
クメール語 

原稿作成・翻訳：NPO法人 多言語センターFACIL 
https://tcc117.jp/facil/ 

 

ស្ត ីពីលក្ខណ:ស្ម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅ(zairyushikaku)របស្់ក្ម្មស្ិក្ាការបីនចេក្នេស្ជំនាញ 

 

*ននេះជាពត្៌មាននៅថ្ងៃេី១៩ ខែតុ្លា ឆ្ា ំ២០២០។ 

 

អ្នកដែលមិនអាចត្រឡប់ទៅត្បទេស／អ្នកដែលមិនអាចបនតកមមសិកា 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● អ្ាក្ខែលម្ិនអាចត្ត្ឡប់នៅត្បនេស្ 

◆អាចបត រូលក្ខណ:ស្ម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅនៅជា “ស្ក្ម្មភាពក្ំណត្់ជាក្់លាក្់(tokuteikatsudo)(រយ:នពល ៦ខែ・

អាចន វ្កីារងារបាន)” ឬ “ស្ក្ម្មភាពក្ំណត្់ជាក្ល់ាក្់(រយ:នពល ៦ខែ・ម្និអាចន វ្ ីការងារបាន)” បាន 

-អ្ាក្ខែលមានស្នា នភាពមិ្នអាចត្ត្ឡប់នៅវញិនៅខត្បនត  អាចន វ្កីារពនាលក្ខណ:ស្ម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅបាន 

 
អ្ាក្ខែលអាចបត រូនៅជា “ស្ក្ម្មភាពក្ំណត្់ជាក្ល់ាក្់(រយ:នពល ៦ខែ・អាចន វ្កីារងារបាន)” 

មានខត្អ្ាក្ខែលន វ្ ីក្ម្មសិ្ក្ាែខែលែូចម្ុន ឬការងារខែលមានែល ឹម្ស្នរទាក្់េង ខត្ប ុន ណ្ េះ។ 

(អាចបត រូត្ក្មុ្ហ ុនបាន) 

 
នទាេះជាបត រូជា “ស្ក្ម្មភាពក្ណំត្ជ់ាក្់លាក្់(រយ:នពល ៦ខែ・ម្និអាចន វ្ ីការងារបាន) ក្៏នោយ 

ក្៏អាចរក្ការងារងមីបានខែរ។ 

ក្រណីរក្ការងារបាន អាចបត រូលក្ខណ:ស្ម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅ នៅជា “ស្ក្ម្មភាពក្ណំត្ជ់ាក្់លាក្់(រយ:នពល 

៦ខែ・អាចន វ្ ីការងារបាន) 

 

●អ្ាក្ខែលម្ិនអាចន វ្ ីការនៅក្ខនលងែខែលបាន 

●អ្ាក្ខែលមិ្នអាចត្ត្ឡប់នៅត្បនេស្វញិបាននត្កាយបញ្េ ប់ក្ម្មសិ្ក្ាបនចេក្នេស្ 

◆ក្រណីម្ិនអាចរក្បានក្ខនលងក្ម្មសិ្ក្ាងម ី

អាចបត រូលក្ខណ:ស្ម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅនៅជា “ស្ក្ម្មភាពក្ំណត្់ជាក្់លាក្់ (រយ:នពលយ ងយូរ ១ឆ្ា ំ・

អាចន វ្កីារងារបាន)” 

-អាចន វ្កីារងារនសេងពីក្ម្មសិ្ក្ាម្ុនបាន(បានខត្ក្ន ុងចំន្ម្ការងារទាងំ ១៤ ែូចជាការខងទា ំក្សិ្ក្ម្ម 

ជានែើម្ប ុន ណ្ េះ) 

 

*មានលក្ខែណឌ មួ្យចំនួន 

ែូចជាស្ត្មាប់ខត្អ្ាក្ខែលបនតការងារនែើម្បីេេួលបានបនចេក្នេស្ន វ្ ីការនៅក្ន ុងលក្ខណ:ស្ម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅ ជា 

“ពលក្រជនំាញ(tokuteigino)” ជានែើម្។ 

 

នេហេំព័រខាងនត្កាម្ មានពនយល់ជានត្ចើនភាស្ន។ 

http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html   

(ភាស្នជប នុ ភាស្នជប នុងាយៗ អ្ង់នេលស្ ចិន នវៀត្្ម្ តាហ្គា ឡូហា ឹ ប េុយហ្គា ល់ ននបា ល់ ឥណឌ នូនសីុ្ 

នអ្ស្ប ញ) 

 

https://tcc117.jp/facil/
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html
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អ្នកដែលបនតកមមសិកាទៅត្បទេសជប ៉ុន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●អ្ាក្ខែលម្ិនអាចបត រូនៅក្ម្មសិ្ក្ាក្ត្ម្ិត្បនាា ប់នោយស្នរម្ិនអាចត្បលងក្ម្មសិ្ក្ាបនចេក្នេស្បាន 

◆អាចបត រូលក្ខណ:ស្ម្បត្តសិ្នា ក្់នៅនៅជា “ស្ក្ម្មភាពក្ណំត្់ជាក្់លាក្ ់

(រយ:នពល ៤ខែ・អាចន វ្កីារងារបាន)” រហូត្ែល់អាចោក្់ពាក្យត្បលងនែើម្បីបត រូក្ត្ម្ិត្បាន 

 

*ស្ត្មាប់ខត្ក្រណីខែលន វ្ ីការងារែខែល នៅក្ខនលងែខែលែូចពីម្ុនខត្ប ុន ណ្ េះ 

●អ្ាក្ខែលបញ្េប់ “ក្ម្មសិ្ក្ាបនចេក្នេស្(ginojisshu)ក្ត្ម្ិត្ ២ នងិ ៣” ខត្ម្ិនទាន់បាននត្ត្ៀម្បត រូនៅជា 

“ពលក្រជនំាញក្ត្ម្ិត្ ១” 

◆ក្ន ុងអ្ំឡុងនពលនត្ត្ៀម្ អាចបត រូលក្ខណ:ស្ម្បត្តសិ្នា ក្់នៅនៅជា “ស្ក្ម្មភាពក្ំណត្់ជាក្ល់ាក្់(រយ:នពល 

៤ខែ・អាចន វ្កីារងារបាន)” 

(អ្ាក្ខែលនត្ត្ៀម្រចួរាល់ អាចបត រូលក្ខណ:ស្ម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅនៅជា “ពលក្រជនំាញក្ត្ម្ិត្ ១” បាន) 

 

*ស្ត្មាប់ខត្ក្រណីខែលន វ្កីារងារែខែល នៅក្ខនលងែខែលែូចពីម្ុនខត្ប ុន ណ្ េះ 

 

●អ្ាក្បានបញ្េប់ “ក្ម្មសិ្ក្ាបនចេក្នេស្ក្ត្ម្ិត្ ២” នហើយចង់បនត នៅ “ក្ម្មសិ្ក្ាបនចេក្នេស្ក្ត្ម្ិត្ ៣” 

◆អាចបត រូលក្ខណ:ស្ម្បត្តសិ្នា ក្់នៅនៅជា “ក្ម្មសិ្ក្ាបនចេក្នេស្ក្ត្ម្ិត្ ៣” បាន។ 

 

*ស្ត្មាប់ខត្ក្រណីខែលត្ក្មុ្ត្តួ្ត្ពិនិត្យ (kanridantai)(ត្ក្មុ្ខែលជួយនត្ជាម្ខត្ជងក្ម្មសិ្ក្ា) ឬ 

ត្ក្មុ្ហ ុនខែលន វ្ ីក្ម្មសិ្ក្ា េេួលស្នា ល់ថា “និនេាស្A(លអ្ស់្)” ខត្ប ុន ណ្ េះ។ សូ្ម្ស្នក្សួ្រនៅកាន់ត្ក្មុ្ហ នុ 

