
技能実習生の友 
មតិ្តរបស់សិកខ កមបណ្តុ ះប�្ត លជនំញ 

 តុ� 2022 សរទរដូវ 	
 
យល់ដងឹ�មរយ�តុក្ត� អំពី�រមមណ៍ជនជតិជប៉ុន “ករចំ�យេពលរដូវស្លឹកេឈើ្រជុះេនជប៉ុន”  
◇បេងកើនជំនញភ�ជប៉ុនជមយួអ្វីៗែដលេនជុំវញិខ្លួនេយើង!  ◇ពកយ�មរដូវរបស់ជប៉ុន - ម៉ុមជិិ�គ រ ិនរដូវស្លឹកេឈើ្រជុះ  

កុគឹហគុណុម៉ុរ ិ“あき 秋 空き” 
 
 

 

― ករច�ំយេពលរដូវស្លឹកេឈើ្រជះុេនជប៉ុន ― 

 

រដូវស្លឹកេឈើ្រជុះស្រមបស់ិលបៈ រដូវស្លឹកេឈើ្រជុះស្រមបក់ី�... និងរដវូស្លឹកេឈើ្រជុះស្រមបច់ំណង�់�រ! 
េន្របេទសជបុ៉នសីតុណ្ហ ភពធ្ល ក់ចុះេពលដល់រដូវស្លឹកេឈើ្រជុះ េហើយ្រពះ�ទិតយឆប់លិចជងមុនបន្តិចម្ដងៗ េធ្វើឱយេយើង
មន�រមមណ៍េ�កេ�បន្តិច បុ៉ែន្តស្លឹកេឈើប្តូរពណ៌និង្រសស់�្អ តខ្ល ំង�ស់។ េនទី�នេ�ះជំរុមួំយចំនួន មនកែន្លង
ែដលអនក�ចរកី�យជមួយដំឡូង�ំង េ�យ្របមូលស្លឹកេឈើ្រជុះមកបងក ត់េភ្លើង។ រសជតិ្របចំរដូវដ៏ឈងុយឆង ញ់មនដូច
ជ ្រតី�ំម៉ ែផ្លកូវ�ក់ និងែផ្ល�រជីេដើម។ រឯីសីតុណ្ហ ភពក៏ល្អស្រមប់កី�ែដរ ដូេចនះសូមរកី�យជមួយរដូវេនះ។  

 
 

ទស�នវដ្ដី ”មិត្តរបសស់ិកខ កមបណ្ដុ ះប�្ដ លជំនញ” ្រតូវបនប្ដូរទ្រមងថ់មី!  
បនទ បព់ីករប្ដូរទ្រមងថ់មី អតថបទភ�ជបុ៉ននឹង្រតូវបនែចកេ្រកមរូបភពជខិតបណ័្ណ េហើយអតថបទជភ�បរេទស (៩ ភ�) 
នឹងមនេនេលើេគហទំពរ័ JITCO ជ�ក�រPDF ែដល�ច�នេលើទូរស័ពទ�ម តហ្វូនរបស់អនកបន។ តេទមុខេទៀត េយើងខញុ ំនឹង
េនែតបន្តរះិរកមេធយបយេដើមបីផ្តលព់ត័ម៌នែដលមន្របេយជនដ៍លស់កិខ កមបណ្ដុ ះប�្ដ លជំនញទងំអសគ់ន ។ 

       

្របធនបទ 

រដូវស្លឹកេឈើ្រជុះមកដល់េហើយ... 

េពលេមើលេទសភពខងេ្រក

េដើមេឈើជេ្រចើន្រជុះស្លឹក 

ជរដូវែដល�ងឯេកបន្តិច 

ចំេពះស្លឹកេឈើែដល្រជុះចុះមក 

ខញុ ំគិតថ...

