
តាងនាមឱ្យវិទ្្ាស្ថានគរុកោសល្យ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរឡីា ខ្ញុំសូមសម្មែងនូវអុំណរគណុយ៉ាងក្ាលកក្ៅដល់ស្ថរលវិទ្្ាល័យ
តូរ្យូហ្គាគឹកគេ សក្ាប់ោរបកងកើតឱ្យានគកក្ាងសុខភាពស្ថលាករៀន និងោរករៀបចុំសិោាស្ថលាបុំប៉នកនេះក ើងសក្ាប់ក្គឧូកទ្េសកៅវិទ្្ា
ស្ថានគរុកោសល្យទុំងកៅរាជធានភី្នុំកពញ និងកៅបាត់ដុំបងសែីពីខលឹមស្ថរននោរអប់រំសុខភាព ម្ដលក្តូវដារ់បញ្ចូលកៅរនញងរមមអប់រំក្គូ
បកក្ងៀនកៅវិទ្្ាស្ថានគរុកោសល្យ កក្ោមជុំនួយពីមូលនិធិនីបប៉នុ។ រមមវិធីសិរ្ាអប់រំសុខភាពគឺាបញ្ហាក្បឈមខ្លុំងសក្ាប់វិទ្្ាស្ថាន
គរុកោសល្យ រ៏ដូចារនញងោរអប់រំកៅក្បកទ្សរមពញាផងម្ដរ កដាយស្ថររងវេះក្គូឧកទ្េស ឬក្គូបកក្ងៀនម្ដលានឯរកទ្សកលើមុខវិាាកនេះ ខ
ណៈម្ដលមុខវិាាកនេះក្តវូបានដារ់បញ្ចូលកៅរនញងរមមវិធីសិរ្ាឱ្យអនុវតតកៅតាមស្ថលាករៀននាកពលបចចញប្បនន។ ាោរពិត កយើងពិតាជបួ
ោរលុំបាររនញងោរអភ្ិវឌ្ឍរមមវិថីសិរ្ាលមអិត និងខលឹមស្ថរកមករៀនសែីពីោរអប់រំសុខភាពកនេះ ក្បសិនកបើគ្មានោរគ្មុំក្ទ្ពីស្ថរលវិទ្្ាល័យតូ
រ្យូហ្គាគឹកគេ និងពីមូនិធីនីបប៉ុនកទ្កនាេះ។ ខ្ញុំកជឿារ់យ៉ាងមុតាុំថា តាមរយៈគកក្ាងកនេះ កយើងនឹងអាចអប់រំក្គបូកក្ងៀនកលើមុខវិាាអប់រំ
សុខភាពក្បរបកដាយសមតថភាពកចញពីវិទ្្ាស្ថានគរុកោសល្យ សក្ាប់ស្ថលាករៀនកៅរនញងក្បកទ្សរមពញា។
ាថមីមតងកទ្ៀត ខ្ញុំសូមសម្មែងនូវរតតញ្ញូតាធម៌ចុំក េះស្ថរលវិទ្្ាល័យតរូ្យូហ្គាគកឹគេ និងមូលនិធិនីបប៉ុន រ៏ដូចា អងេោរគីគ្សូណា ម្ដល
បានកដើរតនួាទ្ីសុំខ្ន់រនញងដុំកណើរោរអភ្ិវឌ្ឍោរអប់រំសុខភាពសក្ាបោ់រអប់រំក្គូបកក្ងៀនកៅរមពញា។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្គូឧកទ្េសរបស់កយើង
នឹងអាចទ្ទ្ួលបានចុំកណេះដឹងថមី និងបុំណិនច្ាស់លាស់ពីសិោាស្ថលាបុំប៉នកនេះ កដើម្បីបកក្ងៀនមុខវិាាអប់រំសុខភាពដល់គរុនិស្សិត
ក្បរបកដាយគុណភាព និងក្បសិទ្ធភាព ក្លើយតបតាមកបសររមមរបស់វិទ្្ាស្ថាន។
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អភ្វិឌឍ្ោរអបរ់សំខុភាពតាមស្ថលាករៀនសក្ាបរ់ាុររមពញា

