
参考様式第 1-19号(規則第 8条第 17号関係)カンボジア語           (日本工業規格 A列 4) 

ទម្រង់យោងយេខ1-19(ពាកព់័ន្ធន្ឹងបញ្ញត្ត ិច្បាប់ មាម្ា 8 ច្បំណុច្ប 17)ភាសាខ្ខែរ  (ស្ដងដ់ារឧស្ាហករែជប ុន្ A4) 

A 

 

技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書   

ឯកសារពន្យេ់អំពីចំ្បណុច្បស្ំខាន្់ៗ ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការផ្ដេ់ឱ្យកន ុងអំឡុងយពេហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ 

 

                殿 

ជូន្ចំ្បយពាោះ 

 

 技能実習の期間中の待遇について、以下のとおり説明します。この内容は重要ですから、十分

理解されるようお願いします。 

 ខាងយម្ការយន្ោះ គឺជាការពន្យេ់អំពកីារផ្ដេឱ់្យកន ុងអំឡុងយពេហវ ឹកហវ ឺន្។ យដាយសារយន្ោះជាខល ឹរសារដស៏្ំខាន់្  

ដូយច្បនោះយហើយសូ្រខ្ស្វងយេឲ់្យបាន្ច្បាស្ល់ាស្។់  

 

1 実習中の待遇 ការផ្ដេ់ឱ្យកន ុងអំឡុងយពេហវ ឹកហវ ឺន្ 

雇用契約期間、就業（技能実習）の場所、従事すべき業務（職種及び作業）の内容、労働時間

等、休日、休暇、賃金、退職に関する事項、社会保険、労働保険、宿泊施設その他の事項につい

ては、別紙「雇用条件書」のとおりです。 

យៅកន ុងអំឡុងយពេនន្កចិ្បចស្ន្ាការងារ ច្បំយពាោះកខ្ន្លងយ វ្ ើការ(ហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ) 

ខល ឹរសារនន្ការងារខ្ដេម្ត្ូវយ វ្ ើ(ម្បយេទការងារន្ិងការងារ) យមា ងការងារជាយដើរ នងៃឈប់ស្ំរាក 

ការឈប់ស្ំរាក ម្បាក់យបៀវត្ស ម្បការទាក់ទងនឹ្ងការលាឈប់ពីការងារ ការធានារា៉ា ប់រងស្ងគរ 

ការធានារា៉ា ប់រងការងារ កខ្ន្លងសាន ក់យៅ ន្ិងម្បការយផ្សងយទៀត្ 

គឺដូច្បមាន្ខ្ច្បងកន ុងឧបស្រព ័ន្ធ  ”ឯកសារស្ត ីអំពីេកខខណឌការងារ”។ 

 
（注意）申請者（実習実施者）と技能実習生との間で交わした雇用契約書及び雇用条件書の内容に基づき、説明を

行うこと。 

(ស្ំគាេ់) ម្ត្ូវយ វ្ ើការពន្យេ់យដាយខ្ផ្ែកយេើខល ឹរសារនន្កិច្បចស្ន្ាការងារ ន្ិងឯកសារស្ត ីអំពីេកខខណឌការងារ 

ខ្ដេបាន្យ វ្ ើយឡើងរវាង អនកយស្ន ើស្ុំ(អនកអន្ុវត្តន្៍ការហវ ឹកហវ ឺន្) ន្ិងស្ិកាខ ការហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ។ 

 

（注意２）宿泊施設の概要を明らかにするため、当該施設の見取り図、写真などを添付すること。 

(ស្ំគាេ់2) យដើរបីពន្យេ់យោយច្បាស្់អំពីទិដឋភាពទូយៅនន្កខ្ន្លងសាន ក់យៅ ម្ត្ូវភាា ប់រកជារួយនូ្វបលង់បាត្ 

របូងត្ោគារជាយដើរ។ 

 

2 入国後講習中の待遇 ការផ្ដេ់ឲ្យកន ុងយពេយរៀន្យម្កាយចូ្បេម្បយទស្ជប ុន្ 

1 講習手当(1 か

月当たり) 

