិទយល័យេនះបនក្លយជ
វ្រជវឯក

បចចុបបននេនះ
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ថ ប័នផ្លូវករមួយរបស់

រដ្ឋចប់ពីឆនំ១៨៩៩ែដលមនេឈមះថម
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កលវ ិទយល័យសិក

្រជវបរេទសតូកយូ បេងកត
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ែតមនេ្រកឌីតយ៉ ង
ម ១២៦េ្រកឌីត។

ែខមរមនកមមវ ិធីេផ ងៗជេ្រចើនដូចជ ករេរៀន

អំពីរេបៀបសំពះ ករេលងែលបង្របជ្របិយ ករ ំវង់
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ួ ្របធនបទេលើសពី១០០េហើយែដល
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ដឹកនំេនែខមក ។ េនេដើមែខកុមភៈ និស ត
ិ ទំងេនះ្រតូវ

ទំង្របេទសជប៉ន
ុ ។ មកដល់បចនុបបននេនះ និស ត
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ករបង្ហញពីរេបៀបេ្របើ្រកម
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ទំនក់ទំនងជមួយ

■

កិចច្រពមេ្រព ងផ្លស់បរករសិ
ក និងសហ្រប ប ្ត
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ង
ូ
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កល ទយល័យភូមន
ិ ទ

ភនេំ ពញ（RUPP）
វ្រជវបរេទសតូកយូ និង

កលវ ិទយល័យភូមិនភ
ទ ំេន ពញ បនចុះហតថេលខេលើកិចច

កលវ ិទយល័យសិក

ថមីៗេនះេនៃថងទី១៧ែខធនូឆនំ២០០៩

កលវ ិទយល័យភូមិនទភំេន ពញ

វ្រជវបរេទសតូកយូ និង

បនចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ងផ្លស់បូរករ
្ដ
សិក និង
កលវ ិទយល័យទំងពីរជថមីម្ដង

សហ្របតិបត្តិកររ ង

៩នក់។
ទុក

វ្រជវបរេទសតូកយូមនចំនួន

កលវ ិទយល័យTUFS យកចិត្ត

និស ិតែខមរ្រតូវបន

ក់ទំងកររស់េន ទំងករសិក របស់េគ។ និស ិត
ជប៉ុន

មក្រមិតែដលេគបនេធ្វើ

េតស្តមុនចូលេរៀន និងេ្រជើសេរ ើសមុខវ ិជជេផ ងៗេទៀតជ
អង់េគ្លស ែដលមនកនុងកមមវ ិធីសិក ។
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និងសហ្របតិបត្តិករ រ ង
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កលវ ិទយល័យសិក ្រ

្រតូវចុះេឈមះេរៀនភ

កលវ ិទយល័យសិក ្រ
្រពមេ្រព ងផ្លស់បូរករសិ
្ដ
ក

កល ទយល័យភូមន
ិ ភ
ទ េំ ន ពញ ■

និស ិតែខមរមនឱកសយ៉ ងេ្រចើនកនុងករទក់ទងជមួយ

និស ិតជប៉ុនែដលេរៀនភ
ករនិយយភ
េពលសិក

ែខមរ ជពិេសសេគ

ចអនុវត្ត

ជប៉ុនរបស់ខួនបនយ៉
្ល
ងល្អ។ េ្រកពី

ពួកេគមនកមមវ ិធីេធ្វើដំេណើរកម ន្តេទកន់

រមនីយ ្ឋ នេផ ងៗជេ្រចើនកនុងទី្រកុងតូកយូ កនុងេនះពួកេគក៏
ងែដលមនលក់មូបែខម
្ហ
រ និងម្ហូបជប៉ុនផងែដរ។

