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អំពី�រចុះេ�� ះជនបរេទសេ�ក� �ងបឋមសិក� នងិអនុវ �ទ�ល័យរដ� 

* តំណ�� ប់ URL មួយចំនួន�ន���ជបុ៉នែតបុ៉េ�� ះ 

 

អំពី្របព័ន��តព�កិច�អប់រ�េ�្របេទសជបុ៉ន 

��ស�ំន់ៗ  

្របសិនេបើកុ�របរេទសចង់ចុះេ�� ះចូលេរៀនេ���បឋមសិក� ឬអនុវ �ទ�ល័យរដ� ពួកេគ្រត�វ�ន

ទទួលយកេ�យមិនគិតៃថ�ដូចកុ�រជបុ៉ន េហើយឱ�សទទួល�ន�រអប់រ�ដូច�� នឹងជន�តិជបុ៉ន

្រត�វ�ន��។ 

េ�្របេទសជបុ៉ន េគ�ចចុះេ�� ះចូលេរៀនេ���បឋមសិក�េ�ែខេម�ដំបូង ប�� ប់ពី�យុ

្រ�ំមួយ��  ំនិងទទួល�ន�រអប់រ�រយៈេពល្រ�ំមួយ�� ។ំ ប�� ប់ពីប�� ប់�� ក់បឋមសិក� ពួកេគ�ច

ចូលេរៀនេ�វ �ទ�ល័យ និងទទួល�ន�រអប់រ�រយៈេពលបី�� ។ំ 

 

<�រេ្រប�បេធៀប្របព័ន��តព�កិច�អប់រ�េ�ក� �ង្របេទសជបុ៉ន និង្របេទស្រ�ែំដល�ន្រប�ជនរស់េ�

េ្រចើនេ�ទី្រក �ងតូក្យ� > 
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* ្របភព៖ ្រកសួងអប់រ� វប្បធម៌ កី� វ �ទ���ស�  និងបេច�កវ �ទ� (្របព័ន���េរៀនពិភពេ�ក) 

* ែផ�កែដល�នពណ៌គឺ��តព�កិច�អប់រ�។ 

 

�ន��េរៀន (��ជំនួយពិេសស) ស្រ�ប់កុ�រ និងសិស្សពិ�រផងែដរ។ 

ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�តិ សូមេមើលេគហទំព័ររបស់្រក �ម្របឹក�អប់រ�្រក �ងតូក្យ�  (ប�� �ី�ជំនួយពិេសស)។ 

ម៉�ងេទៀតេ្រ�ពី��រដ� ក៏�ន��អន�រ�តិេផ្ស ផងែដរ។ 

 

�� ំសិក� 

��េរៀន�ប់េផ�ើមេ�ែខេម�។ 

 

្របេទស ជប៉ុន កូេរ��ងត្ប� ង េវៀត�ម ហ� ីលីពីន េន�៉ល់

�� ំសិក� េម� មី� ក�� មិថុ� េម�

�យុ៥�� ំ

�យុ១៩�� ំ

～

អនុវ �ទ�ល័យ
�� ក់ដំបូង
(៣-៤�� )ំ

��បឋម
សិក� 
(៦�� )ំ

�កលវ �ទ�ល័យ,
��បណ� �� ះបណ្

�លវ ��� ជីវៈ
។ល។

អនុវ �ទ�ល័យ
(៣�� )ំ

វ �ទ�ល័យ។ល។ 
។ល។

��
បឋមសិក� 

(៦�� )ំ

ចិន

ក��

�យុ១៤�� ំ

�យុ១៥�� ំ

�យុ១៦�� ំ

�យុ១៧�� ំ

�យុ១៨�� ំ

�យុ៦�� ំ

�យុ៧�� ំ

�យុ៨�� ំ

�យុ៩�� ំ

�យុ១០�� ំ

�យុ១១�� ំ

�យុ១២�� ំ

�យុ១៣�� ំ

���� ក់ដំបូង
(៥�� ំ)

មធ្យមសិក�
�� ក់ដំបូង

(៣�� ំ)

មធ្យមសិក�
�� ក់មជ្ឍិម

(២�� ំ)

មធ្យមសិក�
�� ក់ខ�ស់

(២�� ំ)