①支給の有無 

មាន្ឬគាែ ន្ផ្ដេ ់

□ 有 មាន្ 

(支給額・支給内容                     ) 



ម្បាកឧ់បត្ថរភយព

េយរៀន្ (រួយខ្ខ) 

 (ទឹកម្បាក់ផ្ដេ・់ខល ឹរសារនន្ការផ្ដេ：់                                              ) 

□ 無 គាែ ន្ 

②備考 

ស្ំគាេ ់
 

２食費(1 か月

当たり) 

នងលោហារ(កន ុងរួ

យខ្ខ) 

①支給の有無 

មាន្ឬគាែ ន្ផ្ដេ ់

□ 有 មាន្ 

(支給内容                         ) 

 (ខលរឹសារនន្ការផ្ដេ：់                                                                        ) 

□ 無 គាែ ន្ 

②技能実習生

の負担の有無 

មាន្ឬគាែ ន្ការ

បង់របស្់

ស្ិកាខ ការហវ ឹក

ហវ ឺន្ជំនាញ 

□ 有 មាន្ 

(負担内容                         ) 

 (ខលរឹសារនន្ការបង់：                                                                       ) 

□ 無 គាែ ន្ 

③備考 

ស្ំគាេ ់
 

３ 居住費(1 か

月当たり) 

នងលសាន ក់យៅ 

(កន ុងរួយខ្ខ) 

①支給の有無 

មាន្ឬគាែ ន្ ការ

ផ្ដេ ់

□ 有 មាន្ 

(支給内容                         ) 

 (ខលរឹសារនន្ការផ្ដេ：់                                                                    ) 

□ 無 គាែ ន្ 

②技能実習生

の負担の有無 

មាន្ឬគាែ ន្ការ

បង់របស្ស់្ិកាខ

ការហវ ឹកហវ ឺន្ជំ

នាញ 

□ 有 មាន្ 

(負担内容                         ) 

 (ខលរឹសារនន្ការបង់：                                                                      ) 

□ 無 គាែ ន្ 

③形態 

ម្បយេទ 

 寮(寄宿舎)  ・  賃貸住宅  ・  その他(       ) 

 ន្ិយវស្ន្ដាឋ ន្     ផ្ទោះជួេ       យផ្សងៗ (              )     

④名称 

យ ែ្ ោះ 
 

⑤所在地 

ោស្យ័ដាឋ ន្ 

〒   － 
 

(電話   ―   ―    ) 

(យេខទូរស្ពទ：            ) 

⑥規模 

ទំហ ំ

 面積(   m2)、収容人員(   人)、1 人当たり居室(   m2) 

 នផ្ៃ ម្កាឡា(      m2)  ច្បនួំ្ន្រនុ្ស្សសាន ក់យៅ (     នាក់)   

បន្ទប់សាន ក់យៅកន ុង១នាក់ (       m2) 

４その他 

យផ្សងៗ 

 

(注意)ស្ំគាេ់ 



4 欄は、1 欄から 3 欄まで以外の諸手当等が支給される場合など特記すべき事項がある場合に記載すること。 

ម្ត្ង់ជួរទី4 យបើមាន្ច្បំណុច្បពិយស្ស្ម្ត្ូវបំយពញ ដូច្បជាកន ុងករណីមាន្ការផ្ដេ់ម្បាក់ឧបត្ថរភយផ្សងៗយម្ៅពីជួរទី1ដេ់ 

    ជួរទ3ី។ 

 

3 その他の事項 ម្បការយផ្សងយទៀត្ 

 

(注意)ស្ំគាេ់ 

特記すべき事項がある場合に記載すること。 

ម្ត្ូវបំយពញកន ុងករណីមាន្ច្បំណុច្បពិយស្ស្ម្ត្ូវបញ្ជា ក់។ 

 

以上の内容について説明しました。 

ពិត្ជាបាន្ពន្យេ់អំពីខលរឹសារខាងយេើ។ 

 

          年    月     日 

ឆ្ន ំ    ខ្ខ     នងៃទី 
 

                      説明者の氏名             ○印  

                      យ ែ្ ោះអនកពន្យេ់                       ម្ា 

 