បនេទ

េទៀត ែដលមនរយៈេពល ៥ឆនំ គិតចប់ពីឆនំ ២០១០តេទ

េលើសពីេនះ េនេពលវ ិស មកល ពួកេគែតង្រតូវបនមិត្ត

េហើយករចុះហតថេលខេនះ ្រប្រពឹត្តេទ េន្រពះ ជ

ភក្តិជប៉ុន អេញជើញេទ

ន ក់េនផទះរបស់េគ េន

មេខត្ត

ច្រកកមពុជ ន
កលវ ិទយល័យភូមិនភ
ទ ំេន ពញ។
េ
ក កេមយ៉ ម៉
កលវ ិទយធិករ និងេ
ក្រសី

ឲយនិស ត
ិ ែខមរបនសិក ែស្វងយល់បែនថមេទៀតពី វបបធម៌

្រ

្របៃពណី និងកររស់េនរបស់្របជជនជប៉ុន។

្ត ចរយភ

ែខមរពីរនក់ ្រពមទំងបុគគលិករដ្ឋបលមនក់

កលវ ិទយល័យសិក ្រ

ៃន

ច្រកកមពុជ េដើមបីជួបជមួយ
ឈីវ ៊ វ
កលវ ិទយធិករ ៃន
កល

នឹង ឯកឧត្តម េ

វ ិទយល័យភូមិនភ
ទ ំេន ពញ និងេ

ក

្រ

្ត ចរយ ហង់

កលវ ិទយធិកររង កនុងករចុះហតថេលខេលើ

កិចច្រពមេ្រព ងផ្លស់បូរករសិ
្ដ
ក

និងសហ្របតិបត្តិករ រ ង

កលវ ិទយល័យទំងពីរ។ បនទប់ពីេនះ េ

ក កេមយ៉

ម៉ ក៏បន អេញជើញេទេមើលតូបលក់េសៀវេភ

រ ្ឋ ន

កលវ ិទយល័យផងែដរ។

និស ិត ទិដ្ឋភពកនុង

កលវ ិទយល័យសិក ្រ

ឯក

ន ល និង

វ្រជវបរេទសតូកយូ បនេធ្វើ

ដំេណើរេទកន់្រពះ ជ

ចន់ថុន ជ

ែដលេនជិត ឬឆងយពីតូកយូ េដើមបីបេងកើនភពសិទ
ន ធ

វ្រជវបរេទសតូកយូ បនផ្ដល់

ពិធីចុះកិចច្រពមេ្រព ងរ ង

កលវ ិទយល័យភូមិនទភំេន ពញ ដូច

រមួយចំនួនដល់

កលវ ិទយល័យទំងពីរេនភនំេពញ

ជ វចននុ្រកមែខមរ-ជប៉ុន េសៀវេភក្រមង កយសពទែខមរ-ស្អូច
-ជប៉ុន េសៀវេភឯក

រ្រ

វ្រជវរបស់

្រ

្ត ចរយ េន

កនុង
កលវ ិទយល័យ និង្រពឹតិប
្ត ័្រតពត៌មន្របចំឆនំ របស់
កលវ ិទយល័យសិក ្រ
វ្រជវបរេទសតូកយូ។ ចំែណក
កលវ ិទយល័យភូមិនភ
ទ ំេន ពញក៏បនឲយេសៀវេភ Hand

book មក

កលវ ិទយល័យេយើងជេរៀង ល់ឆនំែដរ។

និស ត
ិ ផ្លស់បរមកពី
ូ្ត
ចប់

កល ទយល័យភូមន
ិ ភ
ទ េំ ន ពញ

ំងពីឆនំ ២០០០ ដល់ ២០០៩ និសិ តជប៉ុនែដល

បនមកេរៀនេន

កលវ ិទយល័យភូមិនភ
ទ ំេន ពញ មនចំនួន

១៥នក់េហើយ។ ឯនិស ិតែខមរែដលបនមកេរៀនេន

េ

អតីតឯកអគគ ជទូតជប៉ុន្របចំេន្រពះ ជ

ក

ស្ហីណូ

៉

និង

កេមយ៉ ម៉ ជួបសំេណះសំ
ជប៉ុនែផនកភ

ែខមរ

កលវ ិទយធិករ

ច្រកកមពុជ
េ ក

TUFS

លជមួយនិស ិតែខមរ និង និស ិត

■ កមម ធីកម ន្ត ■
និស ិតរបស់េយើងផងែដរ។

ដេណើរកម ន្តសក
ិ
េនេដើម ែខេម
ភ

ជបេវសនកលឆនំសិក ថមី និស ិតែផនក

ែខមរឆនំទី១និងឆនំទី២ បនេធ្វើដំេណើរេទ

េនជិតៗតូកយូដូចជ

ក ណូេហើយ

មេខត្តែដល

ន ក់េនមួយយប់។

និស ិតទំងអស់្រតូវបនែណនំឲយយល់ដឹង ពី្របេទសកមពុជ
និងេឆ្លើយសំណួរ ។ េដើមបីឲយមនភពងយ្រសួល ពួកេគ្រតូវ

