
សេចក្ដណីែនាំអាំពីឯក្សារសេន ើេ ាំ  (េម្រាប់៥េញ្ជា តិ)

ABK COLLEGE ក្ន ុងខែមិថុនាឆ្ន ាំ២០១៥

សេចក្ដ ីខែនាាំអាំពីឯក្សារសេន ើេុាំទ ាំងសនេះេម្រាប់សបក្ខជនមក្ពីម្របសេេមីយ៉ា ន់ា៉ា  បង់ក្លា ខែេ ម៉ាុងសគោ ល ីសនប៉ា ល់និងម្រេលីង្កា  

សោយសារានឯក្សារចាំបច់ជាសម្រចើនេម្រាប់អនក្ោក់្ពាក្យេុាំមក្ពីម្របសេេទាំងសនេះតាមក្លរម្ររួរពិនិរយយ៉ា ងរឹងរុ៉ឹង

សៅក្លរយិលយ័អសនាោ ម្របសេេន៍ននម្រក្ងុរូក្យូ េូមអានតាមក្លរខែនាាំខាងសម្រក្លមសោយយក្ចិរោេុក្ោក់្ចាំសពាេះពាក្យេុាំ ។

១. លក្ខខែឌ េម្រាបក់ារដាក់្ពាក្យ

សម្រៅពីលក្ខែែឌ ននរម្រមូេក្លរេោ ីព ី"ក្លរខែនាាំេម្រាប់ក្លរចូលសរៀន" អនក្ោក់្ពាក្យេុាំម្ររូេានខែនក្លរេិក្ាចាេ់លាេ់សៅម្របសេេ

ជប៉ាុននិងានេមរថភាពខាងហិរញ្ញ េរថ ុម្ររប់ម្រាន់សែើមបីែោរ់ែោង់ែល នួឯងក្ន ុងអាំឡុងសពលេិក្ាសៅសាលាសរៀនរបេ់សយើងឬ

អាចែោរ់ែោង់សលើខែនក្ហិរញ្ញ េរថ ុជាមូលោា នសោយស វ្ ើក្លរសម្រៅសា៉ា ងសៅក្ន ុងម្របសេេជប៉ាុនខែលមិនឲ្យានក្លរប៉ាេះពាល់ែល់ក្លរេិក្ា

និងម្របេរោ ិននក្លរអប់រំចុងបញ្ច ប់រយៈសពល ៥ឆ្ន ាំ ។

២. ឯក្សារសេន ើេ ាំ * សយងសលើក្លរខែនាាំេម្រាប់ក្លរចូលសរៀនែងខែរ

អនក្ម្ររូេបនសេន ើេុាំឱ្យោក់្ឯក្សារ២ ម្របសេេ: ឯក្សារសលើអនក្ោក់្ពាក្យនិងឯក្សារសែើមបីបង្កា ញអាំពីេមរថភាពខែនក្ហិរញ្ញ េរថ ុ

េម្រាប់ក្លរេិក្ាសៅម្របសេេជប៉ាុនរាល់ឯក្សារទាំងអេ់ម្ររូេខរសចញក្ន ុងរយៈសពល៣ខែ (េម្រាប់បែណ មួយសចញសៅម្របសេេជប៉ាុន)

ឬក្ន ុងរយៈសពល៦ខែ (េម្រាប់បែណ ខែលសចញសៅសម្រៅម្របសេេ)សែើមបីោក់្សេន ើសៅក្លរយិលយ័អសនាោ ម្របសេេេីម្រក្ងុរូក្យូ  ឯក្សារពាក្យ

េុាំេម្រាប់ក្លរចូលខែសមសាជាេូសៅម្ររេូបនោក់្សេន ើសៅចុងខែេចិិឆក្លសៅក្លន់ក្លរយិលយ័អសនាោ ម្របសេេន៍ននេីម្រក្ងុរូក្យូ

(ពាក្យេុាំេម្រាប់ក្លរចូលខែក្ក្ាោ - សៅសែើមខែមីនា ។ ពាក្យសេន ើេុាំេម្រាប់ធារុខែរុលា - សៅសែើមខែមិថុនាពាក្យសេន ើេុាំ