(申請者(実習実施者)との関係            ) 

        (ទំនាក់ទំន្ងជារួយន្ឹងអនកយស្ន ើស្ុំ(អនកអន្ុវត្តន៍្ការហវ ឹកហវ ឺន្)                         ) 

 

 

以上の内容について上記の説明者から説明を受け、その内容を十分に理解しました。 

បាន្សាដ ប់នូ្វការពន្យេ់អំពីខល ឹរសារដូច្បខាងយេើពីអនកពន្យេ់ខាងយេើ យហើយបាន្យេ់ច្បាស្់នូ្វខល ឹរសារ

ទាងំយនាោះ។ 

 

          年    月     日 

ឆ្ន ំ    ខ្ខ     នងៃទី 
 

                    技能実習生の署名               

                    ហត្ថយេខាស្ិកាខ ការហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ 



参考様式第 1-19 号(規則第 8 条第 17 号関係)カンボジア語           (日本工業規格 A 列 4) 

ទម្រង់យោងយេខ1-19(ពាកព់័ន្ធន្ឹងបញ្ញត្ត ិច្បាប់ មាម្ា 8 ច្បំណុច្ប 17)ភាសាខ្ខែរ  (ស្ដងដ់ារឧស្ាហករែជប ុន្ A4) 

 B・C 

 

技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書   

ឯកសារខ្ណនាំអំពីច្បំណុច្បស្ំខាន់្ៗពាក់ព័ន្ធន្ឹងការផ្តេ់ឱ្យកន ុងអំឡុងយពេហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ 

 

                殿 

ជូន្ចំ្បយពាោះ 

 

 技能実習の期間中の待遇について、以下のとおり説明します。この内容は重要ですから、十分

理解されるようお願いします。 

 សូ្រពន្យេ់ដូច្បខាងយម្ការអំពីការផ្ដេ់ឲ្យកន ុងអំឡុងយពេយ វ្ ើការហវ ឹកហវ នឺ្ជំនាញ។ យដាយសារវាជា

ខល ឹរសារដ៏ស្ំខាន់្រួយ ដូយច្បនោះយហើយសូ្រខ្ស្វងយេ់ឲ្យបាន្ម្គប់ម្គាន់្។ 

 

1 実習中の待遇 ការផ្ដេ់ឱ្យកន ុងអំឡុងយពេហវ ឹកហវ ឺន្ 

雇用契約期間、就業（技能実習）の場所、従事すべき業務（職種及び作業）の内容、労働時間

等、休日、休暇、賃金、退職に関する事項、社会保険、労働保険、宿泊施設その他の事項につい

ては、別紙「雇用条件書」のとおりです。 

យៅកន ុងអំឡុងយពេនន្កចិ្បចស្ន្ាការងារ ច្បំយពាោះកខ្ន្លងយ វ្ ើការ(ហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ) 

ខល ឹរសារនន្ការងារខ្ដេម្ត្ូវយ វ្ ើ(ម្បយេទការងារន្ិងការងារ) យមា ងការងារជាយដើរ នងៃឈប់ស្ំរាក 

ការឈប់ស្ំរាក ម្បាក់យបៀវត្ស ម្បការទាក់ទងនឹ្ងការលាឈប់ពីការងារ ការធានារា៉ា ប់រងស្ងគរ 

ការធានារា៉ា ប់រងការងារ កខ្ន្លងសាន ក់យៅ ន្ិងម្បការយផ្សងយទៀត្ 

គឺដូច្បមាន្ខ្ច្បងកន ុងឧបស្រព ័ន្ធ  ”ឯកសារស្ត ីអំពីេកខខណឌការងារ”។ 

 

（注意１）申請者（実習実施者）と技能実習生との間で交わした雇用契約書及び雇用条件書の内容に基づき、説明

を行うこと。 

(ស្ំគាេ់1) ម្ត្ូវយ វ្ ើការពន្យេ់យដាយខ្ផ្ែកយេើខល ឹរសារនន្កិច្បចស្ន្ាការងារ ន្ិងឯកសារស្ត ីអំពីេកខខណឌការងារ 