បនែបងែចកជ្រកុមពិភក ពី ៥្រកុម េទ ៦្រកុម េហើយ
ពិភក េលើសំណួរ
្របៃពណី,

ែដលទក់ទងនឹងវបបធម៌,

ទំេនៀមទម្លប់

សិលបៈ,

និងេសៀវេភបេ្រង នភ

និស ិតេនកនុង្រកុមនិមួយៗ

ែខមរ។
យអំពី

េឡើងពនយល់បក្រ

្របធនបទរបស់ខួនយ៉
្ល
ងេកបះកបយេហើយបនទប់មក
ដៃទេទៀត

េចទជសំណួរមួយចំនួនែដលពក់ព័នេធ ទនឹង

្របធនបទេនះ។

ចុងបញចប់ៃនករពិភក េយើងេធ្វើករបូក

សរុបពិនុទ និង យតៃម្លថ េតើ្រកុម
ជងេគ ដូេចនះ្រកុមេនះ

ម

ែដលបក្រ

យបនល្អ

ចមនឱកសកនុងករេ្រជើសេរ ើស

រង្វន់មុនេគ។
ទិ

្រកុម

ង

ថ នទូតែខមរ្របចំេន្របេទសជប៉ុន ក៏បនអេញជើញ

មកចូលរួមទស នេ
ែផនកភ

ែខមរេន

ខន

ជករេលើកទឹកចិតដ
្ត ល់

កវ ិទយល័យេយើងែដរ។

េធ្វើមូបែខម
្ហ
រជេ្រចើន
បុណយ

េហើយមុខម្ហូបែដលពួកេគេធ្វើស្រមប់ៃថង

េនះមនដូចជ បបរមន់, គុយទវឆ, បញ់

ែឆវ, សម្លករ ី, នំបុ័ងេចៀន និងសង់ខយេ

ព ជេដើម។ កនុងទិ
វ ិទយល័យមនេភញ វជេ្រចើនមកពី្រគប់ទិសទីចូល

បុណយម

រួម និងទិញម្ហូប ែដលេយើងេធ្វើ ពិេសសសង់ខយេ

កលវ ិទយល័យមនេរៀបចំេធ្វើទិ ម

វ ិទយល័យែដលជពិធីបុណយមួយមនរយៈេពល១

ទិតយ កនុង
ទំងអស់បនេរៀបចំេធ្វើ ម្ហូប

ពិធីបុណយេនះ និស ិតែផនកភ

ក់លក់ និងសែម្តងសិលបៈជភ

មួយែដលេភញ វជប៉ុននិយមចូលចិត្តេ្រចើនជងេគ។

ករ្របកួតកី

អុទ
ំ ក
ូ

េនេរៀង ល់ឆនំ
សមជិក្រកុមកី
យ

កនុងែខឧសភ
និស ិតឆនំទី១ែដលជ
អុំទូកបនេចញ្របកួតករអុំទូកែដលចត់

កលវ ិទយល័យសិក ្រ

និស ិតទំងអស់និង

េយើងបនឈនះករ្របកួត និងទទួលជ័យ

េផ ងៗជូនេភញ វ

បនដឹងពីវបបធម៌ៃន្របេទសេផ ងៗ

កេនះ។

ក៏ជេពលេវ

មួយយ៉ ង

សបបយរ ីក យែដលនិស ិតទំងអស់រង់ចំអស់េពលជយូរ
ន ៃដរបស់ខួន។
្ល
ចំេពះែផនកភ
ែខមរវ ិញនិស ត
ិ ឆនំទី២ សែម្តងេ

េដើមបីបង្ហញនូវ

ខ នែបប

មចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់េគ េហើយ

ករសែម្តង្រតូវនិយយជភ

ែខមរ។

រមមណ៍អនកទស ន ពួកេគមនរចនប
ែខមរជប៉ុន និងរូបត្លុកេផ ងៗ ។

ខ នែដលពួកេគយកមក

េដើមបីទក់ទញ
ច្រមុះ េ

យអក រ

ករសែម្ដងកនុងេរឿង “សុរ ិយ

ង ចៃថង”

ត់សែម្តងភគេ្រចើនជ

េរឿងែដលមនេនកនុងកមមវ ិធីសិក ដូចជ
េរឿងគង់ ៊ ន
(សែម្តង៤ដង), កុ
បៃប៉លិន, សូផត, ធនញញជ័យ(សែម្តង៣
ដង), ចិេញច នបញ
ច ំចិត(្ដ សែម្តង២ដង), ទុំទវ, បិទែភនកែហក
្រទូង, សុរ ិយ

ង ចៃថង និង ទឹកចិត្តម្តយ។

និស ិតែខមរ
ែដលមកពី
កនុងករសែម្តងេរឿងេ ខ នេនះ
កលវ ិទយល័យភូមិនភ
ទ ំេន ពញ ក៏ចូលរួមសែម្តងជមួយនឹង

ភីេលខ៣ េនះជ

េមទនភពមួយរបស់េយើងនិង TUFS ផងែដរ។

ពយបលរបស់េគ្រពមទំងជន

ជតិជប៉ុននិងបរេទស

េរឿងេ

វ្រជវបរេទសតូកយូ។

របស់េគែដរ េហើយកន្លងមកេនឆនំ២០០៦ និស ិត្រសីរបស់

ទស ន។ ទិ េនះឆ្លុះបញ
ច ំងឲយេឃើញនូវសមិទិផ
ធ លមួយែដល
ពួកេគបនសិក កន្លងមកេហើយក៏ជឱកសមួយដ៏លឲ
្អ យ

បុ ណ ឬសម័យេទ

ព ជបែង្អម

និស ិតទំង្របុស ទំង្រសីខំ្របឹងអុំទូក េដើមបីបេញចញថ្វីៃដ

ទយល័យ

េនេលើពិភពេ

និស ិត

ចំែណកឯនិស ិតឆនំទី១ មុនេពលេធ្វើបុណយេនះ េគបនេរៀន

ែចងេ

េរៀង ល់ែខវ ិចឆិក

រ

តំ

ករសែម្ដងកនុងេរឿង “ទឹកចិត្តម្ដយ”

■ ករងរ្របចំៃថងរបស់នស
ិ
ត
ិ ជប៉ន
ុ ■
កនុងអតថបទេនះេយើងេលើកយកករងរ្របចំៃថងរបស់និស ត
ិ

