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JST HP：http://www.jst-cambodia.net
　　   Email  ：info@jst-cambodia.net

JST ជាអង្គការដលឧបត្ថម្ភគាំ ដល់   ជាជន ដលកំពុងរស់ ជាមួយ  សម ត្តិបតិកភណ្ឌ
ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកភូមិទាំងអស់ជាមួយនឹងកម្មកររស់ ភូមិនគរក ដលមកធ្វើការ   ការដ្ឋានជួសជុល សាទ រួមជាមួយអ្នកឯកទសជនជាតិជបុ៉នដល ូវ    នគបញ្ជូន 
មកធ្វើការងារជួសជុល សាទក្នុងតំបន់អង្គរ    នចាប់ផ្តើមកកើតមានឡើង ឆ្នាំ១៩៩៤  មក។ ឆ្នាំ២០០៥ អង្គការករដ្ឋាភិ    លក្នុង ុកដលមាន ្មះថា JST    នចាប់កំណើតលចជារូបរាងឡើង។ 
ពិតជាមានភាពល្អ សើរខ្លាំងណាស់ សិនបើអង្គការ JST អាចស្ថិត ក្នុងឋានៈជាកន្លង មូលផ្តុំ ស ប់មនុស ម្នាទាំងឡាយ រួមមានដូចជាភ្ញៀវទសចរបរទសដលមកទស នា សាទ 
អ្នកភូមិដលធ្វើការ តាម សាទ រួមទាំងភ្ញៀវបរទសដលជាប់ចិត្ត ឡាញ់បរិយាកាសនិង វិត្តសា ្តកម្ពុជា មកជួបជំុគ្នាដើម ីស្វងយល់ និងសិក ាអំពី ង្គ សាទបុរាណ។
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JST 

　 ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនអង្គការ JST កម្ពុជា    ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនអង្គការ JST កម្ពុជា    (JASA/UNESCO OFFICE)       
អាស័យដ្ឋាន：#056,កុមទី6, ភូមិ ពាំងសះ, ឃុំ កចក, ុកសៀមរាប
ធាន：ជា ណុល 

TEL: 097-6710888

■ វ
JST

! រ័ពំទហ

ម
PHNOM PENH COMMERCIAL BANK ,Siem Reap Branch

Bank account；JST      Account number；115-02-039007-7
Swift Code；PPCBKHPP

អ្នកគាំ ពិសស : កុមរដ្ឋាភិ    លជបុ៉ន-អាជ្ញាធរអប រា ដើម ីថរក ា សាទអង្គរ (JASA), National Federation of UNESCO Associations in JAPAN, Café Moi Moi

ការងារជួសជុល កចូលខាងកើតមុខ សាទ    យ័នកំពុងដំណើរការ

 គ ងជួសជុលចម្លាក់ និងនាគ សាទ    យ័ន បង្កើតឡើងក្នុង លបំនង 
«ផ្ទរបច្ចកទសពីជនជាតិខ្មរ ឲ ជនជាតិខ្មរ» កំពុងដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ 
ចំនកការរៀបចំកលំអ សាទក៏ស ច    នជាលទ្ធផលធំមួយដរ ។ 
  យើងតងតដាក់បញ្ចូលនូវរាល់សកម្មភាពជួសជុលក្នុងគហទំព័ររបស់JST 
សូមចូលទស នាក្នុងគហទំព័រទាំងអស់គ្នា!! 
** គ ងនះស្ថិតកមការដឹកនាំបច្ចកទសរបស់JASA និងសហការជាមួយUNESCO

ថវិការឧបត្ថម្ភរបស់អ្នក    ន ដល់កុមារកម្ពុជាក្នុងរូបភាពដូចខាងកមនះ!
       -    ផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភដល់ក្មងៗ ក្នុងភូមិ
       -    ផ្ដល់ថវិការបន្ថមដល់ ូប ៀន(ចញថ្លធ្វើដំណើរ)
       -    ចំណាយលើការផ្តល់សម្ភារៈសិក ា ដល់សិស
       -    សកម្មភាពអប់រកាយ  សិល ៈ និងត ្តី
       -    ចំណាយលើការថទាំ និងសម្ភារៈបរិក្ខារបស់សាលារៀន
       -    ចំណាយលើ<ទស នកិច្ចសិក ាពី សាទតំបន់អង្គរស ប់កុមារ>

រួមកម្លាំងរបស់អ្នកដើម ីអនាគត ទសកម្ពុជា

2015   ការណនាំពីសកម្មភាព2015   ការណនាំពីសកម្មភាព

១.១.