ខ្ដេបាន្យ វ្ ើយឡើងរវាង អនកយស្ន ើស្ុំ(អនកអន្ុវត្តន្៍ការហវ ឹកហវ ឺន្) ន្ិងស្ិកាខ ការហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ។ 

 

（注意２）宿泊施設の概要を明らかにするため、当該施設の見取り図、写真などを添付すること。 

(ស្ំគាេ់2) យដើរបីពន្យេ់យោយច្បាស្់អំពីទិដឋភាពទូយៅនន្កខ្ន្លងសាន ក់យៅ ម្ត្ូវភាា ប់រកជារួយនូ្វបលង់បាត្ 

របូងត្ោគារជាយដើរ។ 

 

2 その他の事項 ម្បការយផ្សងយទៀត្ 

 

 

(注意)ស្ំគាេ់ 

特記すべき事項がある場合に記載すること。 



ម្ត្ូវបំយពញកន ុងករណីមាន្ច្បំណុច្បពិយស្ស្ម្ត្ូវបញ្ជា ក់។ 

 

以上の内容について説明しました。 

ពិត្ជាបាន្ពន្យេ់អំពីខលរឹសារខាងយេើ។ 

 

          年    月     日 

ឆ្ន ំ    ខ្ខ    នងៃទី 
 

                      説明者の氏名             ○印  

                      យ ែ្ ោះអនកពន្យេ់                       ម្ា 

 

(申請者(実習実施者)との関係            ) 

  ទំនាក់ទំន្ងជារួយន្ឹងអនកយស្ន ើស្ុំ(អនកអន្ុវត្តន៍្ស្ិកាខ ការហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ )                   ) 

 

以上の内容について上記の説明者から説明を受け、その内容を十分に理解しました。 

បាន្សាដ ប់នូ្វការពន្យេ់អំពីខល ឹរសារដូច្បខាងយេើពីអនកពន្យេ់ខាងយេើ យហើយបាន្យេ់ច្បាស្់នូ្វខល ឹរសារ

ទាងំយនាោះ។ 

 

          年    月     日 

ឆ្ន ំ    ខ្ខ     នងៃទី 
 

                    技能実習生の署名               

                    ហត្ថយេខាស្ិកាខ ការហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ 



参考様式第 1-19 号(規則第 8 条第 17 号関係)カンボジア語           (日本工業規格 A 列 4) 

ទម្រង់យោងយេខ1-19(ពាកព់័ន្ធន្ឹងបញ្ញត្ត ិច្បាប់ មាម្ា 8 ច្បំណុច្ប 17)ភាសាខ្ខែរ  (ស្ដងដ់ារឧស្ាហករែជប ុន្ A4) 

D 

 

技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書   

ឯកសារខ្ណនាំអំពីច្បំណុច្បស្ំខាន្់ៗពាក់ព័ន្ធន្ឹងការផ្តេ់ឱ្យកន ុងអំឡុងយពេហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ 

 
 

                殿 

ជូន្ចំ្បយពាោះ 

 

 技能実習の期間中の待遇について、以下のとおり説明します。この内容は重要ですから、十分

理解されるようお願いします。 

 សូ្រពន្យេ់ដូច្បខាងយម្ការអំពីការផ្ដេ់ឲ្យកន ុងអំឡុងយពេយ វ្ ើការហវ ឹកហវ នឺ្ជំនាញ។ យដាយសារវាជា

ខល ឹរសារដ៏ស្ំខាន់្រួយ ដូយច្បនោះយហើយសូ្រខ្ស្វងយេ់ឲ្យបាន្ម្គប់ម្គាន់្។ 

 

1 実習中の待遇 ការផ្ដេ់ឱ្យកន ុងអំឡុងយពេហវ ឹកហវ ឺន្ 

雇用契約期間、就業（技能実習）の場所、従事すべき業務（職種及び作業）の内容、労働時間

等、休日、休暇、賃金、退職に関する事項、社会保険、労働保険、宿泊施設その他の事項につい

ては、別紙「雇用条件書」のとおりです。 

យៅកន ុងអំឡុងយពេនន្កចិ្បចស្ន្ាការងារ ច្បំយពាោះកខ្ន្លងយ វ្ ើការ(ហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ) 