េម្រាប់ក្លរចូលខែរុលា - សៅសែើមខែមិថុនាពាក្យសេន ើេុាំេម្រាប់ខែមក្រា - ម្របខហលពាក់្ក្ណ្តោ លខែក្ញ្ញញ ) េូមអនុេរោ

តាមឯក្សារខែលសរៀបចាំម្រេបតាមក្លលេភិារទាំងសនេះ ។

I. ឯក្សារសលើអនក្ោក់្ពាក្យេុាំ

(១) ពាក្យសេន ើរេុាំចូលសរៀន

     ១. បាំសពញក្លរេិក្ានិងមុែរបរ (មិនេុក្សចលរយៈសពលេាំសនរ) ក្ន ុងក្រែាីនរយៈក្លលេាំសនរក្ន ុងម្រក្មុហ នុអាក្លេចរែ៍

(ឧ. សោយសារខរជាំងឺ)េូមភាា ប់ឯក្សារខែលពនយលអ់ាំពីសហរុែលេម្រាប់រយៈសពលចសនាា េះ (បាំសពញក្លលបរសិចឆេ, ខែនិងឆ្ន ាំនន

ក្លរេរសេរនិងស ម្ េះសោយនែផ្ទា ល់របេ់អនក្)  ។

   ២. បាំសពញខែនិងឆ្ន ាំននក្លរចុេះស ម្ េះចូលសរៀនខែលម្រេបតាមេញិ្ញញ បនប័ម្ររបញ្ច ប់ក្លរេិក្ានិងម្របេរិោរបូ

(២) េញ្ញញ បម្ររបញ្ច ប់ក្លរេិក្ានិងម្របរិចរ ៉ឹរេេិាល័យឬសាក្លេេិាល័យ

   ១. អនក្ខែលបនបញ្ច ប់ក្លរេិក្ាសៅមគេេិាល័យឬសាលាសរៀនែនេសេៀរ (មិនេេួលបនេញ្ញញ ប័ម្ររ) សម្រក្លយសពលបញ្ច ប់ថ្នន ក់្

បរញិ្ញញ ប័ម្ររម្ររូេោក់្េញ្ញញ ប័ម្ររ (េញិ្ញញ បនប័ម្ររ) ខែលបញ្ច ប់ក្លរេិក្ា (ចាប់សែើម)និងម្របរិចរ ៉ឹក្ននក្ាំែរ់ម្រតាេិក្ា (សែើម ) ននក្លរ

អប់រំម្យមេិក្ាេុរិយេូមិរមួជាមួយនឹងក្លរបញ្ច ប់េញិ្ញញ បនប័ម្ររនិងម្របរិចរ ៉ឹក្ននមគេេិាល័យឬសាលាសែេងសេៀរ

(ចាប់ចមាងរឺអាចេេួលយក្បន)  ។

   ២. អនក្ខែលានេញ្ញញ ប័ម្ររសៅេក្លេេិាល័យឬអនុេេិាល័យរួរខរសែញើេញិ្ញញ បនប័ម្ររឬេញ្ញញ ប័ម្ររខែលរំពឹងេុក្(េម្រាប់និេេិរ

ខែលនឹងបញ្ច ប់ក្លរេិក្ាសៅឆ្ន ាំេិក្ាសនេះ)ក្ន ុងក្រែសីនេះេូមសែញើម្របរិចរកិ្រហូរែល់ឆាេននសាលាសរៀនែងខែរ

(៣) េញិ្ញញ បនប័ម្ររឯក្សារជាំនាញភាសាជប៉ាុន

ឯក្សារសែើមបីបញ្ញា ក់្ពីជាំនាញភាសាជប៉ាុនសេម ើឬសលើេក្ម្រមិរសរេោក្ម្រមិរភាសាជប៉ាុនក្ម្រមិរN4 (ឬN5) េូមោក់្សេន ើរឯក្សារមួយក្ន ុង