្រត�ំីម៉ដុតេលើ
ច្រងក នធយងូក៏
ឆង ញ់ែដរ 

ចងញុ់ដំំឡូងដុត 
េលើេភ្លើងបងក ត!់ 

េក្ដ

េក្ដ  

យលដ់ងឹ�មរយៈតុកក� អពំ�ីរមមណ៍ជនជតិជបុ៉ន



បេងកើនជំ�ញ��ជប៉ុនជមួយអ្វីៗ ែដលេនជុំវញិខ្លួនេយើង! 
េយើងនឹងបង្ហ ញអនកពីរេបៀបបេងកើនជំនញភ�ជបុ៉ន េ�យនំយកព័ត៌មនែដលមន្របេយជន៍ស្រមប់ជីវតិ្របចំៃថង។ សូមឲយតៃម្លេលើ
ចិត្តចង់�្ត ប់ ចង់និយយ និងចង់ដឹង េ�យេ្របើភ�ជបុ៉នបន្តិចម្ដងៗេរៀង�ល់ៃថង។  
 

★ ខិត្តបណ័្ណ នងិេស�វេ�ផ��្វផ�យេ�យ�ត�ិតៃថ្ល ែដលេនជំុវញិខ្លួនេយើង  
េតើអនកធ្ល ប់េឃើញខិត្តប័ណ្ណ និងេសៀវេ�ផ�ព្វផ�យេ�យ�តគិតៃថ្លេន�មផ�រទំេនើប ម៉តលក់ទំនិញ ��្រកុង �ថ នីយ៍រថេភ្លើង ករយិល័យ
ៃ្របសណីយ៍ េភជនីយ�្ឋ ន។ល។ ែដរឬេទ? េនេលើខិត្តប័ណ្ណ និងេសៀវេ�ផ�ព្វផ�យទំងេនះមនព័ត៌មនជេ្រចើន ែដលមន្របេយជន៍ស្រមប់ជីវតិ
្របចំៃថង ដូចជព័ត៌មនអំពីផលិតផលមនតៃម្លេថក ឬផលិតផល្រសួលេ្របើ ្រពមទំងព័ត៌មនអំពី្រពឹត្តិករណ៍ និងេស�កមមកនុងតំបន់ជេដើម។ អនកក៏�ច
សិក�រេបៀបរស់េន ទំេនៀមទម្ល ប់ និងភ�ជបុ៉នផងែដរ។ បែនថមពីេនះេទៀត អនកក៏�ចែស្វងយល់អំពីរេបៀបរស់េន ្រពមទំងទំេនៀមទម្ល ប់របស់  
្របជជនជបុ៉ន និងភ�ជបុ៉នផងែដរ។ ្របសិនេបើអនកេឃើញផលិតផល អតថបទ ឬពកយែដលអនកមិនយល់ សូមសូមកន់ខិត្តប័ណ្ណ ឬេសៀវេ�ផ�ព្វផ�យ
េនះសួរេទនរ�មន ក់េន្រកុមហុ៊ន ឬអនកេនជំុវញិខ្លួន។ �នឹងជួយេ�យចប់េផ្ដើមករសនទន និង ករជែជកដ៏រកី�យេកើតមនេឡើង។ សូមបីអនកែដលមិន
ទន់មនទំនុកចិត្តកនុងករសនទនភ�ជបុ៉ន ក៏�ចេ្របើខិត្តប័ណ្ណ ឬេសៀវេ�ផ�ព្វផ�យ ជចំណុចចប់េផ្តើម(ត្រមុយ) ករសនទនបនផងែដរ។  
 

【ផ�រ�ំេនើប】 
��រ និងរបស់ចំបច់្របចំៃថងជេដើម ្រតូវបន�យប�ជ ីជមួយរបូភពច្រមុះពណ៌។ មនេ្រគ�ង�បេភគបរេិភគ និងម្ហូប��រមួយចំនួន ែដលអនក
្របែហលេឃើញជេលើកដំបូង។ េបើអនកេឃើញរបស់ែដលចប់�រមមណ៍ ឬេមើលេទឆង ញ់ អនកគួរែតទិញ�មក�កលបងេមើលថេតើ�មនរសជតិយ៉ង
�។ បនទ ប់មកនិយយអំពីចំ�ប់�រមមណ៍របស់អនកអំពីរសជតិេនះជមួយអនកែដលេនជិតអនក។  
【េ្រ��ងេអ�ចិ្រតូនិកេ្របើ្របស់េនផទះ】 
េ្រគ�ងេអឡិច្រតូនិកេ្របើ្របស់េនផទះរបស់ជបុ៉នលបីទូទំងពិភពេ�ក។ ្របសិនេបើអនកេទ�ងលក់េ្រគ�ងេអឡិច្រតូនិក អនកនឹងេឃើញ
ខិត្តប័ណ្ណ និងេសៀវេ�ផ�ព្វផ�យ ជេ្រចើនអំពីេ្រគ�ងេអឡិច្រតូនិកេ្របើ្របស់េនផទះ។ ្របសិនេបើអនកេឃើញេ្រគ�ងេអឡិច្រតូនិកែដលអនក