ខល ឹរសារនន្ការងារខ្ដេម្ត្ូវយ វ្ ើ(ម្បយេទការងារន្ិងការងារ) យមា ងការងារជាយដើរ នងៃឈប់ស្ំរាក 

ការឈប់ស្ំរាក ម្បាក់យបៀវត្ស ម្បការទាក់ទងនឹ្ងការលាឈប់ពីការងារ ការធានារា៉ា ប់រងស្ងគរ 

ការធានារា៉ា ប់រងការងារ កខ្ន្លងសាន ក់យៅ ន្ិងម្បការយផ្សងយទៀត្ 

គឺដូច្បមាន្ខ្ច្បងកន ុងឧបស្រព ័ន្ធ  ”ឯកសារស្ត ីអំពីេកខខណឌការងារ”។ 

 

（注意）申請者（実習実施者）と技能実習生との間で交わした雇用契約書及び雇用条件書の内容に基づき、説明を

行うこと。 

(ស្ំគាេ់) ម្ត្ូវយ វ្ ើការពន្យេ់យដាយខ្ផ្ែកយេើខល ឹរសារនន្កិច្បចស្ន្ាការងារ ន្ិងឯកសារស្ត ីអំពីេកខខណឌការងារ 

ខ្ដេបាន្យ វ្ ើយឡើងរវាង អនកយស្ន ើស្ុំ(អនកអន្ុវត្តន្៍ការហវ ឹកហវ ឺន្) ន្ិងស្ិកាខ ការហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ។ 

 

（注意）宿泊施設の概要を明らかにするため、当該施設の見取り図、写真などを添付すること。 

(ស្ំគាេ់) យដើរបីពន្យេ់យោយច្បាស្់អំពីទិដឋភាពទូយៅនន្កខ្ន្លងសាន ក់យៅ ម្ត្ូវភាា ប់រកជារួយនូ្វបលង់បាត្ 

របូងត្ោគារជាយដើរ។ 

 

2 入国後講習中の待遇 ការផ្ដេ់ឲ្យកន ុងយពេយរៀន្យម្កាយចូ្បេម្បយទស្ជប នុ្ 



1 講習手当(1 か

月当たり) 

ម្បាកឧ់បត្ថរភយព

េយរៀន្ (រួយខ្ខ) 

①支給の有無 

មាន្ឬគាែ ន្ផ្ដេ ់

□ 有 មាន្ 

(支給額・支給内容                     ) 

 (ទឹកម្បាក់ផ្ដេ់ ខល ឹរសារនន្ការផ្ដេ：់                                                ) 

□ 無 គាែ ន្ 

②備考 

ស្ំគាេ ់
 

2 食費(1 か月当

たり) 

នងលោហារ(រួយខ្ខ

) 

①支給の有無 

មាន្ឬគាែ ន្ផ្ដេ ់

□ 有 មាន្ 

(支給内容                         ) 

 (ខលរឹសារនន្ការផ្ដេ：់                                                                    ) 

□ 無 គាែ ន្ 

②技能実習生

の負担の有無 

មាន្ឬគាែ ន្ការ

បង់របស្់

ស្ិកាខ ការហវ ឹកហវ ឺ

ន្ 

□ 有 មាន្ 

(負担内容                         ) 

 (ខលរឹសារនន្ការបង់：                                                                        ) 

□ 無 គាែ ន្ 

③備考 

ស្ំគាេ ់
 

 3 居住費(1 か

月当たり) 

នងលសាន ក់យៅ 

(រួយខ្ខ) 

①支給の有無 

មាន្ឬគាែ ន្ ការ

ផ្ដេ ់

□ 有 មាន្ 

(支給内容                         ) 

 (ខលរឹសារនន្ការផ្ដេ：់                                                                     ) 