ចាំសណ្តមឯក្សារសយងខាងសម្រក្លម (១ ឬ ២) អនក្ខែលមិនបនបញ្ច ប់ថ្នន ក់្បរញិ្ញញ បម្ររម្ររូេោក់្សេន ើរឯក្សារទាំងពីរម្របសេេសនេះ

(ទាំង១និង២) ។

១. េញិ្ញញ បនប័ម្ររសែើមបីបង្កា ញថ្នសរៀនភាសាជប៉ាុន: ឯក្សារសែើមបីបញ្ញា ក់្ថ្នអនក្ោក់្ពាក្យេុាំបនសរៀនភាសាជប៉ាុនសម្រចើនជាង១៥០

សា៉ា ងសៅក្ន ុងសាលាភាសាជប៉ាុនណ្តមួយសៅក្ន ុងម្របសេេរបេ់អនក្ោក់្ពាក្យ។ស ម្ េះអនក្ោក់្ពាក្យ រយៈសពលននក្លរេិក្ា ចាំនួន

សា៉ា ងខែលពឹងខែែក្សលើក្មម េ ិ្ ីេិក្ា និងចាំនួនសា៉ា ងេរុបននក្លរសរៀនរបេ់អនក្ោក់្ពាក្យក្លលបរសិចឆេសចញ / ខែ / ឆ្ន ាំនិងស ម្ េះ / 

អាេយោា ន / សលែេូរេ័ពារបេ់សាលាភាសាជប៉ាុនរួរខរម្ររូេបនេរសេរ ។

២. េញិ្ញញ បនប័ម្ររសរេោ ជាំនាញភាសាជប៉ាុន: េញិ្ញញ បនប័ម្ររែពេ់ជាងក្ម្រមិរ៤ (ឬ N5) ននសរេោ ជាំនាញភាសាជប៉ាុន * ម្របេិនសបើអនក្ាន

េញិ្ញញ បនបម្ររសរេោ ជាំនាញពាែជិាក្មមជប៉ាុន '' J.TEST 'និង' NAT-TESTភាសាជប៉ាុន 'េូមោក់្មក្ែងខែរ ។

(៤) ថរចមាងលិែិរឆាងខែននិង“លិែិរមួយចាប់សេៀរសែើមបីសរៀបរាប់អាំពីេរោានសៅក្ន ុងម្របសេេជប៉ាុន”

ម្របេិនសបើអនក្បនសៅម្របសេេជប៉ាុនជាង១ខែអនក្ម្ររូេបនសរសេន ើេុាំឱ្យោក់្ "លិែិរមួយសែើមបីសរៀបរាប់អាំពីេរោានសៅម្របសេេជប៉ាុន"

អាំពីក្លរចូលសៅម្របសេេជប៉ាុនមួយសលើក្ៗេាំែុាំខបបបេលិែិរសនេះរឺជាស វ្ ើសឡើងសោយសេរនិីងលក្ខែៈែូចខាងសម្រក្លមរឺរម្រមូេសៅសលើ

លិែិរ ១)ក្លលបរសិចឆេចូលម្របសេេជប៉ាុននិងក្លរចក្សចញពីម្របសេេជប៉ាុន ២) សាថ នភាពេិោា ក្លរនិងេក្មមភាពក្ន ុងអាំឡុងសពលសនេះ

៣)េីក្ខនាងសាន ក់្សៅក្ន ុងអាំឡុងសពលសនេះជាមួយអាេយោា ននិងសលែេូរេពា  ៤) ក្លរចាំណ្តយក្ន ុងអាំឡុងសពលសនេះ ៥) អនក្ឧបរថមភនន

ក្លរចាំណ្តយនិងេាំនាក់្េាំនងរវាងអនក្ឧបរថមភនិងអនក្ ។

(៥)ថរចាំលងសេៀេសៅម្ររួសារ

េូមសែញើឯក្សាររបេ់េាជិក្ម្ររួសាររបេ់អនក្ោក់្ពាក្យទាំងអេ់ខែលរមួានអនក្េិក្ានិងមុែរបរម្របេិនសបើអាច ព័រ៌ានចុេះបញ្ា ី