�កលវ �ទ�ល័យ
�កលវ �ទ�ល័យ ,
��បណ� �� ះបណ្

�លវ ��� ជីវៈ

អនុវ �ទ�ល័យ
�� ក់ខ�ស់

អនុវ �ទ�ល័យ
(៣�� )ំ

វ �ទ�ល័យទូេ�
ឬមុខជំ�ញ

�កលវ �ទ�ល័យ ,
�កលវ �ទ�ល័យ

បណ� �� ះប�� ល
វ ��� ជីវៈ

���� ក់
ដំបូង
(៦�� )ំ

���� ក់
ដំបូង
(៥�� )ំ

មធ្យមសិក�
ក្រមិត�ប

(៤�� )ំ

�កលវ �ទ�ល័យ ,
ម�វ �ទ�ល័យ
បរ ��� ប្រតរង

មធ្យមសិក�
�� ក់ដំបូង

(៤�� )ំ

���� ក់
ដំបូង
(៦�� )ំ

មធ្យមសិក�
�� ក់ខ�ស់
(២�� )ំ

�កលវ �ទ�ល័យ /
ម�វ �ទ�ល័យ,
្រគឹះ�� នអប់រ�
េ្រ�យមធ្យម

សិក�

មធ្យមសិក�
ក្រមិតខ�ស់

មី� េម�

្របព័ន�៣ឆ�ស

្របព័ន�២ឆ�ស

សី� ក��

ឆ�សទី១

ឆ�សទី១

មិថុ� កក� �

�� កងេ� 
រដូវេ��

�� កងេ� 
រដូវេ��

ឆ�សទី២

ឆ�សទី១

តុ�េម� ឧស�

�� កង
េ�និ 

� ឃ រដូវ

�� កង
េ�និ 

� ឃ រដូវ

មី�

�� កង
េ�រដូ
វរ�

ឆ�សទី២
�� កង
េ�រដូ
វរ�

ឆ�សទី៣ 
�� កង
េ�និ 

� ឃ រដូវ

ឆ�សទី២
�� កង
េ�និ 

� ឃ រដូវ

វ �ច� ិ� ធ� � មក� កុម�ៈ

https://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1396836.htm
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/special_needs_school/school_list.html
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��េរៀន�នឆ�សចំនួនពីរែដលែបងែចកមួយ�� �ំពីររដូវ និង��េរៀនែដល�នចំនួនបីឆ�ស 

ែដលែបងែចកមួយ�� ចំំនួនបីរដូវ។ 

 

ៃថ�សិក�បឋមសកិ� នងិអនុវ �ទ�លយ័រដ��� 

ៃថ�សិក� និងេសៀវេ�សិក�គឺមិនគិតៃថ�េទ។ របស់របរមួយចំនួនដូច�ស�� រៈសិក� (ស�� រៈបេ្រង�នែដល

េ្របើេ���) ្រត�វ�នគិត្រ�ក់។ 

េបើអ�កពិ�កេ���េរៀនេ�យ�រប�� ថវ ��រ អ�ក�ចទទួល�នជំនួយដូច�្រ�ក់ទិញស�� រៈសិក�

�េដើម។ 

ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�តិ សូមេមើលេគហទំព័ររបស់្រក �ម្របឹក�អប់រ�្រក �ងតូក្យ�  (�រ�ំ្រទ�រចូលេរៀន) និងេគ

ហទំព័ររបស់្រកសួងអប់រ� វប្បធម៌ កី�  វ �ទ���ស�  និងបេច�កវ �ទ� (�រ�្ំរទ�រចូលេរៀន)។ 

 

�� ក់បេ្រង�នេពលយប់េ�អនុវ �ទ�លយ័រដ� 

េយើងផ�ល់�រ្របឹក�អំពី�រចូលេរៀនស្រ�ប់អ�កែដលមិន�ចប�� ប់�តព�កិច�អប់រ� ឬអ�កែដលមិន�ច

សិក�េពញេលញេ�អនុវ �ទ�ល័យ។ 

េ�ទី្រក �ងតូក្យ�  អនុ វ �ទ�ល័យចំនួន្រ�ំបី�ន�� ក់បេ្រង�នេពលយប់។ 

ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�តិ សូមេមើលេគហទំព័រ្រក �ម្របឹក�អប់រ�្រក �ងតូក្យ�  (�� ក់បេ្រង�នេពលយប់េ�អនុវ �ទ�

ល័យរដ�)។ 

 

�រ្របឡងចូលវ �ទ�លយ័ 

េយើងផ�ល់�រពិ�រ��ពិេសសចំេ�ះសិស្សែដល្រតឡប់មកពីបរេទស និងសិស្សបរេទស ដូច� "�រ

េ្រជើសេរ �សស្រ�ប់សិស្សបរេទសេ�ទី្រក �ងតូក្យ� "។ 

ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិត សូមេមើលេគហទំព័រ្រក �ម្របឹក�អប់រ�្រក �ងតូក្យ�  (វ �ទ�ល័យ្រគប់្រគងេ�យ្រក �ងតូក្យ� )។  