□ 無 គាែ ន្ 

②技能実習生

の負担の有無 

មាន្ឬគាែ ន្ការ

បង់របស្់

ស្ិកាខ ការហវ ឹកហវ ឺ

ន្ជំនាញ 

□ 有 មាន្ 

(負担内容                         ) 

 (ខលរឹសារនន្ការបង់：                                                                      ) 

□ 無 គាែ ន្ 

③形態 

ម្បយេទ 

 寮(寄宿舎)  ・  賃貸住宅  ・  その他(       ) 

 ន្ិយវស្ន្ដាឋ ន្     ផ្ទោះជួេ       យផ្សងៗ (              )     

④名称 

យ ែ្ ោះ 

 

⑤所在地 

ោស្យ័ដាឋ ន្ 

〒   － 
 

(電話   ―   ―    ) 

(យេខទូរស្ពទ：            ) 

⑥規模 

ទំហ ំ
 面積(   m2)、収容人員(   人)、1 人当たり居室(   m2) 



 នផ្ៃ ម្កាឡា(      m2)  ច្បនួំ្ន្រនុ្ស្សសាន ក់យៅ (     នាក់)   

បន្ទប់សាន ក់យៅកន ុង១នាក់ (          m2) 

4 その他 

យផ្សងៗ 

 

(注意)ស្ំគាេ់ 

4 欄は、1 欄から 3 欄まで以外の諸手当等が支給される場合など特記すべき事項がある場合に記載すること。 

ម្ត្ង់ជួរទី4 យបើមាន្ច្បំណុច្បពិយស្ស្ម្ត្ូវបំយពញ ដូច្បជាកន ុងករណីមាន្ការផ្ដេ់ម្បាក់ឧបត្ថរភយផ្សងៗយម្ៅពីជួរទី1ដេ់ 

    ជួរទ3ី។ 

 

3 実習先変更ការដូរកខ្ន្លងយ វ្ ើការហវ ឹកហវ ឺន្ 

実習先の変更は、やむを得ない事情がある場合を除き、技能実習生が第 2 号技能実習の目

標(技能検定等 3 級の実技試験の合格)を達成して第 3 号技能実習を行うことを希望し、かつ、

優良な実習実施者及び優良な監理団体が当該技能実習生の受入れを希望する場合に可能とな

ります。 

យេើកខ្េងខ្ត្កន ុងករណីមាន្យហតុ្ផ្េរិន្ោច្បយជៀស្វាងបាន្ ការដូរកខ្ន្លងយ វ្ ើការហវ ឹកហវ ឺន្ោច្បម្បម្ពឹត្ត

យ វ្ ើយៅបាន្កន ុងករណសី្ិកាខ ការហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញបាន្ស្យម្រច្បយគាេយៅនន្វគគហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញម្បយេទ២ (ម្បឡង

ជាប់ វ ញ្ញញ្ជញ សារអនុ្វត្តន៍្នន្ការម្បឡងជនំាញកម្រិត្៣) យហើយមាន្បំណងបន្តយ វ្ ើការហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញម្បយេទ៣ 

ខ្ងរទាងំ កន ុងករណខី្ដេអនកអនុ្វត្តន៍្ការហវ ឹកហវ ឺន្ម្បយស្ើរនិ្ងសាថ ប័ន្ម្គប់ម្គងការហវ ឹកហវ ឺន្ម្បយស្ើរ 

មាន្បំណងទទួេយកស្ិកាខ ការហវ ឹកហវ ឺន្យនាោះ។  

 

４ その他の事項 ម្បការយផ្សងយទៀត្ 

 

 

(注意)ស្ំគាេ់ 

特記すべき事項がある場合に記載すること。 

ម្ត្ូវបំយពញកន ុងករណីមាន្ច្បំណុច្បពិយស្ស្ម្ត្ូវបញ្ជា ក់។ 

 

以上の内容について説明しました。 

ពិត្ជាបាន្ពន្យេ់អំពីខលរឹសារខាងយេើ។ 

 
           

          年    月     日 

 ឆ្ន ំ    ខ្ខ     នងៃទី 
 

                      説明者の氏名             ○印  

                      យ ែ្ ោះអនកពន្យេ់                       ម្ា 



 