ទ ាំងសនេះរួរខរជាឯក្សារចុងសម្រក្លយបងែេ់ ។



II ឯក្សារសែើមបីបង្កា ញពីេមរថភាពខែនក្ហិរញ្ញ េរថ ុេម្រាប់ក្លរេិក្ាសៅម្របសេេជប៉ាុន

ទក់្េងសៅនឹងអនក្ខែលបង់នថាេរោេិក្ារបេ់អនក្ោក់្ពាក្យេុាំនិងក្លរចាំណ្តយក្ន ុងក្លររេ់សៅេូមសម្រជើេសរេីលក្ខែៈមួយព ីA ឬ B

ខែលេមម្រេបបាំែុរ។ េម្រាប់អនក្ោក់្ពាក្យេុាំអនក្ខែលបង់ក្លរចាំណ្តយរបេ់េិេេរួរខរជាម្ររួសារឬសាច់ញារិរបេ់អនក្ោក់្ពាក្យ

ខរប៉ាុសណ្តណ េះ (សលើក្ខលងខររសម្រាងែោល់អាគរបូក្រែព៍ីរោា េិបល។ ល។ )

A. ក្ន ុងក្រែីខែលម្ររួសាររបេ់អនក្ោក់្ពាក្យាន ក់្សៅក្ន ុងម្របសេេរបេ់ារ់/នាងានក្លរចាំណ្តយរបេ់េិេេ

អនក្ោក់្ពាក្យេុាំនិងអនក្ឧបរថមភម្ររូេបនទមទរឱ្យបង្កា ញពីេមរថភាពខែនក្ហិរញ្ញ េរថ ុខែលអនក្ឧបរថមភអាចានលេធភាពេូទរ់នថា

េិក្ានិងក្លរចាំណ្តយក្ន ុងក្លររេ់សៅក្ន ុងរយៈសពល១ឆ្ន ាំឬអាំឡុងសពលេិក្ាខែលបនរំពឹងេុក្សៅសាលាសរៀនរបេ់សយើង ។

(១) លិែិរននក្លរេនា

បាំសពញក្ន ុងក្លរេរសេរនែរបេ់អនក្ឧបរថមភផ្ទា ល់

 *សៅក្ន ុង "សហរុែលេម្រាប់ក្លរឧបរថមភ" េរសេរ "េាំសៅសលើេនា ឹក្សែេងសេៀរ"

អនក្ឧបរថមភម្ររូេបនសេន ើេុាំសអាយពនយលអ់ាំពីសហរុែលចាេ់លាេស់យងតាមចាំែុចខាងសម្រក្លមក្ន ុងេនា ឹក្សែេងសេៀរ (សោយឥររិរ

នថា ក្លលបរសិចឆេចូល / ខែ / ឆ្ន ាំស ម្ េះអនក្ឧបរថមភម្រតាឬហរថសលខាែូចាន និងលិែិរននក្លរេនា)ជាពសិេេក្ន ុងក្រែីខែលអនក្

ឧបរថមភមិនខមនជាាតាបិតាននអនក្ោក់្ពាក្យេុាំារ់/នាងរួរខរពនយលព់ីមូលសហរុជាក់្លាក់្ជាក់្ខេោ ង ។

  [១] េាំនាក់្េាំនងជាមួយអនក្ោក់្ពាក្យេុាំ

  [២] ក្លរពនយលអ់ាំពីម្របេពម្របក់្ក្ក់្សៅ្នាារ

* ជាពសិេេម្របធានឬនាយក្ម្ររប់ម្ររងម្រក្មុហ នុរួរខរពនយលព់ីម្របសេេអាជីេក្មមជាំនួញខាន រ ា្ំឬអាជីេក្មមជាំនួញ ម្របេរោ ិននក្លរបសងា ើរ

