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ការតាំងពិពណ៌សិល្បៈសម្រាប់ជនបរទេស
ទ្វើការនិងសិក្សាទៅទេត្ត Kagawa 

JICA SHIKOKU 
និង 

សាគមសហម្របតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ជប ៉ុន(JOCA) ទេត្ត Kagawa

【គាំម្រេទោយ】 
ទេត្ត Kagawa 
នីតិ្ប៉ុគគល្មូល្និ្ិសាធារណៈ International Exchange Association ទេត្ត Kagawa 
នីត្បិ៉ុគគល្មូល្និ្សិាធារណៈ International Exchange Association ម្រក្សុងTakamatsu 
សាគម International Exchange Association ស្សុក្ស Mitoyo 
សាគម International Exchange Association ស្សុក្ស Sakaide 
សាគម International Exchange Association ស្សុក្ស Kanonji 
អងគការទល្ើក្សក្សាំពស់េាំនាក់្សេាំនងអនតរជាតិ្ ស្សុក្ស Sanuki 
សាគម International Exchange Association ស្សុក្ស Higashi Kagawa 
អងគការ International Exchange Utazu 
សាគម International Exchange Association ឃ៉ុាំ Manno 
នីតិ្ប៉ុគគល្ទ្វើសក្សមមភាពពិទសសមិនរក្សចាំទណញ Archipelago 
នីតិ្ប៉ុគគល្សាជីវក្សមមសាធារណៈ Second Hand 
សាគមគាំម្រេ J.O.C.V. ននទេត្ត Kagawa

【សហការទោយ】 
Reoma Resort 
នីត្បិ៉ុគគល្អប់រ ាំ Anabuki Gakuen  
ម្រក្សុមហ ៉ុនសាជីវក្សមម Marunaka 
Human Ring Cooperative 
CrossoverJapan 

https://www.facebook.com/KAGAWA.KIAC

ក្សមមវ ិ្ ីទនេះានទគល្បាំណងទ្វើការណណនាាំឱ្យម្របជាពល្រដ្ឋននទេត្ត Kagawa សាគ ល់្នូវសាា នដ្សិល្បៈល្អៗ ននជនបរទេសណដ្ល្រស់ទៅក្សា៉ុងទេត្តឱ្យបានេូល្ាំេូលាយ ទដ្ើមប ី
ជម្រមញុនូវសងគមពហ៉ុវបប្ម៌ក្សា៉ុងទេត្ត។ 
ទយើងេ្៉ុាំសងឃមឹថា នឹងបានេេួល្នូវសាា នដ្សិល្បៈណដ្ល្ទគរពវបប្ម៌ទសេងៗ ទហើយណដ្ល្ទោរទពញទៅទោយការណណនាាំឱ្យសាគ ល់្នូវជីវភាពរស់ទៅដ៏្ល្អសមបូរសបាយ។ 

【សាា នដ្ណដ្ល្អាចោក់្សមក្សម្របកួ្សត្】 
  ណសាក្ស 2D   គាំនូរទម្របើថាា ាំទម្របង-គាំនូរទម្របើថាា ាំេឹក្ស-គាំនូរម្រក្សទោត្-គាំនូរជប ៉ុន-គាំនូរព៉ុមព ។ល្។ 
  ណសាក្ស 3D   ចាា ក់្ស-សិល្បៈសិបបក្សមម-ក្ស៉ុលាល្ភាជន៍-សិបបក្សមម ។ល្។ 

  ណសាក្សរូបថត្   របូថត្ (ហវិល្-ឌីជីថល្-smart phone) 
⚫ ចាំនួនសាា នដ្ណដ្ល្ាា ក់្សៗអាចោក់្សបានគឺ មួយ សម្រាប់មួយណសាក្ស
⚫ អាចោក់្សបានណត្សាា នដ្ណាណដ្ល្មិនទាន់បានម្របកាសជាសាធារណៈ
⚫ ម្រត្ូវជាសាា នដ្ទដ្ើមរបស់អាក្សណដ្ល្ោក់្ស ទហើយមិនណដ្ល្បានេេួល្រង្វវ ន់ក្សា៉ុងការតាំងពិពណ៌ម៉ុនៗ