(申請者(実習実施者)との関係            ) 

              (ទំនាក់ទំន្ងជារួយនឹ្ងអនកយស្ន ើស្ុ(ំអនកអនុ្វត្តន៍្ស្ិកាខ ការហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ)                    ) 

 

 

以上の内容について上記の説明者から説明を受け、その内容を十分に理解しました。 

បាន្សាដ ប់នូ្វការពន្យេ់អំពីខល ឹរសារដូច្បខាងយេើយន្ោះ ពីអនកពន្យេ់ខាងយេើ យហើយបាន្យេ់ច្បាស្នូ់្វខល ឹរ

សារទាងំយនាោះ។ 

 

          年    月     日 

ឆ្ន ំ    ខ្ខ     នងៃទី 
 

                    技能実習生の署名               

                   ហត្ថយេខាស្កិាខ ការហវ ឹកហវ ឺន្ជនំាញ 

 

 

  



参考様式第 1-19 号(規則第 8 条第 17 号関係)カンボジア語           (日本工業規格 A 列 4) 

ទម្រង់យោងយេខ1-19(ពាកព់័ន្ធន្ឹងបញ្ញត្ត ិច្បាប់ មាម្ា 8 ច្បំណុច្ប 17)ភាសាខ្ខែរ  (ស្ដងដ់ារឧស្ាហករែជប ុន្ A4) 

E・F 

 

技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書   

ឯកសារខ្ណនាំអំពីច្បំណុច្បស្ំខាន្់ៗពាក់ព័ន្ធន្ឹងការផ្តេ់ឱ្យកន ុងអំឡុងយពេហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ 

 

                殿 

ជូន្ចំ្បយពាោះ 

 

 技能実習の期間中の待遇について、以下のとおり説明します。この内容は重要ですから、十分

理解されるようお願いします。 

 សូ្រពន្យេ់ដូច្បខាងយម្ការអំពីការផ្ដេ់ឲ្យកន ុងអំឡុងយពេហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ។ យដាយសារវាជាខល ឹរសារ

ដ៏ស្ំខាន់្រួយ ដូយច្បនោះយហើយសូ្រខ្ស្វងយេ់ឲ្យបាន្ម្គប់ម្គាន់្។ 

 

1 実習中の待遇 ការផ្ដេ់ឱ្យកន ុងអំឡុងយពេហវ ឹកហវ ឺន្ 

雇用契約期間、就業（技能実習）の場所、従事すべき業務（職種及び作業）の内容、労働時間

等、休日、休暇、賃金、退職に関する事項、社会保険、労働保険、宿泊施設その他の事項につい

ては、別紙「雇用条件書」のとおりです。 

យៅកន ុងអំឡុងយពេនន្កចិ្បចស្ន្ាការងារ ច្បំយពាោះកខ្ន្លងយ វ្ ើការ(ហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ) 

ខល ឹរសារនន្ការងារខ្ដេម្ត្ូវយ វ្ ើ(ម្បយេទការងារន្ិងការងារ) យមា ងការងារជាយដើរ នងៃឈប់ស្ំរាក 

ការឈប់ស្ំរាក ម្បាក់យបៀវត្ស ម្បការទាក់ទងនឹ្ងការលាឈប់ពីការងារ ការធានារា៉ា ប់រងស្ងគរ 

ការធានារា៉ា ប់រងការងារ កខ្ន្លងសាន ក់យៅ ន្ិងម្បការយផ្សងយទៀត្ 

គឺដូច្បមាន្ខ្ច្បងកន ុងឧបស្រព ័ន្ធ  ”ឯកសារស្ត ីអំពីេកខខណឌការងារ”។ 

 

（注意）申請者（実習実施者）と技能実習生との間で交わした雇用契約書及び雇用条件書の内容に基づき、説明を

行うこと。 

(ស្ំគាេ់) ម្ត្ូវយ វ្ ើការពន្យេ់យដាយខ្ផ្ែកយេើខល ឹរសារនន្កិច្បចស្ន្ាការងារ ន្ិងឯកសារស្ត ីអំពីេកខខណឌការងារ 