និងចាំែូល / ចាំែូលផ្ទា ល់ែល នួ ។

  [៣] សាលបាំែងរបេ់អនក្ោក់្ពាក្យេុាំចូលសរៀនក្ន ុងម្របសេេជប៉ាុន

  [៤] សហរុែលនិងម្របេរោ ិរបូសែើមបីបង់នថាចាំណ្តយរបេ់អនក្ោក់្ពាក្យ

* សៅក្ន ុងចសនាា េះនន "ចាំនួនេឹក្ម្របក់្ននក្លរចាំណ្តយខែលអនក្ឧបរថមភនឹងេេួលនិងេធិានក្លរបង់ម្របក់្" េរសេរែូចខាងសម្រក្លម

·  ក្លរចាំណ្តយសលើក្លររេ់សៅៈ េរសេរលុយជាម្យមេម្រាប់មួយខែខែលអនក្ឧបរថមភនឹងសែារ

.  េធិានក្លរបង់ម្របក់្ៈពនយលព់ីរសបៀបបង់នថាសាលានិងនថាចាំណ្តយសលើអាយុជីេរិ បនាា ប់ពីបនមក្ម្របសេេជប៉ាុនអនក្ោក់្

ពាក្យេុាំម្ររូេបញ្ញា ក់្សៅក្លរយិលយ័អសនាោ ម្របសេេន៍េីម្រក្ងុរូក្យូ ថ្នារ់/នាង បនេេួលក្លរម្របក់្សែារជាលែិិរននក្លរេនា

ែូសចនេះេូមសម្រជើេសរេីមស្ាបយេមម្រេបក្ន ុងក្លរសែារម្របក់្ (ឧ.ក្លរសែារម្របក់្តាម្នាារ) សលើក្ខលងខរម្របរល់សោយផ្ទា ល់នែ ។

(២) លិែិរេមរុលយសាច់ម្របក់្របេ់ារ់/នាងសៅក្ន ុង្នាារក្លរ

ចាប់ចមាងនិងេញិ្ញញ បនប័ម្ររននមុែង្ករសារក្លររឺីមិនម្ររឹមម្ររេូ ចាំនួនេឹក្ម្របក់្ននម្របក់្បសញ្ញ ើរួរោក់្សម្រចើនជាងចាំនួនេរុបខែលរមួ

បញ្ច លូទាំងនថាេិក្ានិងក្លរចាំណ្តយេាំរាប់ក្លររេ់សៅក្ន ុងម្របសេេជប៉ាុនរយៈសពល ១ឆ្ន ាំឬអាំឡុងសពលេិក្ាខែលបនរំពឹងេុក្

សៅសាលារបេ់សយើង ។

(៣) ថរចមាងសេៀេសៅ្នាារ

ោក់្សេន ើេុាំចាប់ចមាងសេៀេសៅ្នាារសែើមបីបញ្ញា ក់្អាំពីែាំសែើរក្លរខែលនាាំសៅែល់ក្លរបសងា ើរេមរុលយរែនី្នាារ

(២) . ភាា ប់េាំព័រខែលស ម្ េះអនក្ោក់្ម្របក់្ ស ម្ េះ្នាារ សលែរែនីយ និងសេៀេសៅ្នាារម្ររូេបនេរសេរ

ម្របេិនសបើអនក្ឧបរថមភផ្ទា េ់បត រូ្នាារខែលោក់្ម្របក់្បសញ្ញ ើេូមោក់្សេន ើរថរចមាងសេៀេសៅ្នាាររបេ់្នាារចេ់ែងខែរ ។

(៤) លិែិរបញ្ញា ក់្ក្លរង្ករបចច ុបបនន របេ់អនក្ឧបរថមភ

សាថ នភាពឬមុែរាំ ខែងរបេ់អនក្ឧបរថមភ  រយៈសពលននក្លរង្ករ អាេយោា នម្រក្មុហ ុន / សលែេូរេ័ពានិងស ម្ េះនិងឋានៈរបេ់បុរោល

ខែលេេួលែុេម្ររូេក្ន ុងក្លរសចញរួរខរម្ររូេបនចុេះបញ្ា ីសៅសលើម្រក្ោេខែលានភាា ប់ស ម្ េះម្រក្មុហ ុន ។

(៥) េញិ្ញញ បនប័ម្ររម្របក់្ចាំែូលម្របចាំឆ្ន ាំ (េុពលភាព៣ឆ្ន ាំ)