ជប៉ុនមនក់មកអធិបបយ។ កនុងេគលបំណងែចករ ំែលកពីជីវ ិត

េពលខ្លះនងអត់មនថនក់េរៀនេទ

ល័យ េដើមបី

នេសៀវេភនិងេធ្វក
ើ ិចចករភ

រស់េនរបស់នស
ិ
ិតជប៉ន
ុ ឲយែខមរបនយល់ដឹងកន់ែតចបស់

ល័យេនះនិស ត
ិ

េរឿងធមម

្របឡងនិស ត
ិ ជេ្រចើនបនមកប

ថ

របស់
ភ

និស ិតភគេ្រចើនេនជប៉ុនេរៀនបេណ្តើរេធ្វើករបេណ្តើរជ
។

តេទេនះេយើងសូមេលើកយកករងរ្របចំៃថង

និស ិតជប៉ុនមនក់េឈមះ

រយូកុ

ជនិស ិតឆនំទីបីែផនក

ែខមរេហើយនងមកពីេខត្តហក
ុ ៃកដូ។ ឥឡូវេនះនងរស់
។េតើជីវ ិតរស់េន្របចំៃថងរបស់

េនែតមនក់ឯងេនជិត

នងយ៉ ងេម៉ចែដរ ?
ថនក់េរៀនភ
កនុងមួយ

ែខមរ៣េម៉ ង កនុង

េនះមន ករបកែ្របរបយករណ៍របស់អងគករ NGO និង

េសៀវេភេផ ងៗ, សរេសរពីពត៌មនកនុងនិងេ្រក្របេទស និង
រទក់ទងនឹងបញ
្ហ ែខមរ ។ នងខំ្របឹងបកែ្រប

និងសរេសរជមួយពួកម៉ ក

េហើយ េ

យ

េ្រកមករដឹកនំរបស់អនក្រគូ។

រករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់នង នងទទួល

បនករេកតសរេសើរពីមត
ិ ្តភក្តិ ្រពមទំងអនក្រគូទំងអស់ផង
ែដរ ។
ថនក់េរៀនេ្រកភ
េ្រកពីេរៀនភ