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/tuition/tuition/board_of_education.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/primary_and_junior_high/eveningschool.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/index.html
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អំពី�រចូលេរៀនរបស់ជនបរេទស 

នីតិវ �ធីស្រ�ប�់រ ��លយ័រ�� ភ�ិល 

��ព��លកុ�រ/សិស្សបរេទសគួរបំេពញែបបបទ�បឋមេ���្រក �ង ខណ�  ្រស �ក ឬភូមិពួកេគរស់

េ�។ 

នីតិវ �ធី្រត�វ�នទទួលយកេ�េពល�ក៏�ន។ 

ចុចទីេនះស្រ�ប់�រ ��ល័យ ខណ�  ្រក �ង ្រស �ក ឬភូមិ 

 

តំណ�� ប់ស្រ�ប់��ព��ល 

ពិេ្រ�ះេ�បលព់�ីរសិក� 

● មជ្ឈមណ� លពិេ្រ�ះេ�បល់ពី�រសិក� 

(1) េស�ពិេ្រ�ះេ�បល់ពី�រសិក�ទូេ� / ែខ្សទូរស័ព��ន់េហតុ�រណ៍ ពិេ្រ�ះអំពី�រគំ�មកំែហង 

ទូរស័ព�៖ 0120-53-8288 (24 េ�៉ងក� �ងមួយៃថ� 365 ៃថ�ក� �ងមួយ�� ៖ំ ឥតគិតៃថ�) 

* �ទូេ� ���ជបុ៉ន 

(2) ពិេ្រ�ះេ�បល់ពី�រសិក�ទូេ� 

ៃថ�េធ� ើ�រ (ច័ន�-សុ្រក)៖ �ប់ពីេ�៉ង 9:00 ្រពឹក ដល់ 6:00 �� ច 

ៃថ�េ�រ�ទី 3 ៃនេរៀង�ល់ែខ: �ប់ពីេ�៉ង 9:00 ្រពឹកដល់ 5:00 �� ច 

សូមេធ� ើ�រកក់ទុក�មទូរសព�េ័ដើម្ប្ីរបឹក�េ�បល់េ��រ ��ល័យ�� ល់។ ទូរស័ព�៖ 0120-53-8288 

*�រ្របឹក�អប់រ�អំពីគំេ�ងអ�គតដូច�េ� វ �ទ�ល័យ ឬ អប់រ�ស្រ�ប់កុ�រ និងសិស្សបរេទស�មរ

យៈអ�កបកែ្រប �ប់េផ�ើមេរៀង�ល់ៃថ�សុ្រកេ�េ�៉ង 1:00 ដល់ 5:00 រេសៀល (ទទួលេភ��វរហូតដល់េ�៉ង 

4:00 រេសៀល) 

* ��៖ ជបុ៉ន អង់េគ�ស ចិន កូេរ��ងត្ប� ង កូេរ��ងេជើង 

 

�រជំនួយ�ររស់េ� 

● ”Life in Tokyo: Your Guide” (�រ ��ល័យរស់េ� និងវប្បធម៌ទី្រក �ងតូក្យ� ) 

េនះគឺ�េសៀវេ�ព័ត៌�នពី�ររស់េ�ស្រ�ប់ជនបរេទសែដលកំពុង�ប់េផ�ើមជីវ �តរបស់ពួកេគេ�ទី

្រក �ងតូក្យ� �េលើកដំបូង។ 

��៖ ជបុ៉ន អង់េគ�ស ចិន កូេរ��ងត្ប� ង កូេរ��ងេជើង 

● េគហទំព័រជំនួយ�ររស់េ�របស់ជនបរេទស (្រកសួងយុត� ិធម៌ �រ ��ល័យអេ�� ្របេវសន៍) 

��េគហទំព័រែដល�នព័ត៌�នេផ្សងៗ��ំច់ស្រ�ប់�ររស់េ�ក� �ង្របេទសជបុ៉ន។ 

��៖ ជបុ៉ន ជបុ៉ន�យ  ៗអង់េគ�ស ចិន កូេរ��ងត្ប� ង េអស�ញ ព័រទុយ�� ល់ េវៀត�ម េន�៉ល់ ៃថ 

ឥណ� �េនសីុ មី�៉ន់�៉ ែខ� រ (កម� ��) ហ� ីលីពីន មុ៉ងេ�� លី 

  