ខ្ដេបាន្យ វ្ ើយឡើងរវាង អនកយស្ន ើស្ុំ(អនកអន្ុវត្តន្៍ការហវ ឹកហវ ឺន្) ន្ិងស្ិកាខ ការហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ។ 

 

（注意）宿泊施設の概要を明らかにするため、当該施設の見取り図、写真などを添付すること。 

(ស្ំគាេ់) យដើរបីពន្យេ់យោយច្បាស្់អំពីទិដឋភាពទូយៅនន្កខ្ន្លងសាន ក់យៅ ម្ត្ូវភាា ប់រកជារួយនូ្វបលង់បាត្ 

របូងត្ោគារជាយដើរ។ 

 

2 実習先変更ការដូរកខ្ន្លងហវ ឹកហវ ឺន្ 

実習先の変更は、やむを得ない事情がある場合を除き、技能実習生が第 2 号技能実習の目

標(技能検定等 3 級の実技試験の合格)を達成して第 3 号技能実習を行うことを希望し、かつ、



優良な実習実施者及び優良な監理団体が当該技能実習生の受入れを希望する場合に可能とな

ります。 

យេើកខ្េងខ្ត្កន ុងករណីមាន្យហតុ្ផ្េរិន្ោច្បយជៀស្វាងបាន្ ការដូរកខ្ន្លងហវ ឹកហវ ឺន្ោច្បម្បម្ពឹត្តយ វ្ ើយៅបាន្

កន ុងករណសី្ិកាខ ការហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញបាន្ស្យម្រច្បយគាេយៅនន្វគគហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញម្បយេទ២ (ម្បឡងជាប់ វ ញ្ញញ្ជញ សារអនុ្

វត្តន៍្នន្ការម្បឡងជំនាញកម្រិត្៣) យហើយមាន្បំណងបន្តយ វ្ ើការហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញម្បយេទ៣ ម្ពរជារួយ កន ុងករណី

ខ្ដេអនកអនុ្វត្តន៍្ការហវ ឹកហវ ឺន្ម្បយស្ើរនិ្ងសាថ ប័ន្ម្គប់ម្គងការហវ ឹកហវ ឺន្ម្បយស្ើរ មាន្បំណងទទួេយក

ស្ិកាខ ការហវ ឹកហវ ឺន្យនាោះ។ 

 

3 その他の事項 ម្បការយផ្សងយទៀត្ 

 

 

(注意)ស្ំគាេ់ 

特記すべき事項がある場合に記載すること。 

ម្ត្ូវបំយពញកន ុងករណីមាន្ច្បំណុច្បពិយស្ស្ម្ត្ូវបញ្ជា ក់។ 

 

以上の内容について説明しました。 

ពិត្ជាបាន្ពន្យេ់អំពី ខល ឹរសារខាងយេើ។ 

 

         

          年    月     日 

ឆ្ន ំ    ខ្ខ     នងៃទី 
 

                      説明者の氏名             ○印  

                      យ ែ្ ោះអនកពន្យេ់                      ម្ា 

 

(申請者(実習実施者)との関係            ) 

  (ទំនាក់ទំន្ងជារួយនឹ្ងអនកយស្ន ើស្ុ(ំអនកអនុ្វត្តស្ិកាខ ការហវ ឹកហវ ឺន្ជនំាញ )                                 ) 

 

以上の内容について上記の説明者から説明を受け、その内容を十分に理解しました。 

បាន្សាដ ប់នូ្វការពន្យេ់អំពីខល ឹរសារដូច្បខាងយេើពីអនកពន្យេ់ខាងយេើ យហើយបាន្យេ់ច្បាស្់នូ្វខល ឹរសារ

ទាងំយនាោះ។ 

 

          年    月     日 

ឆ្ន ំ    ខ្ខ     នងៃទី 
 

                    技能実習生の署名               

                    ហត្ថយេខាស្ិកាខ ការហវ ឹកហវ ឺន្ជំនាញ 