សរេសរ

េទទីធ្លកនុង

កី

។ កី

ែខមររួច

មេវប

្ណ

ចខចីេសៀវេភ

ទស នវដ្តីបនែដរ។
្ណ ល័យេនះ។

េពលជិត
បនទប់ពី

នងបនេមើលព័ត៌មនទក់ទង

យ។ េនេពលរេសៀល នងែតង

េដើមបីេលងេតននីសជមួយសមជិក្រកុម

េតននីសេនះមន្របជ្របិយភព
មិនថនិស ត
ិ ្របុស

េតននីសរហូតដល់េម៉ ង៤និង២០នទី

ឬ្រសីេទ។
ង ច។

ស់ស្រមប់
នងេលង

ករងរេ្រកេម៉ង
នងរយូកុ

េធ្វក
ើ រជអនកប្រមីមនក់េនកនុងេភជនីយ ្ឋ នមូយ

េដើមបីសន ំលយ
ុ ស្រមប់េរៀនេ្រក្របេទសនិង្រតូវករលុយ

ស្រមប់ចយ យដូចជទិញសេម្ល កបំពក់លៗ
្អ
តុបែតងខ្លួន េដើរេលង និងករកម ន្ត

នង្រតូវេធ្វើករទីេនះ បីដងកនុងមួយ

បនមចស់

ែខមរ នងេរៀនមុខវ ិជជេផ ងេទៀតជភ
ថ ន ។ មុខវ ិជជេនះមន
ប់

រៈសំខន់

រមមណ៍

េពលបញចប់ឆនំសក
ិ
អំពប
ី ញ
្ហ បរ ិ

ថ នេន

្របេទសកមពុជ។

និងេ្រគ ង

មទីកែន្លងេផ ងៗ។

ទិតយ។

ងផ្តល់

រយ៉ ងឆងញ់ៗស្រមប់នង។
រស្រមប់នងែបបេនះ

ឤចសន ំលយ
ុ បនមួយចំែណកេទៀត។

េពល

េធ្វើឲយនង

ចុងសប្តហ៍
េទះបីនងរយូកុ េរៀនផង េធ្វើករងរេ្រកេម៉ ងផងក្តី ក៏នង

េន

មនេពលេវ

ខ្លះស្រមប់លែម្ហផងែដរ។

េនចុង

សប្តហ៍ េពលខ្លះនងបនេទេដើរេលងជមួយមិត្តភក្តិ ដូចជ

រៃថង្រតង់

រយូកុេទញ
ុ ំ

នងេធ្វើកច
ិ ចករភ

្ឋ នេនះបនផ្តល់

ស់ ពីេ្រពះនងមនចំ

រ

្ល
ចេ្របើកព
ុំ យូទ័រផទល់ខួ ន

នកែសត

នឹង្របេទសែខមរ

ែខមរ។ កនុងប

្ណ

មូលេហតុែដលនងចូលចិត្តេទេធ្វើករពីេ្រពះេភជនីយ

ែខមរ

អង់េគ្លសគឺ អំពប
ី ញ
្ហ បរ ិ
ចំេពះនង

ច

និស ិតទូេទ

ែខមរ

ទិតយ នងមនថនក់េរៀនភ

ចង្រកងឯក

េហើយក៏

ដូេចនះនង្រតូវេទប

េទញ
ុ ំបយ

រេពលៃថងេនេភជនីយ ្ឋ នកនុង

ជមួយពួកម៉ ករបស់នង។េពលេនះនិស ិតែដលេរៀនមុខ

ង ចជមួយគន េទផ រទិញសេម្ល កបំពក់ និង

េ្រគ ងសម្អង និងេទកែន្លងកម ន្តននជេដើម។

វ ិជជេផ ងៗេទៀតក៏បនមកេភជនីយ ្ឋ នែដរ។នងចូលចិត្ត

ញ
ុ ំមូ ្ហបជប៉ុន

ជពិេសសគឺអ៊ូដង
ុ

េ្រពះអ៊ដ
ូ ុងមនរសជតិ

ឆងញ់េហើយមនតៃម្លសមរមយ។ េភជនីយ ្ឋ នេនះមិន្រតឹមែត

មនម្ហូបជប៉ន
ុ ប៉ុេ

ជម្ហូបកូេរ ៉ េវៀត

្ណ ះេទេពលខ្លះក៏មនម្ហូបបរេទសែដរដូច

ម ៃថ ជេដើម។បនទប់ពីនងញ
ុ ំ

្រតង់រច
ួ នងបនជែជកេលងជមួយនិស ិតទំងេនះ។

េពលខ្លះ

រៃថង

ប៉ុែន្ត

នងបនយកបយេទញ
់ រ ិយល័យ
ុ ំេនបនទបក

របស់អនក្រគូ េដើមបីបនជែជកេលងជមួយពួកគត់ ពិេសស
អនក្រគូែដលមកពីែខមរ

េហើយទីេនះក៏មននិស ិតែខមរ

និស ិតជប៉ុនមកញ
ុ ំែដរ។

និង

អំឡុងេពលរង់ចំថនក់េរៀនបន្ត

ករចូលរួមញ
ុ ំ

រេពល

ង ចេនផទះមិត្តភក្តិ

និងេនកនុង

■ ករសិក របស់នស
ិ ិ តែខមរេន្របេទសជប៉ន
ុ ■
ជី តរស់េន្រសុកជប៉ន
ុ េ
នងខញុំជនិស ិតអក រ

ភូមិនភ
ទ នំេពញ(RUPP)។

យ: ក. េអប ្រសីនង

សំ

កលវ ិទយល័យ

្រស្តែខមរេន

េនះជេលើកទីមួយ

ែដលនងខញុំបន

ចកេចញពី្របេទសកំេណើតរបស់ខួ នមកបរេទសដូ
្ល
ចេនះ
េហើយជឱកសមួយដ៏លស
្អ ្រមប់ខុ ំក
ញ ុ ងកររស់
ន
េនេ