ចាំនួនេឹក្ម្របក់្មូលោា នននម្របក់្ឈ្ន លួ ម្របក់្រង្កវ ន់ ម្របក់្ឧបរថមភ  ចាំែូលេុេធបនាា ប់ពីក្លរ់ពនធពនធអាក្រ អាេយោា នម្រក្មុហ ុន/ 

សលែេូរេ័ពាម្រក្មុហ ុន ស ម្ េះនិងឋានៈរបេ់បុរោលខែលេេួលែុេម្ររូេក្ន ុងក្លរសចញរួរខរម្ររូេបនពិពែន៌ាសៅសលើម្រក្ោេខែលាន

ភាា ប់ស ម្ េះម្រក្មុហ ុន ។

(៦) លិែិរបញ្ញា ក់្ក្លរបង់ម្របក់្ពនធ  (េុពលភាព៣ឆ្ន ាំ)

េញិ្ញញ បនបម្ររម្ររូេសចញសោយក្លរយិលយ័ពនធោរឬនិសយជក្

(៧) សែេងៗ

សេៀេសៅែិរោបែណ របេ់ម្រក្មុហ នុមួយខែលបង្កា ញពីក្លរេសងខបរបេ់ម្រក្មុហ នុខែលអនក្ឧបរថមភជាាច េ់ឬស វ្ ើក្លរ



B. ក្ន ុងក្រែីខែលម្ររួសាររបេ់អនក្ោក់្ពាក្យឬសាច់ញារិសៅក្ន ុងម្របសេេជប៉ាុនែោរ់ែោង់ក្លរចាំណ្តយរបេ់េិេេ

(១) លិែិរននក្លរេនា

បាំសពញក្ន ុងក្លរេរសេរសោយនែរបេ់អនក្ឧបរថមភ

* សៅសលើ "សហរុែលេម្រាប់ក្លរឧបរថមភ" េូមសមើល "A ក្ន ុងក្រែីខែលម្ររួសាររបេ់អនក្ោក់្ពាក្យាន ក់្សៅក្ន ុងម្របសេេរបេ់ារ់/នាង

ែោរ់ែោង់ក្លរចាំណ្តយរបេ់េិេេ "* សៅសលើ "ចាំនួនេឹក្ម្របក់្ននក្លរចាំណ្តយខែលអនក្ឧបរថមភនឹងេេួលនិងរង្កវ េ់ននក្លរចាំនាយ" 

េូមសមើល "A ក្ន ុងក្រែីខែលម្ររួសាររបេ់អនក្ោក់្ពាក្យាន ក់្សៅក្ន ុងម្របសេេរបេ់ារ់/នាងែោរ់ែោង់ក្លរចាំណ្តយរបេ់េិេេ " ។

(២) លិែិរេមរុលយសាច់ម្របក់្របេ់ារ់/នាងសៅក្ន ុង្នាារក្លរ

េញិ្ញញ បនរួរខរម្ររូេបនសចញសោយ្នាារសៅម្របសេេជប៉ាុន ចាំនួនេឹក្ម្របក់្ននម្របក់្បសញ្ញ ើម្ររូេសម្រចើនជាងចាំនួនេរុបខែលរមួបញ្ច លូ

ទាំងនថាេិក្ានិងក្លរចាំណ្តយេាំរាប់ក្លររេ់សៅក្ន ុងម្របសេេជប៉ាុនរយៈសពល១ឆ្ន ាំឬអាំឡុងសពលេិក្ាខែលបនរំពឹងេុក្សៅសាលា ។

(៣) ថរចមាងសេៀេសៅ្នាារ

ោក់្សេន ើេុាំថរចមាងសេៀេសៅ្នាារសែើមបីបញ្ញា ក់្អាំពីែាំសែើរក្លរខែលនាាំសៅែល់ក្លរបសងា ើរេមរុលយរែនីយ្នាារ(២) ភាា ប់េាំព័រ