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/primary_and_junior_high/contact_list_for_foreign_people.html
https://e-sodan.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000000945.html
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html


5 
 

តំណ�� ប់ស្រ�ប់អ�កទទួលបន� �ក្រក �ម្របឹក�ខណ�  ្រក �ង ្រស �ក នងិភូមិ 

�រទទួលយកកុ�របរេទស 

● េសៀវេ�ែណ��ំរចូលេរៀនស្រ�ប់កុ�របរេទស (្រកសួងអប់រ� វប្បធម៌ កី�  វ �ទ���ស�  និងបេច�កវ �ទ�) 

ព័ត៌�នស� ីពី�រចូលេរៀន���នីមួយៗស្រ�ប់��ជបុ៉ន។ 

��៖ អង់េគ�ស កូេរ��ងត្ប� ង កូេរ��ងេជើង េវៀត�ម ហ� ីលីពីន ចិន ព័រទុយ�� ល់ េអស�៉ញ 

● មគ� � េទ�សក៍ស្រ�ប់�រទទួលយកកុ�របរេទស (្រកសួងអប់រ� វប្បធម៌ កី� វ �ទ���ស�  និងបេច�កវ �ទ�) 

េនះ�ឯក�រស្រ�ប់�រទទួលយកកុ�របរេទសចូល��រដ�េ�យរលូន។ 

● CASTA-NET (្រកសួងអប់រ� វប្បធម៌ កី� វ �ទ���ស�  និងបេច�កវ �ទ�) 

េនះ�េគហទំព័រ�ញយកព័ត៌�នែដល�ំ្រទដល់�រេរៀនសូ្រតរបស់កុ�រ និងសិស្ស�ក់ទងនឹងបរេទស។ 

 

�រែណ��ំ�ជប៉នុ 

● េសៀវេ�ែណ��ំរបេ្រង�ន��ជបុ៉ន (្រក �ម្របឹក�អប់រ�្រក �ងតូក្យ� ) 

េនះ�េសៀវេ�សិក���ជបុ៉នស្រ�ប់កុ�រ និងសិស្សបរេទសែដល្រត�វ�រ�របេ្រង�ន��ជបុ៉ន។ 

● េសៀវេ�សិក���ជបុ៉នស្រ�ប់កុ�រ និងសិស្សបរេទស "�ណុសីុអីុ�� កូ" (្រក �ម្របឹក�អប់រ�្រក �ងតូក្យ� ) 

��េសៀវេ�សិក�ស្រ�ប់��នីមួយៗេដើម្បពី្រងឹង�របេ្រង�ន��ជបុ៉ន និង�រស្រមបខ� �នេ�នឹង

ជីវ �ត��េរៀន និងេឆ� ើយតប�ពច្រម �ះ�� ៃន��របស់កុ�រ និងសិស្សបរេទសែដល្រត�វ�រ�របេ្រង�ន

��ជបុ៉ន។ 

��៖ ចិន ហ� ីលីពីន កូេរ��ងត្ប� ង កូេរ��ងេជើង អង់េគ�ស េអស�៉ញ ៃថ ព័រទុយ�� ល់ មី�៉�៉ េវៀត�ម 

មុ៉ងេ�� លី រុស្ស�  ីែពរ្ស ��� ប់ ��ងំ �វ រ��៉ូនី េន�៉ល់ បង់�� ែដស ហិណ� � ឥណ� �េនសីុ ទួរគី សីុន�� 

 

 

 

�រ�កសួរ 

[��បឋមសកិ� ឬ អនុវ �ទ�លយ័រដ� / ��ស្រ�ប�់តព�កិច�អប់រ�] 

ទទួលបន� �ក��បឋមសកិ�និងអនុវ �ទ�លយ័ ែផ�ក�តព�កិច�អប់រ� �យក�� ន�ំ្រទ�រអប់រ�ក� �ងតំបន់  

ទី�� ក់�រអប់រ� 

អីុែមល៖ S8000810(at)section.metro.tokyo.jp 

េយើង�ន�� សប់� �រ�រស�� លៃ់ន�សយ�� នអីុែមលេដើម្ប�ីរ�រអីុែមលរ��ន។ 

សុំេ�សែដលេធ� ើេ�យអ�ក�នប��  ប៉ុែន�សូមជំនួស (at) េ�យ @។ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1320860.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm
https://casta-net.mext.go.jp/
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/document/japanese/handbook.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/document/japanese/tanoshi_gakko.html
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