េគហទំព័រសិ ក�ភាសាជប៉ុ នស្រមាប់ “អ� ករស់ េ�ែដលជាជនបរេទស”

តភា�ប់ និង អភិវឌ្ឍ
ការរស់េ�តាមរយៈភាសាជប៉ុន
ダミー

Bun-chan

េគហទំព័រសិ ក�ភាសាជប៉ុនស្រមាប់ ជនបរេទសកំពុងរស់ េ�ក�ុង្របេទសជប៉ុន
ែដលពួកេគអាចសិ ក�ភាសាជប៉ុនេដី ម្បីេ្របី ្រ�ស់ ក�ុងជី វភាព្របចាំៃថ��ន។

ស្រមាប់ េគហទំព័រ

ដំ េណីរការេលី

PC

SP

tsunagarujp.bunka.go.jp/?lang̲id=KH

រេប�បេ្របី
ចំ ណុច

១

ចំ ណុច

េ្រជី សេរ�សភាសា

ដំ េណីរការជាមួយពហុភាសា

ដំេណីរការជាមួយនឹង១៤ភាសា
្រពមទាំងអក្សររមា
�ូ ៉ ជិ។

េ្រជី សេរ�សក្រមិ ត

ភាសាជប៉ុន ភាសាអង់ េគ�ស ភាសាចិន
(អក្សរសាម��) ភាសាេអស��ញ ភាសាព័រទុ
យហា�ល់ ភាសាេវ�តណាម ភាសាឥណូ� េនសុី
ភាសាហ�ល
ី ីពីន ភាសាេន�៉ល់ ភាសាែខ�រ
(កម�ុជា) ភាសាកូេរ ភាសាៃថ
ភាសាមី យា៉ន់មា៉ ភាសា
�
ម៉ុងេហា�ល

ចំ ណុច

២

ក្រមិ ត្រត�វ�នែបងែចកេដី ម្បីឲ្យអ�កអាចេរ�ន
េ�តាមក្រមិ តែដលស័ កិ�សមនឹ ងខ�ួនឯង។

្របធានបទ និ ង េគាលេ�

ជំ នាញក�ុងជី វភាពរស់ េ�

ជំ នាញក�ងការេរ�នភាសាជប៉
ុនែដល្រត�វ�
ុ
� ្របចាំៃថ�របស់ជនបរេទសែដល
នេ្របីកងជី
�ុ វត
រស់ េ�ក�ង្របេទសជប៉
ុន។
ុ

ចំ ណុច

៣

េរ�នេដាយេផា�តេលី វេ� ដអូ ជាេគាល

មានឯកសារបេ្រង�នជាេ្រចី នែដ
លងាយ្រស�លយល់ ទាង
ំ ការេមី
លនិងការសា�ប់ ដូចជាវ�េដអូែដលយ
កគ្រម�តាមជី វភាពរស់ េ�ជាក់ែស�
ង និ ងវ�េដអូ ែដលពន្យល់ ពីទ្រមង់
្របេយាគ។

ダミー

បងា�ញពី្របធានបទនិងេគាលេ�ស្រមាប់ឈត
ុ ឆា
កនី មួយៗ។

ពាក្យគន�ឹះ
បងា�ញពីពាក្យគន�ឹះែដលអាចេរ�ន�នេ�ក�ងេគ
ុ
ហទំព័រេនះ។

វ�េដអូ

ការសន�នានឹ ង្រត�វ�នបងា�ញេយាងេ�តាមវ�េដអូ ។ អ�កអា
ចេ្រជី សេរ�សចំ ណងេជី ងរងពីភាសាជប៉ុន រមា
�ូ ៉ ជិ និ ងភាសា
បរេទស។

អាចេមី ល្រគប់ ការសន�នាទាំងអស់ ែដលមានេ�ក�ងវ�
ុ េដអូ ។

ចងចាំឃា�េនះ
អ�កអាចេរ�នេដាយកត់ចំណាឃា
ំ � សំ ខាន់ ៗែដលបងា�
ញេ�ក�ងវ�
េ
ដអូ
។
ុ

ចងចាំពាក្យេនះ
អ�កអាចេរ�នពីអត�ន័យៃនពាក្យសំ ខាន់ ៗែដលបងា�
ញេ�ក�ងវ�
ុ េដអូ ។

បងា�ញពី ចំេណះដឹ ង្រគឹ ះរបស់ ភាសាជប៉ុ ន

មានបងា�ញព័តមា
៌ នល�ៗជាេ្រចីនែដល
គួរដឹ ងទុកជាមុន មុននឹ ងចាប់ េផ�ី
មេរ�នភាសាជប៉ុន ដូចជាលក�ណៈ
ពិេសសរបស់ ភាសាជប៉ុន និ ងការបំ
ែបកកិរយា
� សព�ជាេដី ម។