យខ្លួន

ឯងមិនេនជិតឳពុកម្តយនិងេធ្វឲ
ើ យខ្លួនឯងមនទំនួលខុស

្រតូវ។

ដល់្របេទសជប៉ុនភ្លម នងខញុំេឃើញថ ្របេទសជប៉ន
ុ មន

ក់

មផទះុ (Homestay) េ

ពិត្របកដ

យ: ក. េសៀ លី

ស់!ស្រមប់និសិ តបរេទសែដលកំពង
ុ

សិក េន្របេទសជប៉ុនចំបច់្រតូវេរៀនភ

ជំនួយកនុងករសិក និងករ្រប្រស័យទក់ទងកនុងកររស់េន

របស់ខួ ន។
្ល
សំ

្រគួ

ក់

រជប៉ុន។

មផទះ គឺករ

េទ Homestay េនឯេខត្តហុ គូ
៊្វ អក
ូ ែដលសថត
ិ េនតំបន់គយូស៊។
ូ

េនទីេនះខញុំបនចូលរូមេធ្វន
ើ ំមឈ
៉ូ
ិ

សំបុ្រតរេទះេភ្លង
ើ ករទិញេភសជជៈ ជេដើម។ នងខញុំ

ជប៉ុនែដលខញុំបន

បនទបអ
់ េន្ត សិក ្ឋ នកនុងបរ ិេវណ
េនះមនករេរៀបចំ

ន ក់េន

កលវ ិទយល័យ។

បនទប់

្អ ត េហើយេទះបីជ តូចបន្តច
ិ ែមន ខញុំ

គិតថសមលមមនឹងរស់េនមនក់ឯង

ជអគរ

ង ត់នង
ិ មន

សន្តិសខ
ុ ល្អប៉ុែន្តេនេពល្រពឹកមនសំេឡងអ៊អ
ូ របន្តិចេ
ក៏

រេនជិតេនះមនកែន្លង

ត់កី

ចចូលេលងបនែដរ។

យ

មួយែដលនិស ិត

ដប់ពរី និងដប់នទី។ េនកនុងថនក់ ខញុំបនជួបនិស ិតបរេទស
ែដលមកពី្របេទសេន
ជប៉ុន

ភ

និស ិត

សុន
ី ិងអឺរប
ុ៉ ។

េ្រកពីថនក់ភ

ចេ្រជើសេរ ើសថនក់េផ ងេទៀតែដលបង្ហត់ជ

អង់េគ្លស ។ ជករ្របេសើរ

វ ិធីសក
ិ ែបបេនះ

េ្រពះ

ស់ែដល

មនកមម

ចេធ្វើឲយនិស ិតមនកររ ីកចេ្រមើន

យ៉ ងឆប់រហ័ស។ េនកនុងថនក់ ពួកេយើង្រតូវេធ្វក
ើ រងរជ្រកុម

ដូចេនះ ជឱកសមួយែដលេធ្វើឲយេយើងបន

គ ល់គន។

េនេពលមកដល់ជប៉ន
ុ ៃថងដំបង
ូ នងខញុំ បនញ
៊ូ ុី ែដល
ុ ំសស

ជម្ហូបលបីេន្រសុកជប៉ន
ុ ។

េពលេនះខញុំមន
ិ

ចញ
ុ ំបនេទ

េ្រពះខញុំមន
ិ ធ្លប់ញ
ិ ស្រមប់ខុ ំញ ។
ុ ំ្រតីេឆ ដូចេនះ ពិបកបន្តច

េនេពលែដលខញុប
ំ នេទកែន្លង

្ហ
កៗដូចជ
ញ
ុ ំមូ បែប្ល
៉

ឧដុង

ក់ យ៉ គីនីគុ ជេដើម ។

មួយ

តិមពុ

ខញុំែតង

កលបង

ទនទឹមនឹងែស្វងយល់អំពី្របេទសជប៉ុន
េយើងទំងអស់គនក៏បនែស្វងយល់ពីគន

ែដលជនំ្របៃពណីរបស់

ជប៉ុនស្រមប់ពធ
ិ ីបុណយចូលឆនំជមួយ្រកុម្រគួ

រជនជតិ

ន ក់េនជមួយ។េនេពលេនះេហើយែដល

ខញុំេទើបែតដឹងថ នំម៉ូឈិ មន ងខុសគនរ ងតំបន់ភគខង

តបូង និងខងេជើងៃន្របេទសជប៉ុន។ េពលគឺថនំម៉ូឈេិ ន

តំបន់ភគខងតបូងមន ងមូល រ ីឯនំម៉ូឈិ េនតំបន់ភគខង
េជើងវ ិញ មន ងបួន្រជុង។

មិតភ
្ត ពនិងករទំនក់ទន
ំ ងៈ
មរយៈ Homestay េយើងបន

ជប៉ុនចប់េផ្តើមពីេម៉ ង្របំបួនដល់េម៉ ង

េម៉ ងសិក ភ

ន ក់េនមួយរយៈជមួយ

ជឧទហរណ៍៖ េនវ ិស មកលរដូវរង ឆនំ២០០៩ ខញុំបន

ភពខុសគននឹង្របេទសែខមរេ្រចើន។ ភគេ្រចើនៃនករបេ្រមើេស

កមមសទ
ុ ធែតជេ្រគ ងម៉ សុន
ី មនជក់ែស្តងដូចជ ករទិញ

ជប៉ុន េដើមបីជ

េនជុំវ ិញខ្លួនរបស់េយើង
ទទួលេយើងឲយ

គ ល់នូវមនុស ថមីៗជេ្រចើន

ជពិេសសគឺ្រកុម្រគួ

ន ក់េនជមួយ គឺពួកគត់បនចត់ទុកេយើង

ដូចជកូន ជសមជិកមនក់េនកនុង្រគួ
ចិត្តនិងក្តី្រស

រែដលបន

ររបស់គត់ែដរ។ ទឹក

ញ់របស់គត់បនេធ្វើឲយេយើងមនភពកក់េក្ត

ដូចជ្រកុម្រគួ

រទីពីររបស់េយើងែដរ។

េទះបីជរយៈេពល

Homestay បនបញចប់េទេហើយក្តី ក៏េយើងេនែតទំនក់ទំនង
គន

មរយៈទូរស័ពទ សំបុ្រត ជេដើម។

កររ ីកចេ្រមើននូវសមតថភពភ

ជប៉ុនៈ

Homestayគឺជឱកសមួយដ៏លស
្អ ្រមប់អនុវត្តភ
ជួនកល្រកុម្រគួ
និយយែតភ
េយើង

រែដលេយើង
ជប៉ុនប៉ុេ

្ណ ះ។

ន ក់េនជមួយពួកគត់េចះ
េនេពលេនះេហើយែដល

ចេធ្វើករកត់សមគល់បនថសមតថភពភ

របស់េយើង

ជប៉ុន។

ជប៉ុន

ចមនភពរ ីកចេ្រមើនជងមុនជពិេសសគឺ

ចំេណះដឹងែផនក កយសពទេ្របើ្របស់្របចំៃថង។ជក់ែស្តងេន
េពលែដលខញំុេទើបែតមកដល់្របេទសជប៉ុនដំបូងេហើយមិន
ទន់មនចំេណះដឹងែផនកភ
ជប៉ុន សូមបីែតបន្តិចេនះ ខញំុ
បនេទេខត្តសុីហ ឹអូកជេលើកដំបូង។េនេពលេនះ ជេរៀង
ល់ៃថងេយើងបនេ្របើវចននុ្រកមេអឡិច្រតូនិចបេណើ្ត រជែជក