លេខ ២

ាដុំបូងខ្ញុំសូមម្ណនាុំខលួនបនិតច ខ្ញុំក្ាេះ ប ៊ិន ្ុុំ នាយរននវិទ្្ាស្ថានគរុកោសល្យបាត់ដុំបង។ ខ្ញុំានរិតតិយសណាស់ម្ដលបានចូលរួមរនញង
គកក្ាងកនេះ។ ខ្ញុំានកសចរតីកក្តរអរណាស់ម្ដលស្ថរលវិទ្្ាល័យតូរ្យូ ហ្គាគឹកគេបានកក្ជើសករើសក្គូឧកទ្េសចុំនួន ៨ រូបកអាយចូលរួមរនញង
វគេបណ្តេះបណាាលកនេះសតីពីោរអភ្ិវឌ្ឍនរ៍មមវិធីសិរ្ា នងិបណ្តេះបណាាលោរអបរំ់សុខភាព។ ខ្ញុំសូមម្ថលងអុំណរគុណដល់ស្ថរលវិទ្្ាល័
យ តូរ្យូ ហ្គាគឹកគេ សក្ាប់ោរគ្មុំក្ទ្ និង ចុំណាយកពលកដើម្បីបកងកើតរមមវិធីសិរ្ាថមីសក្ាប់ក្បធានបទ្ននរមមវិធីសិរ្ាលមអតិ"ោរអប់រំសុខ
ភាព"សក្ាប់ោរបណ្តេះបណាាលគរុនិស្សិត១២+៤ (បឋមសិរ្ានិងមធយ្មសិរ្ារក្មិតមូលដាាន)ឆ្នុំទ្៤ី ។ កលើសពីកនេះខ្ញុំចង់កលើរទ្ឹរ
ចិតតដល់ស្ថស្រ្ស្ថាចារ្យទុំងអស់ឱ្យចូលរួមរនញងវគេបណ្តេះបណាាលកនេះកដាយយរចតិតទ្រុដារ់ និងចូលរួមសគោរទុំងអស់គ្មនក្បរបកដាយ
ក្បសិទ្ធភាព។ភាពសក្ាប់វគេសិរ្ាឆ្នុំទ្ី ៤ ។ កលើសពីកនេះខ្ញុំចង់កលើរទ្ឹរចិតតដល់ស្ថស្រ្ស្ថាចារ្យទុំងអស់ឱ្យចូលរួមរនញងវគេបណ្តេះបណាាល
កនេះកដាយយរចិតតទ្ុរដារ់ និងចូលរួមសគោរទុំងអស់គ្មន។
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កៅនថៃទ្២ី៩ ទ្ី៣០ មីនា ឆ្នុំ២០២១ ស្ថរលវិទ្្ាល័យ តូរយូ្ ហ្គាគឹកគេ បានករៀបចុំសិោាស្ថលាសែីពីសុខភាពាកលើរទ្៣ី កលើក្បធានបទ្ “ោរលូតលាស់ និងោរវិវតតរបស់
រុារ” និង ”ទ្ាលប់ននោររស់កៅ និងសុខភាព” កដាយានោរចូលរួមពីក្គូវិទ្ា្ស្ថានគរុកោសល្យភ្នុំកពញ និងបាត់ដុំបងចុំននួ១៦រូប និងស្ថរលវិទ្្ាធិោរ ដរឹនាុំកដាយ
ស្ថស្រ្ស្ថាចារ្យកៅក្បកទ្សជប៉ុនតាមរយៈអនឡាញ។ ក្បធានបទ្ទុំងពីរកនេះានស្ថរៈសុំខ្ន់សក្ាប់ោរអបរំ់សុខភាព កលើសពីកនេះកៅកទ្ៀតអនរចូលរួមានោរយ៉ាងសរមមរនញង
ោរពិភារ្ាកដើម្បីម្សវងយល់ឱ្យោនម់្តច្ាស់។ វាាកពលកវលាដ៏លអមួយសក្ាប់ករៀន និងទ្ទ្ួលយរបទ្ពកិស្ថធន៍ថមីមួយពោីរអប់រំសុខភាពសក្ាប់ក្គឩូកទ្េស កគើយរ៏ាឱ
ោសមួយសក្ាប់ស្ថស្រ្ស្ថាចារ្យកៅក្បកទ្សជប៉ុនបានម្សវងយល់អុំពីវប្ប ធម៌ និងទ្ុំកនៀមទ្ុំលាប់ននោររស់កៅរបស់ក្បកទ្សរមពញាផងម្ដរ។

