
                                                               ABK COLLEGE

                               ការណែនាំសម្រាប់ការចូលរមួសម្រាប់សិសសបរទេសណែលរស់ទៅក្ន ុងម្របទេសជប ៉ុន

ពាក្យទសន ើស៉ុាំ

លក្ខខណ្ឌ នៃតម្រូវការ

●អ្នក្ដាក់្ពាក្យស៉ុាំម្ររវូណរស្នន ក់្ទៅម្របទេសជប ៉ុនទដាយានសិេធិម្រសបចាប់ (ែូចជា "អ្នក្ស្នន ក់្ទៅអ្ចិន្រ្នៃយ"៍ "បៃឬីម្របពនធន្រនជនជារិ

ជប ៉ុន" "អ្នក្ស្នន ក់្ទៅរយៈទពលណវង" "នយក្ដាា ន" ជាទែើម) ទ ើយអាចស្នន ក់្ទៅម្របទេសជប ៉ុនទម្រកាមលក្ខខែឌ េិដាា ការែូចគ្នន  សិក្ា 

ទៅស្នលារបស់ទយើង។ស្នា នភាពេិដាា ការរបស់អ្នក្ដាក់្ពាក្យស៉ុាំមិនគួរជា "អ្នក្មក្េសសនបទ ៃ្ ោះអាសនន" ទេ។ 

●អ្នក្ដាក់្ពាក្យម្ររវូបញ្ច ប់ការសិក្ាយ ងទោច្ស(់១២)ឆ្ន ាំទៅក្ន ុងម្របទេសែ៏ន្រេទម្រៅពមី្របទេសជប ៉ុន ឬក៏្ពួក្ទគម្ររវូណរ

បញ្ច ប់ថ្នន ក់្វេិាល័យឬមធ្យមសិក្ាជាន់ខពស ់(េម្រមង់ 5 ·ក្ម្រមិរធ្មមតារបស់ GCE ។ ល។ ) 

●អ្នក្ដាក់្ពាក្យស៉ុាំណែលានបាំែងចូលទរៀនទៅស្នក្លវេិាល័យឬមោវេិាល័យជាំនញវជិាា ជីវៈម្ររវូានអាយ៉ុចាប់ព១ី៨ ឆ្ន ាំទ ើងទៅ

ទៅទពលច៉ុោះទ ម្ ោះចូលទរៀនទៅវេិាស្នា នទនោះ ។

●អ្នក្ដាក់្ពាក្យស៉ុាំណែលានបាំែងចង់ច៉ុោះទ ម្ ោះចូលទរៀនទៅស្នលាទម្រកាយឧរៃមសិក្ាម្ររវូានអាយ៉ុយ ងទោច្ស់២២ឆ្ន ាំទ ើងទៅ

ទៅទពលច៉ុោះទ ម្ ោះចូលទរៀនទៅវេិាស្នា នទនោះ ។

●អ្នក្ដាក់្ពាក្យស៉ុាំណែលស្នន ក់្ទៅក្ន ុងម្របទេសជប ៉ុនជាមួយសិេធិេេួលបានសិេធិរបស់ "សក្មមភាពណែលបានក្ាំែរ់" និង

 "និសសរិមោវេិាល័យ" សូមពទិម្រគ្នោះជាមួយពួក្ទយើង។

●សម្រាប់ការចូលទរៀនណខក្ក្កដា&ណខមក្រាអ្នក្ដាក់្ពាក្យស៉ុាំម្ររវូានជាំនញភាស្នជប ៉ុនយ ងទោច្ស ់JLPT5 ឬទលើសពទីនោះ។