ជាអាេិ៍
⚫ ម្រត្ូវជាសាា នដ្ណដ្ល្មិនបាំោនក្សមមសិេធិនិពនធ ក្សមមសិេធិ្ាម រមណ៍ ក្សមមសិេធិបញ្ញា អាក្សដ្នេ
⚫ មិនអាចោក់្សសាា នដ្ណាណដ្ល្សទ៉ុយនឹងសណាា ប់ធាា ប់សាធារណាៈនិងេាំទនៀមេាា ប់ល្អបានទេ
⚫ ជាទគល្ការណ៍ មិនសងសាា នដ្ណដ្ល្បានោក់្សវញិទេ
【ក្សាំឡ៉ុងទពល្េេួល្】 ពីនថៃេី1 ក្សក្សកោ ដ្ល់្ នថៃេី 31 សីហា 2020 
【ល្ក្សខណៈសមបត្តិទដ្ើមបោីក់្ស】 • ជនបរទេសណដ្ល្រស់ទៅក្សា៉ុងទេត្ត Kagawa 

(សម្រាប់អាក្សណដ្ល្មិនណមនជាជាំនាញប ៉ុទណាណ េះ) 
• អាក្សណដ្ល្ានអាយ៉ុយ ងតិ្ច 18 ឆ្ា ាំ ទៅនថៃោក់្ស

【នថាទសវាទដ្ើមបោីក់្សសាា នដ្】 មិនយក្សក្សនម្រមទេ
【ក្សាំឡ៉ុងទពល្តាំងសាា នដ្】ពីនថៃេី15 ក្សញ្ញា  ដ្ល្់ នថៃេី 30 វចិឆិកា 2020
【ក្សណនាងតាំងសាា នដ្】 JICA Shikoku I-Pal Kagawa ជាទដ្ើម
【ក្សាំឡ៉ុងទពល្ទម្រជើសទរ ើសសាា នដ្】 ណេក្សញ្ញា  2020
【ការម្របកាសល្េធសល្】 ម្របកាសតមេាំព័រ Facebookសាូវការ ទៅទដ្ើមណេត្៉ុលា 2020
【ពិ្ីជូនរង្វវ ន់ (គទម្រាង)】នថៃេី11 ត្៉ុលា 2020  Kagawa International Festa 2020

【ល័្ក្សខេ័ណឌ ននការោក់្សសាា នដ្】 
ណសាក្ស 2D 
• អាចោក់្សណត្សាា នដ្ណាណដ្ល្ានេាំហាំយ ង ា្ំម្រតឹ្ម A3 (297x420mm) ប ៉ុទណាណ េះ
• អាចោក់្សបានណត្សាា នដ្ណាណដ្ល្មិនទាន់បានោក់្សតមការម្របកួ្សត្ ឬការតាំងទសេងទេៀត្
ប ៉ុទណាណ េះ
ណសាក្ស 3D 
• អាចោក់្សបានណត្សាា នដ្ណាណដ្ល្ានេាំហាំទាាំងបីម្រជុង យ ង ា្ំម្រតឹ្ម 50 cm មួយម្រជុងប ៉ុទណាណ េះ
• អាចោក់្សបានណត្សាា នដ្ណាណដ្ល្មិនទាន់បានោក់្សតមការម្របកួ្សត្ ឬការតាំងទសេងទេៀត្
ប ៉ុទណាណ េះ
ណសាក្សរបូថត្ 
• អាចោក់្សបានណត្សាា នដ្ណាណដ្ល្មិនទាន់បានម្របកាសសាយ ទហើយណដ្ល្សាមីេាួនជាអាក្សថត្
ម្រពមទាាំងានក្សមមសិេធិទាាំងអស់ទៅទល្ើសាា នដ្ទនាេះប ៉ុទណាណ េះ