Angkor Yamanami Fund
International Development Center of Japan(IDCJ)
NPO OASIS International
KOTA Circuit YRP Kiriyama
Nagoya Research Institute of WA-Links for Future Development

KINAN UNESCO Association
Together To the Future(TTF)
KWANSEI GAKUIN University, High School
Seishin Joshi Gakuin High School
Aichi Ichinomiya Commercial High School

Tanabe Technical High School
Kamishima High School
Fukutoku Gakuin High School
Silpakorn University (Thailand)
Collins Yamane Sensei fundation

Recycling Organization
Meisei University, BUKAS　
HAJIME JUKU
TOYAMA Central Loins Club
Panasonic Corporation

KDDI Co., Ltd.
MITA & Co., Ltd.

Rotary Club of Honolulu, Taipei, Tokyo Shimbashi, Tokyo Rainbow, Kyoto, Ichinomiya Chuou, Shiogama, Ninohe, and Gamagori

ភូមិនគរក

 កុមគាំ អង្គការ JST



Check the JST and school activities on Facebook!
★ JST Facebook              
               ⇒ https://www.facebook.com/NGO.JST
★ Bayon junor high scool Faebook 
               ⇒ https://www.facebook.com/bayon.secondaryschool

 

 
 

 

 

   អង្គការJSTកំពុងចាប់ផ្ដើមគ ងចិញ្ចឹម ី 

និងដាំបន្ល សាលាអនុវិទ ាល័យ    យ័នកមការផ្ដល់ជំនួយពីជនជាតិជបុ៉ន។ 

គ ងនះកំពុងដំណើរការ មុខ យមានការរួមកម្លាំងគ្នារវាង ក ូអ្នក ូនិងសិស ានុសិស ។ 

ចំណកទិន្នផលដលទទួល    នពីការដាំដំណាំ និងចិញ្ចឹម ី យើងយក លក់ តាម ជនីយដ្ឋាន 

និងផ ារ ទីកុង។ ហើយ ក់ចំនញយក ចំណាយស ប់ តិបត្តិការគ ង ឆ្នាំបន្ទាប់។ 

សព្វថ្ង កនាយកសាលាកំពុងធ្វើការ វ វ យខ្លួនឯងអំពីវិធីធ្វើជីដាក់ដំណាំ 

និងធ្វើចំណី ីដលចំណាយតិច បុ៉ន្តទទួល    នទិន្នផលខ្ពស់។

ចំនួនសិស សរុប សាលាអនុវិទ ាល័យបាយ័នមាន២៨១នាក់។ ដើម ីឲ សាលាអាចពឹងផ្អកលើខ្លួនឯង    ន 
និងអភិវឌ ន៍ កប យនិរន្តរភាព យើងកំពុងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពថ្មីៗ!ការអភិវឌ ន៍ជាមួយស្ថានភាពក្នុងតំបន់ការអភិវឌ ន៍ជាមួយស្ថានភាពក្នុងតំបន់ការអភិវឌ ន៍ជាមួយស្ថានភាពក្នុងតំបន់ការអភិវឌ ន៍ជាមួយស្ថានភាពក្នុងតំបន់

ការរួមកម្លាំងទាំងអស់គ្នា    គ ងចិញ្ចឹម ី និងដាំបន្ល!ការរួមកម្លាំងទាំងអស់គ្នា    គ ងចិញ្ចឹម ី និងដាំបន្ល!