ចំៃួៃសិសសដែលម្តវូបាៃអៃញុ្ញា តិ

●និសសរិពីរ បី នក់្ 

រយៈពេលនៃការដាក់្ពាក្យ

●ចូលទរៀនណខទមស្ន ●ចូលទរៀនណខក្ក្កដា

ចាប់ពនី្រងៃេី១៥ធ្ន ឆូ្ន ាំម៉ុនទៅន្រងៃេី១៥ណខមីនន្រនឆ្ន ាំចូលទរៀន ចាប់ពនី្រងៃេី២០ឧសភាែល់ន្រងៃេី១៥ណខមិង៉ុនន្រនឆ្ន ាំចូលទរៀន

●ចូលទរៀនណខរ៉ុលា ●ចូលទរៀនណខមក្រា

ចាប់ពនី្រងៃេី១ក្ក្កដាែល១់៥ក្ញ្ញា ន្រនឆ្ន ាំចូលទរៀន ចាប់ពនី្រងៃេី១វចិឆកិាែល់១៥ធ្ន ឆូ្ន ាំម៉ុនន្រនការចូលទរៀន

※សូមបញ្ញា ក់្ពរីយៈទពលន្រនការដាក់្ពាក្យស៉ុាំជាម៉ុនពទីម្រពាោះទយើងអាចបិេពាក្យទសន ើស៉ុាំឆ្ប់ឬម្របណ លជាមិនទបើក្ពាក្យក៏្ថ្នបាន។

ឯក្សារដែលម្តវូការ (ពេក្ខជៃទងំអស់ម្តវូដតអៃវុតតតារពាក្យពសន ើសំុ ១ ~ ៦)ែូចខាងពម្ការៈ

* ទយើងនឹងបញ្ជ នូសាំែ៉ុ ាំណបបបេឯក្ស្នរណែលបានសាា លទ់ដាយសញ្ញា *តាមអ្៉ុីណម លបនា ប់ពកីារដាក់្ពាក្យតាមអ្នឡាញ។

១ ពាក្យពសន ើសំុចូលពរៀៃ * ៥ ចាេ់ថតចរលងេ័ណ្ណ សាន ក់្ពៅ (កាតចុុះព ម្ ុះជៃេរពេស)

អាសយដាា ន ទលខេូរសពានិងទលខេូរស្នរទាំងក្ន ុងម្របទេស  (ទងំដននក្ខាងរុខៃងិខាងពម្កាយ)

ខល នួនិងជប ៉ុនម្ររវូណរបាំទពញ ងរចមលងប័ែណ ធានស៉ុខភាពរបស់ម្រគួស្នរនិង អ្នក្ដាក់្ពាក្យ

២ ពេតុនលសម្ាេក់ារសិក្ាពៅម្េពេសជេ ុៃ  * ៦ ថតចរលងេ័ណ្ណ ធានាសុខភាេអៃតរជាតិ

ទយើងពនិិរយទមើលទាំងារិកានិងេាំ ាំន្រនការសរទសរ ៧ ចាេ់ពែើរេញ្ច េ់ការសិក្ា(រធ្យរសិក្ា សាក្លវេិាល័យ)

អ្នក្ណែលានបាំែងចូលទរៀនទៅស្នលាទម្រកាយឧរៃមសិក្ា ឬសញ្ញា េម្តដែលៃងឹេញ្ញា ក់្ពេលខាងរុខ

សូមភាា ប់គទម្រាងម្រស្នវម្រជាវ(ទដាយទសរ,ី អ្រាបេខលនិីងារិកា) មិនេេួលយក្ចាប់ងរចមលងទេ

 ៣ រេូថត ២សៃល ឹក្ ៨ ម្េតិចារកិ្នៃអៃឬុសាក្លវេិាល័យ (ជាពរៀងរាល់ឆ្ន ំ) 