• អាចោក់្សបានណត្សាា នដ្ណាណដ្ល្បានថត្ក្សា៉ុងទេត្ត Kagawa ប ៉ុទណាណ េះ
• សាា នដ្ណាណដ្ល្ធាា ប់ោក់្សក្សា៉ុងការម្របកួ្សត្ ឬការតាំងពិពណ៌ទសេងទេៀត្ មិនអាចោក់្សបានទេ
• សាា នដ្ណដ្ល្សាមីេាួនបានបទង្វហ េះក្សា៉ុងទគហេាំព័រ ឬ SNS សាមីេាួន អាចោក់្សបាន
• រូបថត្កាត់្ត្ ឬរូបថត្ណក្សនចា រូបថត្បាូរម្រេង់ម្រទាយ រូបថត្សគួបសេាំ មិនអាចោក់្សបានទេ
• រូបថត្ត្ម្រមឹម  រូបថត្ត្ម្រមូវពនាឺ អាចោក់្សបាន
• េិនាន័យជា JPEG េាំហាំពី 5 ទៅ 10 MB (គបបីណត្ជារូបាន resolution 350 dpi)

【វ ិ្ ីោក់្ស】 
• សូមបាំទពញចាំណ៉ុ ចចាំបាច់ ក្សា៉ុងប័ណណស៉ុាំោក់្សសាា នដ្ បិេទៅខាងទម្រកាមណសាក្សខាងសាា ាំ ខាងេាង
សាា នដ្ ទហើយទស្ើមក្សទយើងេ្៉ុាំ។

• សូមបិេប័ណណស៉ុាំោក់្សសាា នដ្មួយសនាឹក្សសម្រាប់សាា នដ្មួយ។
• សូមទវចេចប់ និងចត់្វធិានការយ ងណាការោរក្ស៉ុាំឱ្យសាា នដ្ណបក្សបាក់្សទពល្ដឹ្ក្សជញ្ជូ ន។
• មិនអាចទស្ើតមវ ិ្ ីទស្ើទោយឱ្យអាក្សេេួល្ទចញនថាទស្ើបានទឡើយ។

រង្វ
វន់

 ⚫ រង្វវ ន់ទល្េមួយ    មួយសាា នដ្ក្សា៉ុងមួយណសាក្ស … ប័ណណសរទសើរ-ោនរង្វវ ន់-ម្របាក់្សរង្វវ ន់  20,000 ទយ ន
⚫ រង្វវ ន់ទល្េពីរ    មួយណសាក្ស ពីរសាា នដ្ … ប័ណណសរទសើរ-សាំប៉ុម្រត្ចូល្ Reoma Resort ទោយទសរ ីពីរសនាឹក្ស (សាល់្ទោយ Reoma Resort)-អងករ 2 kg (សាល់្ទោយ នីតិ្ប៉ុគគល្អប់រ ាំ Anabuki Gakuen)
⚫ រង្វវ ន់ម្របធាន JICA  Shikoku    មួយសាា នដ្… ប័ណណសរទសើរនិងរង្វវ ន់ ⚫ រង្វវ ន់អតី្ត្អាក្សសម័គចិត្ត JOCA ទេត្ត Kagawa    មួយសាា នដ្…ប័ណណសរទសើរនិងរង្វវ ន់

ក្សណ
នាង

ោ
ក្ស ⚫ JICA Shikoku Center, 1st floor, Kagawa Sanyu Building, 3 Kajiya-machi, Takamatsu City, Kagawa Prefecture, 760-0028, Japan

⚫ Human Ring Cooperative [KIAC2020 Executive Committee], 1387-1, Tsuda, Tsuda-machi, Sanuki City, Kagawa Prefecture, 769-2401, Japan
 kiac2020info@gmail.com 087-821-8825（JICA Shikoku   Yamashina, Fujioka）／ 080-8749-8373（KIAC  Tamura）

ប័ណណស៉ុាំោក់្សសាា នដ្
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〒 

េាំនាក់្សេាំនង
Contact TEL E-mail

ចាំណងទជើង
Title 

［វ ិ្ ីបាំទពញ］ ⚫ សមូបាំទពញចាំណ៉ុ ចចាំបាច់ក្សា៉ុងម្របអប់ខាងទល្ើទនេះ ជាព៉ុមពអក្សេរ Kaisho  (ភាសាជប ៉ុន ឬអង់ទគាស ឬអក្សេរោតាំង) ។  ⚫ ចាំណ៉ុ ចណដ្ល្ានសញ្ញា  ※ សូមក្ស៉ុាំបាំទពញ ⚫ អាចោក់្សេាំនាក់្សេាំនងរបស់ត្ាំណាងបាន។ 
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