នាងខ្ញុំរើររាយ និងសូមអរគុណដល់ស្ថស្រ្ស្ថាចារ្យ ក្រុមោរងារទុំងអស់ម្ដលបាន
ករៀបចុំសិោាស្ថលាសែីពីោរអប់រំសុខភាព និងបានម្ចររំម្លរចុំកណេះដឹង បទ្
ពិកស្ថធន៍លអៗពីស្ថស្រ្ស្ថាចារ្យជប៉ុន ខ្ញុំពិតាបានទ្ទ្ួល និងម្សវងយល់នូវចុំកណេះ
ដឹងថមីៗាកក្ចើនពីអងេសិោាស្ថលាOnline កនេះ សូមអរគុណ។

របាយោរណ៍សិោាស្ថលាសតពីសុីខភាពស្ថលាករៀនកលើរទ្ ី៣ (Yuuka MASUKO, Thay Sokheng)
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មតសិ្ថាគមនព៍សី្ថោលវទិ្ា្ធោិរននវទិ្ា្ស្ថានគរកុោសល្យ

ខ្ញុំចាប់អារមមណ៍ក ើញថាដុំកណើរោរណ៍សិោាស្ថលាានភាពរលូនកៅមុខបានលអ
ស្ថស្រ្ស្ថាចារ្យពន្យល់កមករៀនងាយយល់ និង កធវើសរមមភាពទរន់ឹងនឹងខលឹមស្ថរកមករៀន
បានច្ាស់លាស់ និងានភាពទរ់ទយខ្លុំង ម្ដលកធវើឲ្យអនរសិរ្ាចងក់រៀនចងដ់ងឹ
រឹតម្តខ្លុំង។
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ព្រឹត្តិប័ព្ត្រ័ត្មាន



និស្សិតពីរនារ់កៅស្ថរលវិទ្្ាល័យតូរ្យូ ហ្គាគឹកគេ ម្ដលានចុំណាប់អារមមណ៍នឹងសុខភាពស្ថរលបាន
ជួយរនញងរិចចោរងារកៅរនញងគកក្ាងកនេះ។ មុខជុំនាញរបស់ពួរកគគឺោរអប់រំគិលានុបដាាយិោកគើយ
ជុំនាញរបស់ពួរកគគោឺលយាក្គូទ្ទ្ួលបនេញរសុខភាពស្ថលាករៀនម្ដលានក្ាេះថា “ ក្គូកយគេញ ” ា
ភាស្ថជប៉ុន។ ដូកចនេះកគើយពួរកគសូមម្ណនាុំខលួន កគើយនឹងម្ណនាុំថាអវីា “ ក្គូយូគេញ” ។

.ខ្ញុំក្ាេះ អាោរិ អ ៊ីតុ ានិស្សិតកៅស្ថរលវិទ្្ាល័យតរូ្យូ ហ្គាគឹកគេកៅជុំនាញអបរំ់គិលានុ
បដាាយិោ។ ខ្ញុំបានបញ្ចប់វិទ្្ាល័យ Lexington កៅសគរដឋអាកមរិររនញងឆ្នុំ ២០១៩ ។
មូលកគតុម្ដលខ្ញុំចូលរួមរនញងគកក្ាងកនេះគឺ ខ្ញុំចុំណាប់អារមមណ៍ រ់ពន័ធកៅនឹងបញ្ហា
ស្ថរលដូចគ្មនម្ដរ។ ទ្នេឹមនឹងកនេះ ខ្ញុំរុំពុងម្សវងររោរងារណាម្ដលអាចរំលឹរភាស្ថ
អង់កគលសរបស់ខ្ញុំបាន។ កៅកពលកនាេះម្ដរ ខ្ញុំបានដុំណឹងថាកលារស្ថស្រ្ស្ថាចារ្យ អាស្ថគឹរា
រុំពុងម្តម្សវងររនិស្សិតម្ដលអាយជយួរនញងគកក្ាងកនេះ ខ្ញុំរ៏កធវើោរទ្ុំនារ់ទ្ុំនងកៅគ្មត់
កគើយសកក្មចចិតតថាជួយោរងារកៅរនញងគកក្ាងកនេះ។