យើងមានបំណងបើកកម្មវិធី កួតកីឡា!យើងមានបំណងបើកកម្មវិធី កួតកីឡា! Aloha!! កុមHanolulu មកពីហាវ Aloha!! កុមHanolulu មកពីហាវ 
ទំនាក់ទំនងពិត កដរវាងក្មងៗ និង ទំនាក់ទំនងពិត កដរវាងក្មងៗ និង 
កុមស្ម័ ចិត្តសាងសង់សាលារៀន ! កុមស្ម័ ចិត្តសាងសង់សាលារៀន ! 

គំនូររបស់ក្មងៗសហគមន៍នឹង ូវដាក់តាំងពិពណ៌ក្នុងខសីហាខាងមុខនះ !!គំនូររបស់ក្មងៗសហគមន៍នឹង ូវដាក់តាំងពិពណ៌ក្នុងខសីហាខាងមុខនះ !!

ព ីកទំនាក់ទំនងជំនួយឆ្លងសមុ រវាង ទសកម្ពុជា ទសជប៉ុន និងសហរដ្ឋអាមរិច!!! ផ ារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់ផ ារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់ផ ារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់ផ ារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់

   សាលារៀន ទសកម្ពុជាភាគ ើនមិនមានបង្ហាត់មុខវិជ្ជាកីឡា 
សិល ះ និងត ្តី ះទ។ ឆ្នាំមុន កនាយក    ន 
អ ្ជើញ ទសជប៉ុនហើយ    នទស នាកម្មវិធី កួតកីឡា។ 
រួចគាត់ក៏មានគំនិតរៀបចំកម្មវិធី កួតកីឡា អនុវិទ ាល័យ
    យ័នផងដរ ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនះ។

   ក្នុងពីរឆ្នាំនះសាលាអនុវិទ ាល័យ    យ័ន

    នបញ្ចប់ការសាងសង់ថ្នាក់រៀនរួចរាល់ចំនួន

១០បន្ទប់ហើយពលបច្ចុប ន្នយើងកំពុងសាងស

ង់ថ្នាក់រៀនចំនួន៦បន្ទប់បន្ថមទៀត។ 

កាលពីខមីនាឆ្នាំ២០១៥កុមម្ចាស់ជំនួយមកពី

ទីកុងក ូតុនិងហាវចំនួន៦០នាក់បានមកដល់ទី

នះ ដើម ីជួយសាងសង់និងប ៀនដល់ក្មងៗ

អំពី ះហាវ លងកីឡា រាំលងជាដើម។

   ខតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុខនះ អគារ

សិក ាថ្មីនឹង ូវ    នសាងសង់រួចជាស្ថាពរ។ 

ពល ះថ្នាក់រៀននិងកើនឡើងដល់១៦បន្ទប់។

   អង្គការ JST កំពុងជួយ ទសកម្ពុជាឲ មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពិភព ក។ អំឡុងឆ្នាំ២០១៤ 

ម ្តីរាជការនមន្ទីរអប់រខត្តសៀមរាប ូប ៀនកីឡានសាលាគរុ សល ខត្តនិងនាយកសាលាអនុវិទ ា

ល័យ    យ័ន     ន ទស នកិច្ចអំពីវិស័យអប់រ ទសជប៉ុន។ លើសពីនះទៀតកុមសិស និសិត មក 

ពី ទសជប៉ុនក៏    នធ្វើទស នកិច្ច ទសកម្ពុជាវិញដរ។

   ពិពណ៌គំនូររបស់ក្មងៗភូមិនគរក ូវ    នដាក់តាំងបង្ហាញ សាលវិចិ សិល ះមួយ SHIBUYA 

ទសជប៉ុន ឃើញថាមានអ្នកចូលរួមយ៉ាង ើនកុះករ។ ពិពណ៌គំនូរនះក៏នឹង ូវធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំនះដរ ។ 

សូមជួយគាំ ក្មងៗភូមិនគរកបន្តទៀត !!!