 ៤cm× ៣cm របូងរណែលងរក្ន ុងទពល៣ណខច៉ុងទម្រកាយបាំផ៉ុរ មិនេេួលយក្ចាប់ងរចមលងទេ 

យក្ពមី៉ុខទពញនិងពាក់្ក្ ៃ្ លខល នួ ប ៉ុណនៃលខិិរបញ្ញា ក់្ម្ររឹមម្ររវូេេួលយក្

 សូមសរទសរទ ម្ ោះរបស់ទបក្ខជននិងសញ្ញា រិទៅខាងទម្រកាយខនងរបូងរ ៩ លិខតិវតតាៃៃងិម្េតិចារកឹ្នៃសាលាពរៀៃភាសាជេ ុៃ

៤ ថតចរលងលិខតិឆ្លងដែៃ (អ្ម្រតាចូលទរៀនម្ររវូទលើសព ី៩០%ទ ើង)

េាំពរ័ណែលម្ររវូការគឺជាេាំពរ័ណែលានរបូងរេិដាា ការបចច ុបបនន ※៧·៨ ម្ររវូបានដាក់្សម្រាប់អ្នក្ានចាំទែោះែឹងខាងការអ្ប់រំ

និងម្រតាទាំងអ្ស់ទៅទលើការចូលនិងការចាក្ទចញពមី្របទេសជប ៉ុន ※៩ ម្ររវូដាក់្ជូនអ្នក្ណែលបានសិក្ាភាស្នជប ៉ុនទៅជប ៉ុន

រពេៀេរេេនៃការដាក់្ពាក្យ

សូមទមើលេាំពរ័បនា ប់

                                                                ការទម្រជើសទរសីឲ្យច៉ុោះទ ម្ ោះចូលទរៀន

រពេៀេក្ន ុងការពម្ជើសពរ ើស

ការទម្រជើសទរសីឲ្យច៉ុោះទ ម្ ោះចូលទរៀនម្ររវូបានទធ្វ ើទ ើងទដាយណផែក្ទលើមូលដាា នន្រនឯក្ស្នរណែលដាក់្ទសន ើ 

ជួនកាលខាងស្នលាទរៀននឹងសាំភាសអ្នក្ដាក់្ពាក្យស៉ុាំ ។

ការម្េកាសលេធនលនៃការពម្ជើសពរ ើស

●ចូលទរៀនណខទមស្ន ●ចូលទរៀនណខក្ក្កដា

អ្នក្ដាក់្ពាក្យនឹងែឹងលេធផលទៅច៉ុងណខមីនតាមអ្៉ុីណម លរ ឺន្រម្របែីយ៍ អ្នក្ដាក់្ពាក្យនឹងែឹងលេធផលទៅច៉ុងណខមិង៉ុនតាមអ្៉ុីណម លរ ឺ ន្រម្របែី

●ចូលទរៀនណខរ៉ុលា ●ចូលទរៀនណខមក្រា

អ្នក្ដាក់្ពាក្យនឹងែឹងលេធផលទៅច៉ុងណខក្ញ្ញា តាមអ្៉ុីណម លរ ឺន្រម្របែីយ៍ អ្នក្ដាក់្ពាក្យនឹងែឹងលេធផលទៅច៉ុងណខធ្ន តូាមអ្៉ុីណម លរ ឺន្រម្របែីយ៍

ន្រងលសិក្ា

ចូលទមស្ន (វគាសិក្ា ១ ឆ្ន ាំ / ២ ឆ្ន ាំ)  ចូលក្ក្កដា(វគាសិក្ា ១ ឆ្ន ាំ ៩ណខ)  

ចូលរ៉ុលា (វគាសិក្ា ១ ឆ្ន ាំក្នលោះ) ចូលណខមក្រា (វគាសិក្ា ១ ឆ្ន ាំ៣ណខ)