Internship at TGU

ខ្ញុំក្ាេះ មិឈិសីុតា អាអូអ ៊ី ានិស្សិតកៅស្ថរលវិទ្្ាល័យតូរ្យូ ហ្គាគឹកគេ។
ខុុំសិរ្ាកដើម្បីោលយកៅា “ក្គូយូគេញ ” ជុំនាញអប់រំគិលានុបដាាយិោ ម្ផនរអប់
រំ។ កៅកពលម្ដលខ្ញុំាសិស្សវិទ្្ាល័យ ខ្ញុំចាបអ់ារមមណន៍ឹងរិចចសគក្បតិបតតិ
ោរអនតរាតិដូចាអងេោរយូនីកសគវ (UNICEF) ។ កទេះយ៉ាងណារ៏កដាយខ្ញុំ
មិនានឱោសបានសិរ្ាអុំពវីាកនាេះក ើយ។ កៅកពលខ្ញុំានិស្សិតឆ្នុំទ្ី ១ កៅ
ស្ថរលវិទ្្ាល័យខ្ញុំបានបានដុំណឹងអុំពគីកក្ាងកនេះ ដូកចនេះកគើយខ្ញុំបាន
សកក្មចចិតតចូលរួមកៅរនញងគកក្ាងកនេះ ពីកក្ េះខ្ញុំចង់ស្ថរល្បង។

Akari

មតសិ្ថាគមនព៍នីស្ិសតិស្ថោលវទិ្ា្ល័យតរូយ្ូ ហ្គាគកឹគេ

ក្គប់ស្ថលាកៅក្បកទ្សជប៉ុនានបនេបសុ់ខភាព កគើយសិស្សអាចទ្ទ្ួលបាន
ោរម្ថររ្ា និងយរចិតតទ្ុរដារ់ទុំងផលូវោយ និងផលូវចិតតកដាយក្គូយូគេញ។
ក្គូបកក្ងៀនយូគេញគាឺក្គូបកក្ងៀនម្ដលទរ់ទ្ងនឹងោរកលើររមពស់សុខភាពរបស់
រុារ និងោរអប់រំ។ ក្គបូកក្ងៀនកយគេញកដើរតួនាទ្ីម្តមួយគត់កៅរនញងស្ថលាករៀន
កគើយោរងារកនេះក្តូវបានររក ើញថាោរងារម្បបកនេះគាឺនម្តមយួគត់កៅរនញង
ក្បកទ្សជប៉ុន។ កៅកពលករមងក្បុសានរ់រងរបួសជងេង់ ក្គកូយគេញមិនក្តឹមម្ត
ព្ាបាលរបួសរបស់គ្មត់ប៉ុកណា្ណេះកទ្ ប៉មុ្នតម្ថមទុំងបកក្ងៀនពីរកបៀបម្ដលកធវើឱ្យ
ស្ថនមរបួសអាចាសេះកស្បើយបាន។ កនាេះកធវើឱ្យគ្មតយ់ល់ពីយនតោរននរាងោយ
មនុស្ស និងករៀនពីរកបៀបទ្ទ្ួលខុសក្តូវចុំក េះសុខភាពរបស់គ្មត់។ ោរងាររបស់
ក្គូយូគេញរ៏រួមបញ្ចូលទុំងោរកធវើចុំណាតថ់ានរ់សុខភាព និងអាហ្គរូបតថមភផងម្ដរ។
កដាយស្ថរខ្ញុំានចុំកណេះដឹងអុំពឱីសថ អាហ្គរូបតថមភ និងព័ត៌ានសុខភាព
កដើម្បីោលយាក្គូបកក្ងៀនយគូេញ ខ្ញុំកផែាាចិតតថានឹងខុំក្បឹងម្ក្បងករៀនកៅស្ថរល
វិទ្្ាល័យ។