េ្របើេនផទះ ឬែដលអនកចប់�រមមណ៍ សូមេទ�ងេហើយ�្ត ប់ករពនយល់ ឬសួរសំណួរអំពីផលិតផលេនះ។  
【ដំេណើ រកម�ន្ត】 
ចំែណកឯខិត្តប័ណ្ណ និងេសៀវេ�ផ�ព្វផ�យអំពីករេធ្វើដំេណើ រកម�ន្តវញិ មនព័ត៌មន និងែផនទីៃនទីកែន្លងេផ�ងៗកនុង្របេទសជបុ៉ន 
ដូេចនះអនក�ចេ្របើ�េដើមបសិីក�ពីវបបធម៌ និងភូមិ��ស្តននរបស់្របេទសជបុ៉ន។ ជដំបូង អនក�ច
េទទស�នកែន្លងេទសចរណ៍ជិតៗអនក េហើយសួរសំណួរេផ�ងៗេទកន់្របជជនកនុងតំបន់ ឬអនកេធ្វើ

ករកនុង�ងេនទីេនះ។ អនក�ចនឹងរកេឃើញនូវអ្វីថមីៗអំពី្របេទសជបុ៉នថមី។  
【��្រកុង ប�្ណ លយ័ ករយិលយ័ៃ្របសណីយ】៍ 
េន�ម�គរពណិជជកមម�ធរណ� ក៏មន ខិត្តប័ណ្ណ និងេសៀវេ�ផ�ព្វផ�យផងែដរ។ អនក�ចរកេឃើញ
អ្វីមួយែដលអនកចប់�រមមណ៍ ដូចជ្រពឹត្តិករណ៍ និងេស�កមម្រសួលេ្របើេផ�ងៗ។ េបើអនករកេឃើញ
្រពឹត្តិករណ៍ែដលេមើលេទគួរឱយចប់�រមមណ៍ អនក�ចពយយមចូលរមួ�កេមើល។ �ជឱកសល្អកនុងករ
បេងកើតមិត្តថមី។  
 

េ្រកពីខងេលើទំងេនះ មនខិត្តប័ណ្ណ និងេសៀវេ�ផ�ព្វផ�យ េនកែន្លងេផ�ងៗជំុវញិេយើងជេ្រចើនេទៀត។ សូមពយយមេ្របើ្របស់�ឱយ
បនេ្រចើន កនុងករបេងកើនជំនញភ�ជបុ៉នរបស់អនក េពលែដលអនកកំពុងរកី�យនឹងជីវតិរស់េន្របេទសជបុ៉ន។  
 

JITCO បនេរៀបចំ “ករ្របកួត្របែជងែតងេសចក្ដីភ�ជបុ៉ន សំ�ប់សិកខ កមបណ្ដុ ះប�្ដ លជំនញ និងសិកខ កមបំព
ក់បំប៉នបេចចកេទសេលើកទី 30” េហើយអនកឈនះ្រតូវបន្របកសេនេលើេគហទំព័រ JITCO ។ េយើងនឹងបេង្ហ ះបណ្តុំ ែតង
េសចក្ដីែដលបនឈនះេនេពលេ្រកយ ដូេចនះសូមរង់ចំទស�នទំងអស់គន ។  

  