េទវ ិញេទមកែដរ ។ដូចជករេធ្វើមូ បៃន
្ហ

គនេលងបេណើ្ត រឬក៏េ្របើកយវ ិករកនុងករ្រប្រស័យទក់ទងគន

គនេលង។

ករែណនំបង្ហញអំពីវបបធម៌ែខមរៈ

្របេទសេរៀងៗខ្លួនរួចញ
ុ ំជុំគន និងជែជក

ករេស្ល កពក់ែបប្របៃពណីជប៉ុន

យ៉ ងសបបយរ ីក យ។

Homestay ជឱកសមួយែដល

ចឲយេយើងែណនំបង្ហញ

ពី្របៃពណីវបបធម៌របស់ែខមរេយើងដល់ពួកគត់ផងែដរ។ េរៀង

ចរ ិកដ៏លម
្អ ួយរបស់ជនជតិជប៉ុន។ ជករពិត

ល់េពលែដលខញំុេទ Homestay ខញំុមិនេភ្លចនំេទជមួយនូវរូប
ភពននអំពី្របេទសែខមរេដើមបីបង្ហញពួកគត់
េហើយជ

ជនជតិមួយែដល្របកន់ខជប់នូវសីលធម៌រស់េនកនុងសងគម។

ពិេសសជងេនះេទេទៀតេនះ ខញុំែតងែតេធ្វើ ម្ហូបែខមរជូនពួក
គត់ផងែដរ។ េទះបីជរសជតិេនះឆងញ់ឬមិនឆងញ់ក៏េ យ

និង អរគុណ របស់េកមងយុវវ ័យែខមរបចចុបបនន េនមនចំនួនតិច

េនេឡើយេបើេ្រប បេធៀបជមួយជនជតិជប៉ុន។ បញ
្ហ ជ

ពួកគត់បនបង្ហញនូវភពរ ីក យជខ្លំងេ

េ្រចើនហួសពីករ

យ

រែតពួក

គត់បនភ្លក់មូបែខម
្ហ
រជេលើកដំបូងកនុងជីវ ិតរបស់គត់។

ស់ែខមរជ

ក៏ប៉ុែន្ត ខញុំសេងកតេឃើញថ ចំនួនដងកនុងករេ្របើពកយសុំេទស

ម ន ក៏

ចនឹងេជៀសផុតបន ្របសិនេបើ

េយើងេ្រតកអរ នឹងពកយថ អរគុណ និង្របសិនេបើេយើងអធយ
្រស័យ េនេពលឮពកយថ សុំេទស។
២. េស កមមដ៏ល្អ
េន

ម

ងទំនិញតូចធំ្រគប់ទីកែន្លង គឺមនភពអ៊ូអរ
ក់។ េបើ្រកេឡកេទេមើល អនកលក់

មនេភញ វេចញចូលឥត

កនុង
ងវ ិញេនះ គឺេឃើញែត
និង សម្តី ្រសទន់ សុភព ប

ករទទួលទន

រេពល

្វ អូក)
(Homestay នវ ិស មកលរដូវរងឆនំ២០០៩េនេខត្តហ៊ុគូ

េ

យៈ

ម េដើមបីជ

ចឲយខកករ

ត់ជួបដ៏សំខន់

យមនសំពធពីេសដ្ឋកិចច និង បរ ិយកសសងគម

អនក ល់គន្រតូវែតខំ្របឹង។ តួយ៉ងដូចជនិស ិតម

វ ិទយ

អនកេធ្វើករ្រកុមហ៊ុន

យ

ក៏អនកេបើកបររថយន្ត នឹងមិនបន្តដំេណើរេទមុខេទ។

ថ នជុំវ ិញខ្លួន។ ខញំុ

ក្រមបនេឃើញទិដ្ឋភពជនជតិ ជប៉ុនេបះេចលសំ ម

ត់កី

របស់ខួន
្ល

ខញំុគិតថជប៉ុន និង ែខមរពិតជមនលកខណៈ និង អត្តចរ ិក
្រប
ក់្របែហលគន។ ក៏ប៉ុែន្ត ឆ្លងកត់ស្រងគម ុ ៃំ រ ៉កនុង្រសុក

ចបប់ច ចរជេដើម។ ្របសិនេបើេភ្លើងសញញច ចរប្តូរេទជ
ពណ៌្រកហមេហើយេនះ េទះជេពលយប់ ង ត់ េហើយេគ
ចបស់កុងចិ
ន
ត្តថគមនយនយន្តមកពីទិសេផ ងេទៀតក៏េ