តាមបទ្ពិកស្ថធន៍របស់ខ្ញុំកៅតាមស្ថលានានារនញងក្បកទ្សជប៉ុន និងសគរដឋអាកមរិរទុំងក្គូ
យូ និងគិលានុបដាាយិោកៅស្ថលាសុទ្ធម្តានគុណសម្បតតិ និងគណុវិបតតិករៀងៗខលួន។ វា
ពិបាររនញងោរសកក្មចថាោរងារណាក្បកសើរ ឫលអាងោរងារកផ្សងកទ្ៀត។ កទេះាយ៉ាងណា
រ៏កដាយភាពខុសគ្មនធុំបុំផុតកនាេះគឺ ក្គូយូគេញាអនរអប់រំានរ់កគើយគិលានុបដាាយិោកៅ
ស្ថលាគាឺបុគេលិរកពទ្្យានរ។់ កដើម្បីោលយាក្គបូកក្ងៀនយូគេញ វាមិនក្តូវោរវិញ្ហាបនប័ក្ត
ម្ថទុំកនាេះកទ្ ។ ដូកចនេះចុំកណេះដឹងរបស់ក្គូយូគេញរនញងវិស័យកវជជស្ថស្រ្សតអាចានតិចាងគិលា
នុបដាាយិោ។ កទេះយ៉ាងណាខ្ញុំបានកក្ជើសករើសយរជុំនាញាក្គូយគូេញកលើគិលានបុ្បដាាយិោ
ានរ់ កដាយស្ថរវាាសុបិនតរបស់ខ្ញុំ ពកីក្ េះោរងាររបស់ក្គូយគូេញគឺកតាតកលើោរគ្មុំក្ទ្ នងិ
អប់រំសិស្ស។ ោរងារដ៏សុំខ្ន់របស់ក្គយូូគេញកនាេះគឺោរអប់រំសុខភាព។ សុខភាពគឺាករឿង
សុំខ្ន់បុំផុតមួយសក្ាប់សុខុាលភាពរបស់កយើងកគើយោរផតល់ព័ត៌ានអុំពីសុខភាពតាុំង
ពីករមងនឹងបនស្ល់ទ្ុរនូវឥទ្ធិពលវិជជានមរកលើសិស្ស។ កលើសពីកនេះកៅកទ្ៀតរុារកៅ
ក្បកទ្សជប៉ុនក្បឈមមុខនឹងបញ្ហាសមញគស្ថាញាកក្ចើនម្ដលានទ្ុំនារ់ទ្ុំនងយ៉ាងកក្ៅ
ាមួយនឹងសុខភាពផលវូចិតតរបស់ពួរកគ។ កគតុដូកចនេះកគើយក្គយូូគេញក្តូវោរកដើរតនួាទ្ីាអនរ
ផតល់ក្បឹរ្ាដល់សិស្សាញឹរញាប់។ កៅកពលនិយយអុំពីោរព្ាបាលសិស្សម្ដលាន
បញ្ហាសុខភាព វាសុំខ្ន់ណាស់រនញងោរវាយតនមលរស្ថានភាពសុខភាពរបស់សិស្សមិនក្តឹមម្ត
ពីទ្ស្សនៈកវជជស្ថស្រ្សតប៉ុកណាណ្េះកទ្ ប៉មុ្នតវារ៏អាចបណាាលមរពីទ្ស្សនៈទ្ូលុំទ្ូលាយ និងកផ្ស
ងៗកទ្ៀតផងម្ដរ។