※សិសសអាចសិក្ាម្ររឹម៦ណខឬ១ឆ្ន ាំប ៉ុទ ណ្ ោះ ※សិសសអាចសិក្ាម្ររឹម៩ណខប ៉ុទ ណ្ ោះ

入学検定料ន្រងលច៉ុោះទ ម្ ោះ ទលើក្ណលង ទលើក្ណលង

入学金ន្រងលចូលទរៀន ៨០០០០ទយ ន    ៨០០០០ទយ ន

៣១០០០០ ទយ ន /រាល៦់ណខ សាំរាប់៩ណខែាំបូងៈ ៤៦៥០០០ទយ ន

បនា ប់មក្ៈ ៣១០០០០ទយ ន/៦ណខ

ន្រងលវគាសិក្ារាប់បញ្ច លូន្រងលសាា រសិក្ា ន្រងលស្នលាទរៀនក្ន្រម្រមទសវាទម្រៅទា ងនិងន្រងលធានរា៉ា ប់រង (ការធានរា៉ា ប់រងទម្រគ្នោះថ្នន ក់្)  ។ 

ន្រងលវគាសិក្ាគួរណរម្ររវូបង់ម្របចាាំណខក្ន ុងរយៈទពល៦ណខ (៣១០០០០)  ។ 

សម្រាប់ការចូលទរៀនណខក្ក្កដានិងណខមក្រាសូមបង់៤៦៥០០០សាំរាប់ន្រងលសិក្ា៩ណខែាំបូង បនា ប់មក្បង់៣១០០០០ ទរៀងរាល់៦ណខ ។ 

សូមទផញើម្របាក់្ទៅគែនីធ្នគ្នរស្នលាណែលបានសរទសរទៅេាំព័របនា ប់ សូមក្៉ុាំបង់់ជាស្នច់ម្របាក់្  ។

授業料ន្រងលសិក្ា



                                                                                     ណបបបេន្រនការដាក់្ពាក្យ

①សូមដាក់្ពាក្យតាមអ្នឡាញតាមទគ េាំព័រ

 http://www.abk.ac.jp/english/students-living-in-japan/

ទយើងពនិិរយទមើលេិននន័យរបស់អ្នក្ទ ើយទផញើេម្រមង់ពាក្យស៉ុាំ

(excel)ទអាយអ្នក្តាមអ្៉ុីណម ល

②សូមបាំទពញម្រគប់រម្រមូវការន្រនពាក្យទសន ើស៉ុាំនិងទផញើមក្ទយើងតាមរយៈអ្៉ុីណម ល

ទយើងពនិិរយទមើលពាក្យទសន ើស៉ុាំរបស់អ្នក្ទ ើយទផញើទអាយ

អ្នក្វញិជាមួយការណែនាំខលោះៗតាមអ្៉ុីណម ល

③សូមម្រពនីវាទចញរចួស៉ុីទញ ទៅម្របអ្ប់ រាទលខាទនោះ

លិខិរធានរបស់ឪព៉ុក្ាៃ យ / អា្ពាបាលម្ររវូបាំទពញទដាយន្រែរបស់ឪព៉ុក្ាៃ យឬបៃ ីម្របពនធផ្ទា ល ់

④សូមទផញើឯក្ស្នរណែលម្ររវូការទាំងអ្ស់រមួទាំងេម្រមង់ពាក្យស៉ុាំតាមន្រម្របែីយ៍

※សូមទរៀបចាំទែើមបីេេួលបានឯក្ស្នរចាាំបាច់ទាំងអ្ស់ទដាយបិេកាលបរទិចឆេ

ទៅទពលទយើងេេួលបានឯក្ស្នរពីអ្នក្ ទយើងនឹងទផញើអ្៉ុីណម លទែើមបីបញ្ញា ក់្ពកីារេេួលឯក្

ស្នររបស់អ្នក្ក្ន ុងក្រែីណែលអ្នក្បរាជ័យក្ន ុងការេេួលអ្៉ុីណម លរបស់ទយើងក្ន ុងរយៈទពល២

សបាៃ  សូ៍មទក់្េងមក្ទយើងខុ្ាំ ។

※សូមទមតាៃ េាំនក់្េាំនងមក្កាន់ទយើងខុ្ាំម្របសិនទបើអ្នក្ានសាំនូរអ្ាំពរីទបៀបដាក់្ពាក្យទនោះ