ចំ ណុច

៥

គាំ្រទដល់ ការេរ�នអាននិ ងសរេសរផងែដរ

េ�ក�ងភាសាជប៉
ុន មានអក្សរ
ុ
ជាេ្រចី ន្របេភទ េហីយ្របែហលជាមាន
មនុស្សជាេ្រចី នែដលមានអារម�ណ៍
ថាវាពិ�ក។ េ�ទីេនះ េយី ងនឹ ង
េធ�ីការែណនាំអំពីគន�ឹះស្រមាប់ ការ
អាននិ ងការសរេសរ ្រពមទាំងរេប�ប
ែដលអាចេធ�ីឲ្យអ�កមានអារម�ណ៍សាុ ំ
នឹ ងការអាននិ ងការសរេសរ េ�ក�ង
ុ
ជី វភាពរស់ េ�។

មានបងា�ញវ�េដអូ េយាងេ�តាម្របធានបទ។

ចំ ណងេជី ងរង

អត�បទ

៤

ពាក្យែដលមាន្របេយាជន៍
អាចេមីលប��ពា
ី ក្យមាន្របេយាជន៍ែដល
ទាក់ទងនឹ ងពាក្យេលី កេឡីងេ�ក�ងឈុ
ុ
តឆាកនី មួយៗ។

ព័ ត៌មានែដលមាន្របេយាជន៍
អាចទទួល�នព័ត៌មានល�ៗែដលគួរដឹងទុកជាមុនទាក់ទងនឹ
ងឈុតឆាកេលី កេឡីងេ�ក�ងវ�
ុ េដអូ ។

ចំ ណុច

៦

អ�កអាចប��ក់ េមី ល
ក្រមិ តរបស់ ខួ�នឯង�ន

មុនេពលសិ ក�ភាសាជប៉ុន អ�ក
អាចប��ក់េមី លថាេតីក្រមិ ត
ជំ នាញភាសាជប៉ុនរបស់ ខួនឯង
�
្រត�វនឹ ងក្រមិ តមួយណា។

អាចេរ�នតាមរយៈឈុតឆាកែបបេនះ
▼េ�ខាងក�ងហាងែដល្រចកផ�
ុ
ូវតូចចេង��ត

េតីមិនអីេទឬ?

Daijoobu desu ka.

ជាដំបូងសូមចងចាំ!

សូមអរគុណ។

ឃា�ែដលមាន្របេយាជន៍

Arigatoogozaimasu.

ជាភាសាជប៉ុន

� ងការេធ�
�ុ
ី
▼េតីអ�កសេ្រមចចិតក
ការកុម៉ ង
� ់ រ ួចេហីយឬេ�?

េតីអ�កសេ្រមចចិតក
� ងការេធ�
�ុ
� ់ រ ួចេហីយឬេ�?
ី ការកុម៉ ង
Gochuumon wa okimari desu ka.

ចាស ខ�ំច
� ់ មួយេនះ។
ុ ង់ កុម៉ ង

ក្រមិ ត១

Hai, kore, onegaishimasu.
▼សូមអ�កេធ�ីែបបបទ
ក�ងការចុ
ះេឈា�ះសា�ក់េ�។
ុ

អ��ឹង សូមអ�កេធ�ីែបបបទក�ងការចុ
ះេឈា�ះសា�ក់េ�។
ុ
Dewa, juumin-tooroku no tetsuzuki o onegaishimasu.
អ�ីេ�ជា Juumin...tooroku...?
“Juumin…tooroku”…tte, nan desu ka.

ក្រមិ ត២

សុំេទាស ខ�ំភា
ុ គេ្រចីនកា�យេ�ជាងងុយេគង

▼ថា�េំ នះគឺស្រមាប់ ...។

េ្រកាយញាុថា
ំ � េំ ហីយ។ ចុះថា�េំ នះយា៉ងេម៉ ចែដរ?
Anoo, watashi, kusuri o nomu to, nemuku naru koto ga
ooin desu kedo, kono kusuri wa doo desu ka.
�ទ ដូចមានសរេសរេ�ទីេនះអ��ឹង

ក្រមិ ត៣

រាងឆាប់ ងងុយេគងបន�ិច។

Soo desu ne. Koko ni mo kaite arimasu kedo,
chotto nemuku nari yasui desu yo.

ណៈដ៏សម្បរែប
ូ ប
ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងសាធារ

វ�េដអូ ផ្សព�ផ�យ

ទិដភា
� ពទូេ�ៃនេគហទំព័រ្រត�វ�នពន្យល់
ជាវ�េដអូ ។ (ដំេណីរការជាមួយនឹង១៤ភាសា)

ទំនាក់ ទំនង

ខិតប
� ័ ណ�

គឺជាខិតប
� ័ ណែ� ដលសេង�បអំពី
លក�ណៈពិេសសៃនេគហទំព័រ។
(ដំេណីរការជាមួយនឹង១៤ភាសា)

ទីភា�ក់ ងារវប្បធម៌ ែផ�កភាសាជាតិ
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ទូរសព�៖ ០៣

េស�វេ�ែណនាំសីព
� ីការេ្របី ្រ�ស់

េយីង�នសេង�បយា៉ងលម�ិតអំពរី េប�បដំេណីរការ
ការសិក�និងខ�ឹមសារេ�ះពុមផ
� �យរបស់េគហទំ
ព័រ។ (ភាសាជប៉ុនែតប៉ុេណា�ះ)

៥២៥៣ ៤១១១ (តំណាង)

អុី ែមល៖ chiikinihongo@mext.go.jp
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