Yuji MORI   នាយរក្បតបិតតិ
ខ្ញុំានកសចរតីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតាុំថាោរអប់រំសុខភាពនឹងក្តូវបានផតល់ឱ្យរុារកៅតាមស្ថលាករៀនកដាយក្តឹមក្តូវកដាយានោរ
ចូលរួមពីអនរទុំងអស់គ្មននាកពលអនាគត។ រុារទុំងកនេះនឹងោលយាថាមពលននោររស្ថងក្បកទ្សកៅរនញងក្បកទ្សរមពញា។

James HUFFMAN   អនរដរឹនាុំគកក្ាង
តួនាទ្៖ី ក្បធានក្រមុទ្ទ្លួខសុក្តវូចុំក េះគកក្ាង និងរមមវធិនីានាកៅអាសីុអាកគនយ ៍និងអាសីុរណាាល 
តាមរយៈោរកលើររមពស់រក្មិតទ្ូកៅននសុខភាព និងអនាម័យរបស់ក្បាជន ោរអប់រំសុខភាពានឥទ្ធិពលោន់ម្តកក្ៅកៅកលើោរ
អភ្ិវឌ្ឍរបស់ក្បកទ្សមួយកសេើរម្តាងវិស័យដនទ្កទ្ៀត។ កយើងានកាទ្នភាពម្ដលបានចូលរួមាម្ផនរមួយននគុំនិតផតួចកផតើមដ៏
សុំខ្ន់កនេះកៅរនញងក្បកទ្សរមពញា។

Hitomi NOMIYAMA   អនរសក្មបសក្មលួគកក្ាង 
តួនាទ្៖ី ទ្ទ្ួលបនេញររនញងគកក្ាងសុខភាពស្ថលាករៀនកៅក្បកទ្សរមពញា និងគកក្ាងរស្ថងសនតភិាពកៅក្បកទ្សមយី៉ានា់៉ា
អងេោរមូលនិធីនីបប៉ុនបានផែល់ឧបតថមភធនដល់ស្ថរលវិទ្្ាល័យតូរ្យូ ហ្គាគឹកគេរនញងោរអនុវតតគកក្ាងកនេះ ដូកចនេះកគើយកយើង
សង្ឃឹមថាអនរនឹងចូលរួមចុំម្ណរដ៏សុំខ្ន់រនញងោរកលើររមពស់សុខភាពស្ថលាករៀនកៅរមពញា។ ក្បសិនកបើអនរចាប់អារមមណ៍ពីអងេោរ
មូលនិធីនីបប៉ុន អាចទ្ុំនារ់ទ្ុំនងខ្ញុំបាន។ 

សាជរិអងេោរមលូនធិនីបីប៉នុ

Aoi



ស្ថស្រ្ស្ថាចារ្យកៅក្បកទ្សជប៉ុន រុំពុងតារ់ម្តង និងករៀបចុំកសៀវកៅសិរ្ាកគ្មលសក្ាប់វគេសិរ្ាបឋមសិរ្ារបស់វិទ្្ាស្ថានគរុកោសល្យ។ ពួរគ្មត់នឹងងចូលរួមសិោាស្ថលារនញង
នាមាអនរបណ្ញេះបណាាល និងកធវើទ្ស្សនរិចចកៅក្បកទ្សរមពញាបនាាប់ពីោរបញ្ចប់ននជុំងរឺាតត្ាត រូវើដ១៩។

ជុំនាញ៖ ោរអប់រំសុខភាព, សុខភាពស្ថលាករៀន
ក្បធានបទ្ក្ស្ថវក្ាវ៖ គុណភាព សុវតថិភាព និងសមតថភាពរបស់ក្គូ
ខ្ញុំបានសិរ្ាកៅសរលវិទ្្ាល័យតូរ្យូហ្គាគឹកគេ សក្ាប់រមមវិធីថានរ់បរិញ្ហាប័ក្ត
អនុបណឌិត និងបណឌិតរយៈកពល ៩ ឆ្នុំ។ ខ្ញុំចូលចិតតោរចូលរួមសិោាស្ថលាាមយួ
អនរទុំងអស់គ្មន ក្គប់គ្មនានោរខុំក្បឹងម្ក្បង និងគួរឱ្យក្សឡាញ់។ សូមអរគុណ។