ខែលស ម្ េះអនក្ោក់្ម្របក់្ ស ម្ េះ្នាារ សលែរែនីយ និងសេៀេសៅ្នាារម្ររូេបនេរសេរ ។

(៤) េញិ្ញញ បនបម្ររចាំែូលម្របចាំឆ្ន ាំ (េុពលភាព៣ឆ្ន ាំ)

េញិ្ញញ បនបម្ររពនធ  (課税証明書 Kazei shomeisho) ខែលបង្កា ញម្របក់្ចាំែូលម្របចាំឆ្ន ាំរបេ់អនក្ឧបរថមភខែលសចញសោយរោា េិបល

ក្ន ុងរាំបន់

(៥) សែេងៗ

ក្ន ុងក្រែែីាេះឯក្សារែូចខាងសម្រក្លមម្ររូេបនទមទរសែើមបីបញ្ញា ក់្ពីេាំនាក់្េាំនងរវាងអនក្ោក់្ពាក្យនិងអនក្ឧបរថម

[១] សេៀេសៅម្ររួសារ (戸籍謄本 Koseki tohon)

[២]លិែិរអាពាហ៍ពិពាហ៍

C. ក្ន ុងក្រែីខែលអនក្ោក់្ពាក្យារ់/នាងរាប់រងសលើ "ក្លរខែនាាំេម្រាប់ក្លរចុេះស ម្ េះ" សោយារ់/នាងផ្ទា ល់

ពាក្យេុាំសោយអនក្ឧបរថមភម្របសេេ C មិនម្ររូេបនេេួលយក្សៅសាលាសរៀនសេ

III ឯក្សារសៅសលើអនក្ខែលោក់្ពាក្យេុាំ

ក្ន ុងក្រែោីក់្សេន ើឯក្សារសេន ើេុាំសៅក្លរយិលយ័របេ់សាលាសោយនែេូមបាំសពញេម្រមង់ចុេះបញ្ា ីអាំពីព័រ៌ានេាំនាក់្េាំនងរបេ់អនក្

ោក់្ពាក្យ

ក្ន ុងក្រែោីក់្ពាក្យេុាំតាមនម្របែយីេូ៍មភាា ប់ឯក្សារខែល

①

ស ម្ េះអនក្ោក់្ពាក្យសេន ើេុាំ

②

េាំនាក់្េាំនងរវាងអនក្ោក់្ពាក្យេុាំនិងអនក្

ោក់្ពាក្យ

③ព័រ៌ានេាំនាក់្េាំនងរបេ់អនក្សែញើរ (អាេយោា ន សលែេូរេ័ពា សលែេូរសារ និងអាេយោា នអីុខម៉ាល) និង④ព៍រ៌ានសែើមបីសែញើ
ឯក្សារេាំខាន់ៗ (អាេយោា ន ស ម្ េះនិងសលែេូរេ័ពា) ម្ររូេបនេរសេរ ។

(៣) សសេងៗ

(១) េាំរង់និងឯក្សារណ្តខែលបនខក្េម្រមួលម្រេង់ម្រទយសែើមមិនានេុពលភាព

(២) េញិ្ញញ បនបម្រររួរខរម្ររូេបនេរសេរពីរួនាេីរបេ់អនក្សចញស ម្ េះអនក្សចញ និងអាេយោា ន សលែេូរេ័ពានិងសលែេូរសាររបេ់

ម្ររឹេះសាថ នខែលសចញ ម្របេិនសបើអាចស វ្ ើបនេូមបញ្ច លូហរថសលខារបេ់អនក្សចញ

(៣) ឯក្សារខែលបនេរសេរជាភាសាបរសេេសលើក្ខលងខរអង់សរាេភាា ប់ក្លរបក្ខម្របជាភាសាជប៉ាុនឬភាសាអង់សរាេមក្ជាមួយ 

សៅសលើក្លរបក្ខម្របភាសាជប៉ាុន នាមណ្តខែលម្ររឹមម្ររេូ (ែូចជាស ម្ េះរបេ់េិេេស ម្ េះសាលាស ម្ េះម្រក្មុហ ុននិងជាសែើម)