                                                                                  ពកីារដាក់្ពាក្យទសន ើរស៉ុាំទៅការច៉ុោះទ ម្ ោះ

ចូល ទមស្ន                  ចូលក្ក្កដា ចូលរ៉ុលា ចូលមក្រា អ្នក្ដាក់្ពាក្យស៉ុាំ

១៥ធ្ន  ូ～១៥មីន ១ក្ក្កដា～១៦ក្ញ្ញា ១វចិឆ ិកា～១៦ធ្ន ូ ដាក់្ឯក្ស្នរពាក្យស៉ុាំ

ច៉ុងណខមីន ច៉ុងណខក្ញ្ញា ច៉ុងណខធ្ន ូ
ទែើមបីបង់ន្រងលចូលនិងន្រងល

សិក្ា

ទែើមទមស្ន ច៉ុងក្ញ្ញា / ១ រ៉ុលា ទែើមណខមក្រា ការណែនាំ, ការទធ្វ ើទរសៃដាក់្, ចាប់ទផៃើមទរៀន

ការេូទត់សង·ការេងវិលសងម្បាក់្វញិ

ការបង់ម្របាក់្ន្រងលទសវា: ន្រងលទសវាម្ររវូណរម្ររវូបានទផារនិងបានែល់គែនីធ្នគ្នរណែលបានក្ាំែរ់មិនម្ររវូយរឺជាងកាលបរទិចឆេក្ាំែរ់ ។ 

ក្ន ុងក្រែីណែលក្ន្រម្រមទសវាមិនម្ររវូបានទផញើតាមកាលបរទិចឆេក្ាំែរ់អ្នក្ច៉ុោះទ ម្ ោះស្នលាទរៀននឹងម្ររវូល៉ុបទចញពបីញ្ា ីច៉ុោះទ ម្ ោះចូលទរៀន ។ 

ការពនារទពលន្រនការេូទរ់មិនម្ររវូបានេេួលយក្ទៅក្ន ុងទគ្នលការែ៍។

ការសងម្របាក់្វញិ:  ម្របាក់្ណែលបានបង់ទ ើយនឹងមិនម្ររវូបានសងវញិទេ ។ ទទោះជាយ ង្ក៏្ទដាយក្ន ុងក្រែីណែលអ្នក្ដាក់្ពាក្យ

ស៉ុាំល៉ុបទចាលការចូលទរៀនម៉ុនទពលពធីិ្ចូលទរៀនចាប់ទផៃើមអាចនឹងម្ររវូបានសងវញិបនា ប់ពាីនឯក្ស្នរម្ររឹមម្ររវូ ។

2-12-12, Hon-Komagome, Bunkyo-ku គែនីធ្នគ្នរស្នលាទរៀន: អាសយដាា នធ្នគ្នរ ៖

, Tokyo 113-0021 ជប ៉ុន Mizuho bank (Hongo branch) 3-34-3 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo

ទលខេូរស័ពា: 03-6912-0756  គែនីសនស ាំ (普通值金口座):  ជប ៉ុន

ទលខេូរស្នៈ 03-6912-0757 2908788 ទលខេូរស័ពា: 03-3812-3261

អ្៉ុីណម ល:info@abk.ac.jp　 ទ ម្ ោះគែនី: ABK COLLEGE

URL：www.abk.ac.jp

ចូលក្ក្កដា

ច៉ុងមីង៉ុន/ ១ក្ក្កដា

ម្របកាសលេធផល

ន្រនការទរសីនិង

ទសន ើបង់ន្រងល

២០ឧសភា～១៥មីង៉ុន

ច៉ុងណខមីង៉ុន

ស្នលា

េេួលឯក្ស្នរ

ដាក់្ពាក្យ