ជុំនាញ៖ សរើរវិទ្្ាបរិស្ថាន, វិទ្្ាស្ថស្រ្សតសុខ្ភ្ិបាល
ក្បធានបទ្ក្ស្ថវក្ាវ៖ ោរោត់បនថយឥទ្ធិពលននយនតោរ និងមុខងារននចងាារ់
ជីវស្ថស្រ្សតកៅរនញងមនុស្ស
ខ្ញុំបានបញ្ចប់ោរសិរ្ាពីស្ថរលវិទ្្ាល័យតូរ្យូ ហ្គាគឹកគេ។ ខ្ញុំទ្នេឹងរង់ចាុំពិភារ្ា និង
ម្ចររំម្លរអុំពីសុខភាពស្ថលាករៀនកៅសិោាស្ថលាកលើរទ្ី ៤ នាកពលខ្ងមុខ។

សាជរិគកក្ាងកៅក្បកទ្សជប៉នុ

ជុំនាញ៖ោរអប់រំក្គូយ៉ូគេញ, សុខភាពស្ថលាករៀន
ក្បធានបទ្ក្ស្ថវក្ាវ៖ស្ថានភាព និងបញ្ហាបចចញប្បននននោរបណ្តេះបណាាលារ់
ម្សតងរបស់ជុំនាញយូគេញ
ខ្ញុំបានទ្ទ្ួលសញ្ហាប័ក្តអនុបណឌិតរបស់ខ្ញុំកៅឯស្ថរលវិទ្្ាល័យតូរ្យូ ហ្គាគឹកគេ។
សូមអរគុណចុំក េះគ្មុំក្ទ្ និងចូលរួមរបស់អនរកៅរនញងសិោាស្ថលា កគើយខ្ញុំសង្ឃឹម
ថា កយើងនងឹបនតគិតគរូពីសុខភាពរុារទុំងអស់គ្មន។ ខ្ញុំចង់កៅក្បកទ្សរមពញាកៅ
នថៃណាមួយ!

ជុំនាញ៖ សរើរវិទ្្ាអាហ្គរូបតថមភ និងជីវគីមីស្ថស្រ្សត
ក្បធានបទ្ក្ស្ថវក្ាវ៖ វាយតនមលសុវតថិភាព និងោរម្សវងររមុខងារសរើរវិទ្្ាថមីកៅរនញង
ស្ថរធាតុម្ដលមិនអាចរំលាយបាន
អនរក្តួតពិនិត្យរបស់ខ្ញុំគឺស្ថស្រ្ស្ថាចារ្យ Asakura កពលខ្ញុំានិស្សិតបញ្ចប់ោរសិរ្ា។
ខ្ញុំានោរកក្តរអរយ៉ាងខ្លុំងម្ដលខ្ញុំានឱោសករៀនសូក្តបានកក្ចើនកៅរនញងវគេសិោា
ស្ថលាចុងកក្ោយកនេះ។

សូមអរគណុចុំក េះោរអានក្ពតឹតបិក័្តពត័ា៌នកលខ ២!
កតើក្ពឹតតិប័ក្តព័ត៌ានកលខ ២ យ៉ាងកម៉ចម្ដរ? សូមក្បាប់ឱ្យកយើងដឹងពីកយបល់របស់អនរសក្ាប់ក្ពឹតតិប័ក្ត
ព័ត៌ានកនេះតាមរយៈកតក ក្ោមឬមកធ្ាបាយកផ្សងកទ្ៀត ឬ ក្បសិនកបើអនរានក្បធានបទ្ម្ដលអនរចាប់
អារមមណ៍កយើងចង់កលើរយរវាកៅរនញងក្ពឹតតិប័ក្តព័ត៌ានបនាាប់។
កយើងានបញ្ហាករាគរាតត្ាតរូវើដ១៩ អស់រយៈកពលាងមួយឆ្នុំកគើយបុ៉ម្នតកយើងកៅម្តមិនដឹងថាកពល
ណាានសភាពដូចកដើមវិញកទ្។ កទេះយ៉ាងណាសូមម្ថររ្ាខលួនអនរនិងររ្ាភាពវិជជាន!
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