�ក��មរដូវរបស់ជបុ៉ន - ម៉ុមជិ�ិគ រ ិនរដូវស្លឹកេឈើ្រជះុ  
   ្របេទសជប៉ុនមនរដូវដអ៏�ច រយចំនួនបនួ។ រដូវស្លឹកេឈើ្រជុះគឺជរដូវែដលកំេ�រដូវេក្ត បនថមថយ េហើយ�កសធតុបនែ្របជ្រតជកប់ន្តិចម្តងៗ
េឆព ះេទរករដូវរង។ ្របេទសជប៉ុនមនឃ្ល ថ "រដូវស្លឹកេឈើ្រជុះស្រមបចំ់ណង�់�រ" "រដូវស្លឹកេឈើ្រជុះស្រមបកី់�" និង "រដូវស្លឹកេឈើ្រជុះស្រមបក់រ
�ន" េហើយមនុស�ជេ្រចើនទនទឹងរងច់រំដូវរដូវស្លឹកេឈើ្រជុះ ស្រមប�់�រនរដូវស្លឹកេឈើ្រជុះ និង�កសធតុ្រតជកែ់ដលងយ្រសួលកនុងករេធ្វើលំ�ត់
្របណ។  
   េតើអនកទងំអស់គន ធ្ល បលឺ់ពកយ "ម៉ុមជិិ�គ រ"ិ ែដរេទ? កនុងភ�ជប៉ុន មនពកយ "ម៉ុមជិិ�គ រ"ិ គឺជកររកី�យជមយួស្លឹកេឈើមនពណ៌្រកហមេនរដូវ
ស្លឹកេឈើ្រជុះ។ ពកយ "ម៉ុមជិិ�គ រ"ិ គឺចស់�ស់ែដលពកយេនះបនេលចេឡើង
េនកនុងកំ�ពយ �នក់ នសមយ័ កម៉គឹ�៉ ។ េគនិយយថ ពកយេនះមន
េដើមកំេណើ ត េពលែដលមនុស�រកី�យជមយួករែស្វងរកផក និងែផ្លេឈើ�មរដូវ
េន�មធមមជតិ េគេ�សកមមភពេនះថ " .... �គ រ"ិ  េហើយវបបធមេ៌នះបន្ត
រហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ ជ្រពឹត្តកិរណ៍មយួេដើមបរីកី�យជមយួធមមជតិ។ 
ពកយេផ�ងេទៀតែដលេ្របើកនុងនយ័ដូចគន រមួមន "ប៊ដូឹ �គ រ"ិ និង "គិណុកុ�គ រ"ិ។ 
   ស្លឹកេឈើែដល្រតូវប្តូរពណ៌ គឺេពលែដលសីតុណ្ហ ភព អបបរមពី 6°C េទ 
7°C េនេពល្រពឹក្រពលឹម េហើយស្លឹកេឈើមនពណ៌ល្អបំផុត ្របែហលមុននិង
េ្រកយៃថងទី20។ ករចបេ់ផ្ដើមរកីៃនផក �គូ�៉េនរដូវផក រកី គឺចបពី់តំបនខ់ង
តបងូេទខងេជើង រឯីករចបេ់ផ្ដើមប្ដូរពណ៌ស្លឹកេឈើរដូវស្លឹកេឈើ្រជុះវញិ គឺចបពី់
តំបនខ់ងេជើងេទខងតបងូ។ �គឺជគុណសមបត្តិមយួៃនរដូវទងំបនួរបស់
្របេទសជប៉ុន ែដល�ចេ�យេគរកី�យជមយួផក �គូ�៉ និងស្លឹកេឈើ្រជុះកនុង១ឆន ំៗ ។ 
   កែន្លងលប ីៗ  ជេ្រចើនេដើមបេីមើលស្លឹកេឈើ្រជុះកនុង្របេទសជប៉ុន គឺវត្ត��ម និងវ�ិរសិុនតូ។ សួនចបរទីេនះ្រតូវបនែថរក�យ៉ង្រសស់�្អ តេន្រគប់
្រជុងទងំអស់ េហើយកែន្លងខ្លះកម៏នេភ្លើងបំភ្លសឺ្លឹកេឈើេនេពលយបផ់ង។ េ្រកពីស្លឹកេឈើពណ៌ ទិដ្ឋភពស្លឹកពណ៌មសៃនេដើមគីងកូក្៏រសស់�្អ តខ្ល ងំ 
េហើយមនកែន្លងលប ីៗ ែដលមនុស�ជេ្រចើនេទទស�ន េហតុដូចេនះេហើយ េនចអីំេទៀត េ�ះនគំន រកី�យនឹង "រដូវស្លឹកេឈើ្រជុះ" �មយួទងំអស់គន ។  

េនះជឯក�រសិក�ស្រមបេ់រៀនរេបៀបេ្របើ�កយស័ពទនិង អក�រកនជី់ ភ�ជប៉ុន។ សូមរកី�យកនុងករគិតរកចេម្លើយទងំអស់គន ។  

(ចេម្លើយមនេនទំព័របនទ ប់) 