យ េកមងៗមធយមសិក ខិតខំហឹក
្វ

ទំងៃថងឈប់ស្រមក។

ជប៉ុនពិតជេគរពចបប់ទម្លប់បនល្អែមន តួយ៉ងដូចជ

ម

ស់។
មទី

កែន្លងចេង្អ តនន េគេឃើញមនែតករត្រមង់ជួរដ៏ែវង។ ករ
េធ្វើែបបេនះ មិន្រតឹមែតបង្ហញពីសីលធម៌សងគមមួយដ៏ល្អ និង
្ត ប់ធនប់សងគមប៉ុេ

េដើម។ េ

ក៏េ

េពលេទើបមកដល់ដំបូង ខញំុបទសេងកតេឃើញថជនជតិ

ស

្ណ ះ

ស់ ស្រមប់ជនជតិជប៉ុន។

្ល
ខិតខំបញចប់ករងរ េបើេទះជហួសេម៉ ងកតព្វកិចរច បស់ខួន

ធរណៈ

ទិដ្ឋភពដ៏លម
្អ ួយេទៀតេនះ គឺករឈរត្រមង់ជួរ។

ជរបស់សំខន់

ល័យ ្រតូវខិតខំេធ្វើករេ្រកេម៉ ងសិក

្របេយជន៍ផទល់ខួន
្ល និង សងគមជតិ ទំងមូលផងែដរ។

ធរណៈ

ជមស្របក់ ្រតូវែតខំ្របឹង

មួយកនុងមុខជំនួញ ដូចជករណីមកមិនទន់េម៉ ងរថេភ្លើងជ

េនះ ខញំុបទសេងកតេឃើញ អត្តចរ ិក និង សកមមភពមួយចំនួន

ទី

ងទំនិញផទល់ក៏

ដំេណើរករេទមុខយ៉ ងរលូនែដរ។

ែតមួយនទីប៉ុេ

បនឈនេជើងចូលកនុងទឹកដី្របេទសជប៉ុន។កនុងរយៈេពល

មួយេផ ងេទៀត គឺករក អនម័យបរ ិ

្វ គមន៍ដ៏

រមមណ៍ល្អនឹងទទួល

ទិញទំនិញ និង េស កមមេផ ងៗ េហើយ

េពលេវ

រយៈេពលជិតមួយឆនំបនកន្លងផុតេទេហើយ បនទប់ពីខំុញ

១. ករេគរពចបប់ និង សុជីវធម៌កុងទី
ន

កក់េក្តេនះ េធ្វើឲយភគីអតិថិជនមន

៣. េពលេវ

ម

ក់ សិរ ី

របស់ជនជតិជប៉ុន ែដលគួរ យកមកអនុវត្ត

រ មកកន់អតិថិជន មិនថជ

ជនជតិជប៉ុន ឬ ជនបរេទសេនះេទ។ ករទទួល

ង ចមុនេពលឆ្លងចូលឆនំថីម

អត្តចរិកមួយចំនន
ួ របស់ជប៉ន
ុ ែដលគួរយកគំរ ូ

ន មញញឹមរួស យ ក់ទក់

្ល
យ
រយៈេពលយូរ េធ្វើឲយែខមរបត់បង់ភពេដើមល្អៗរបស់ខួនមួ
ចំនួន។ ប៉ុែន្តខំុេញ នែតមនករ

េជឿជក់ថ អត្តចរ ិកដ៏ល្អ

របស់ែខមរ នឹងវ ិលមករកែខមរ
្រគប់រប
ូ វ ិញ េហើយខញុំក៏សងឃឹម

យ៉ ងមុតមំថ ែខមរនឹងរ ីក
ដុះ

លដូចកលពីបុ ណ

សម័យជក់ជមិនខន។

្ណ ះេទ គឺ ែថមទំងបេងកើតឲយមន

ភពយុតិធ
្ត ម៌កុងសងគ
ន
មេទៀតផង។ េលើសពីេនះេទេទៀតេនះ

ដំេណើរេទមុខគឺមនេលប នេលឿន េហើយកររង់ចំក៏មិនមន
រយៈេពលយូរែដរ។
ករសុំេទស និង ករែថ្លងអំណរគុណជេរឿយៗ គឺជអត្ត

ករេដើរកម ន្តេនឌីស ឺនីែឡន
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ង
ំ

កល ទយល័យសិក ្រ

វ្រជវបរេទសតូកយ ូ ■

១ អគរសិក

២ អគរកី

៣ អេន្ដ សិក ្ឋ ន

៤ មជឈមណ្ឌលសុខភព
៥ មជឈមណ្ឌលភ

៦ អគរែផនករដ្ឋបល

ជប៉ុនស្រមប់និស ិតបរេទស

៧ អគរនិស ិត
៨ប

្ណ ល័យ

៩ អគរ្រ

១០ មេ

វ្រជវភ

្រសព

វបបធម៌ របស់

សុន
ី ង
ិ

្រហ្វក
ិ

េរៀបេរៀងនិងចង្រកងេ

ដឹកនំេ

រក សិទេធ

យ

យ

្រ

យ្រកុមនិស ិតឆនំទ៤
ី ែផនកភ

្ត ចរយ ៉ េ

ភ

កលវ ិទយល័យសិក ្រ

ែខមរ
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