និងត្ក្មុ្ត្តួ្ត្ពិនិត្យ។ 

ស្នា ប័នខែលអាចពិភាក្ាអ្ំពី លក្ខណ:ស្ម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅ បានជានត្ចើនភាស្ន 

សមាគមវបបធម៌រំបន់ (chiikikokusaikakyokai) 

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html  

ទសវាេូរសព័្ទយ ូ រសូីយ (yorisoi hotline) 

https://www.since2011.net/yorisoi/  

អ្ង្គការកមមសិកាការបីរទេស ព្ភិាកាជាភាសាកំទ ើរបាន 

https://www.otit.go.jp/  

https://tcc117.jp/facil/
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
https://www.since2011.net/yorisoi/
https://www.otit.go.jp/
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ឯក្ស្នរនយង 

 

“ការកំ្ណត់្ទាក់្េងជនបរនេស្ខែលមានសលវបិាក្ក្ន ុងការត្ត្លប់នៅត្បនេស្កំ្នណើត្” 

(ការយិល័យត្េប់ត្េងការស្នា ក្់នៅនិងការនចញចូលត្បនេស្ ខក្ស្ត្មួ្លថ្ងៃេី ១៩ ខែតុ្លា ឆ្ា ំ២០២០) 

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf 

→ភាស្ននសេងៗ សូ្ម្ចុចេីននេះ 

http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html 

 

“ស្ត ីពីការក្ំណត្់ទាក្់េងនឹងការោក្ព់ាក្យនស្ា ើសំុ្ការស្នា ក្់នៅ ពីអ្ាក្ស្នា ក្់នៅរយ:នពលខវង និងម្្យម្ 

និងអ្ត្ីត្អ្ាក្ស្នា ក្់នៅរយ:នពលខវង  

និងម្្យម្ខែលមានសលវបិាក្ក្ន ុងការត្ត្លប់នៅត្បនេស្វញិនោយស្នរឥេធិពលថ្នជម្ៃ ឺកូ្វែី”  

(ការយិល័យត្េប់ត្េងការស្នា ក្់នៅនិងការនចញចូលត្បនេស្ ខក្ស្ត្មួ្លថ្ងៃេី ១៩ ខែតុ្លា ឆ្ា ំ២០២០) 

http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf 

 

“ស្ត ីពីការកំ្ណត់្អំ្ពីការោក់្ពាក្យសំុ្ស្នា ក់្នៅរបស់្ក្ម្មសិ្ក្ាការខីែលេេួលរងឥេធិពលថ្នការរកី្រាលោលជម្ៃ ឺកូ្វែី” 

(ការយិល័យត្េប់ត្េងការស្នា ក្់នៅនិងការនចញចូលត្បនេស្ ខក្ស្ត្មួ្លថ្ងៃេី ៧ ខែក្ញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០២០) 

http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf 

 

“នស្ចក្ត ីជូនែំណឹងពីការយិល័យត្េប់ត្េងការស្នា ក្់នៅនងិការនចញចូលត្បនេស្(អ្ននាត ត្បនវស្ន៍Immigration 

Services Agency)នៅកាន់ក្ម្មសិ្ក្ាការ”ី 

(ការយិល័យត្េប់ត្េងការស្នា ក្់នៅនិងការនចញចូលត្បនេស្ ខក្ស្ត្មួ្លថ្ងៃេី ៧ ខែក្ញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០២០) 

http://www.moj.go.jp/content/001318821.pdf 

 

“ការខណនាំពីជំនួយបនតការងារចំនពាេះជនបរនេស្ខែលត្ត្វូបានបញ្ឈប់ពីការងារជាអាេិ៍” 

(ការយិល័យត្េប់ត្េងការស្នា ក្់នៅនិងការនចញចូលត្បនេស្)  

http://www.moj.go.jp/content/001328029.pdf 

→ភាស្ននសេងៗ សូ្ម្ចុចេីននេះ  

http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html  

https://tcc117.jp/facil/
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001318821.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001328029.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html