 
©毎日小学生新聞 �ម�តចម្លង ឬែចកចយបន្ត  

“ បិ៊សយមុ៉ងដូ េនេខត្តកយតុ “ 



រូបថតមួយសន្លកឹ របស់សិកខ កមបណ្ដុ ះប�្ដ លជនំញ ែខេនះ  
កនុងអំឡុងេ�គ លដិនវកីឆន េំនះ េ�យមនករ�តវ់ធិនករបងក រ
េមេ�គ�្លង េយើងបនេធ្វើដំេណើ រកម�ន្ត្រកុមហុ៊នេទកន ់ េកះ
ហុកៃកដូ (្រកុង�ប៉ូរ ៉ ូនិងអូ�រ)ុ ។ េនទី្រកុង �ប៉ូរ ៉ ូ្រគបគ់ន បន
ថតរបូេនមុខរបូសំ�កេធ្វើពីសំរទិធរបស់េ�កបណ្ឌិ តក្ល ក។ 
េយើងកប៏នរកី�យជមយួម្ហូបរបស់ហុកៃកដូ េធ្វើេ�យដំេណើ ររ
យៈេពលបីៃថង ្របកបេ�យក្ដីរកី�យ។  
（株式会社三勝設備工業所） 
េយើងបន�ករ់បូមយួសន្លឹកេនះេ�យបនេរ ើសពី ”ទិ�សិកខ កម
បណ្ដុ ះប�្ដ លជំនញ” ែដលបនបេង្ហ ះេនេលើេគហទំពរ័ 
JITCOពីសំ�កអ់ងគករទទួលសិកខ កមជេដើម
។េគហទំពរ័“ទិ�សិកខ កមបណ្ដុ ះប�្ដ លជំនញ” 
និង ពកយេសនើសំុ �ចេមើលេនទីេនះបន ។  
（https://www.jitco.or.jp/ja/days/） 

 

ករែណនទំី្របកឹ�េ�បល់
េពលមនបញ្ហ ...?（https://www.otit.go.jp/notebook/） 

េន OTIT (អងគករបណ្តុ ះប�្ត លជំនញបេចចកេទសសំ�បជ់នបរេទស) អនក�ចេ្របើេស�្របឹក�េយបល់ជ��កំេណើ ត
របស់អនក កនុងករណីមនបញ្ហ  េស�្របឹក�េយបល់កនុងតំបន ់ ពត័ម៌នស្តីពីករករពរេ្រគះមហន្ត�យ និងកមមវធិីទូរស័ពទមន
្របេយជន ៍ដូចជ "��ជប៉ុនេនកែន្លងជកែ់ស្ដង" និង "េសៀវេភកមមសិក�ករហី្វកឹហ្វនឺជំនញ"។  
 

ពត័ម៌ន និងទី្របឹក�េ�បលអំ់ពីជមងឺកូវដី១៩（https://www.c19.mhlw.go.jp/） 

ទំពរ័េនះពនយល់អំពីជមងកូឺវដី១៩ ��េផ�ង�ជេ្រចើន។ អនកក�៏ចែស្វងរកទីពិេ្រគះេយបល់�មេខត្តផងែដរ។  
 

�ជរដូវែដលេឃើញេមឃខពស់។ េ�យ�រែតេមឃ ”空” គម នអ្វីេនះេហើយបនជេគ�ចថ្របេ�ង”穴”។ ”禾”គឺ”イネ”  មនន័យថ     
”្រសូវ” េហើយ ទំនងេគេ្របើេភ្លើង េដើមបីកំចត់សត្វល្អិតែដលមកសីុ្រសវូេពល្របមូលផលនរដូវស្លឹកេឈើ្រជុះ។ តួអក�រចស់ៗគឺ ”秌” (េដើមបី
ដុតេ�យេភ្លើង) ឬ ”穐” (េដើមបីដុតសត្វល្អិត) ្រតូវបនេ្របើជំនួសឱយ ”秋” ។ ពកយ ”あき（呆）れた” និង ”あきら（諦）める” មិន្រតូវបន
សិក�េ���ប�មសិក�េទ បុ៉ែន្ត្រតូវបនេគេ្របើជញឹកញប់កនុងជីវតិ្របចំៃថង ដូេចនះេយើងខញុំបនបញចូ លពកយទំងេនះមក។  
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