 រួរខរបក្ខម្របជាភាសាអង់សរាេមិនខមនជាអក្េរក្លតាក្លណ្តសេ។

(៤) រក្ាេុក្រាល់ឯក្សារថរចមាងឯក្សារខែលអនក្ោក់្ពាក្យសេន ើេុាំស វ្ ើមុនសពលបញ្ជ នូមក្សយើង ក្លរពារក្ន ុងក្រែសីាលាសរៀនរបេ់

សយើងអាចនឹងេុាំឲ្យារ់/នាងោក់្ឯក្សារទាំងសនាេះ ។

(៥) ក្ន ុងក្រែីខែលានលិែិរឬក្លរម្របក្លេខក្ាងបនា ាំសៅសលើឯក្សារទាំងសនាេះ អនក្ោក់្ពាក្យេុាំនឹងម្ររូេធាា ក់្សបើសទេះបីជាារ់/នាង

បនជាប់ក្លរសម្រជើេសរេីរបេ់សាលាសរៀនក៏្សោយ។

(៦) សទេះបីឯក្សារខែលរម្រមូេទាំងអេ់ម្ររូេបនោក់្ជូនែល់សយើង មិនខមនម្របក្ែថ្នអនក្ោក់្ពាក្យទាំងអេ់េុេធខរជាប់ក្លរសម្រជើេ

សរេីរបេ់សាលាសរៀនសយើងសនាេះសេ ។អនក្ោក់្ពាក្យេុាំរួរខរបសងា ើរខែនក្លរមួយសេៀរក្ន ុងក្រែីខែលបរាជ័យក្ន ុងក្លរសម្រជើេសរេីតាម

រយៈសាលាសរៀនឬក្លរយិលយ័អសនាោ ម្របសេេន៍េីម្រក្ងុរូក្យូ របេ់សយើង ។សបក្ខជនក៏្អាចោក់្ពាក្យេុាំចូលសរៀនសៅសាលាសែេងសេៀរបន

ខែរ ម្របេិនសបើអនក្ចង់ោក់្ពាក្យេុាំចូលសរៀនសៅសាលាមួយសែេងសេៀរតាមរយៈសាលាសយើង េូមម្របប់សយើងសៅសពលអនក្ោក់្ពាក្យ។

(៧) អនក្ខែលមិនបនជាប់ក្ន ុងក្លរសម្រជើេសរេីសោយក្លរយិលយ័អសនាោ ម្របសេេន៍រាំបន់ម្រក្ងុរូក្យូ  សាថ នេូរជប៉ាុន ឬក្លរយិលយ័កុ្ងេ ុល

ក្លលពីសពលមុន រួរខរេួរមូលសហរុខែលមិនាាំម្រេ ។សៅក្លរយិលយ័អសនាោ ម្របសេេន៍េីម្រក្ងុរូក្យូ ជាសែើមមុនសពលោក់្ពាក្យេុាំមក្សា

លារបេ់សយើងក្លរយិលយ័អសនាោ ម្របសេេន៍ម្របក្ែជាសមើលចាំសពាេះក្លរក្រ់ម្រតាខែលបរាជ័យក្លលពីមុននិងសម្រជើេសរេីពាក្យេុាំមោងសេៀរ។

(៨) េញិ្ញញ បនប័ម្ររសែើមននក្លរបញ្ច ប់ក្លរេិក្ានឹងម្ររូេម្របរល់ជូនេញិសម្រក្លយសពលក្លរសម្រជើេសរេីសៅក្លរយិលយ័អសនាោ ម្របសេេន៍េីម្រក្ងុ

រូក្យូ  រចួឯក្សារសែេងសេៀរនឹងមិនម្ររូេបនម្របរល់ឲ្យមក្េញិតាមសាលក្លរែ៍។

ក្ន ុងក្រែីខែលអនក្ោក់្ពាក្យេុាំានឯក្សារណ្តខែលម្ររូេឪ្យសាលាម្របរល់ឲ្យេញិេូមសេន ើេុាំមក្សាលារបេ់សយើងសៅសពលោក់្ពាក្យ។




