សេចក្ដ ីជូនដំណឹងដល់េក្ខ
ិ ា ក្ខមដដលមានផ្ទៃស

ោះទាំំងសេ់

ពត៏មានេំខាន់

・ច្បាប់របស់ប្បទេសជប៉ុនគឺមិនមានការបញ្ឈប់ការងារច្បំទ ោះស្តសរមា
ី នផ្ទៃ ទ ោះទច្បញពីការងារទេ។
ី គឺមន
・ក្ក្ ុមហ៊ុនបញ្ជន
ូ ពលក្រឬេហជព
ិ អាចបងា ំសអាយេិក្ខាក្ខមវ ីលក្តលប់សៅមាត៊ុភូមិវវ ញដសយយសហត៊ុទលមានផ្ទៃ
ទ ោះបានទេ។
・ប្បសិនទបើលឺថានឹងមានការបញ្ឈប់ការងារទោយវ ិលប្រលប់ទៅមារ៉ុភូមិ វ ិញទ ោះេូមពិសក្រោះសោបល់ជាមួ យសងគក្ខរ
ហវ ឹក្ហវ ឺនបសចេ ក្សេេនឹងជំនាដ(OTIT)។ OTITនឹងជួ យអ្ន ក។
※សូ មទមើលការេំ

ក្បេិនសបើមានផ្ទៃស

ក់េំនងទៅខាងទប្កាយ

ោះសតើគួរស្វ ីដូចសមដ ចសេើបលអ ?

☑ ប្បសិនទបើអ្នកដឹងថាខ្ល ួនមានផ្ទៃ ទ ោះ សូ មទរ ល់ពរ៏មានទៅខាងពិទប្រោះទោបល់ឬអ្ន កេេួ ល
បនទុកទៅ
កន្នែ ងទ្វ ើការរបស់អ្នក។
☑ ខាងអ្ងគ ការហ្វ ឹកហ្វ ន
ឺ បទច្បេ កទេសនឹងជំ ញរ ួមទ ំងេីសដីការពិទប្រោះទោបល់ទៅកន្នែ ងន្ដលអ្ន ករស់ទៅក៏
ោច្បពិទប្រោះទោបល់បានទងន្ដរ។
☑ សូ មទៅច្ប៉ុោះទ្មោះអ្ំពីការមានផ្ទៃ ទ

※សូ មទមើលការេំ

ក់េំនងទៅខាងទប្កាយ

ោះរបស់អ្នកទៅសងាារ់ប្ក ុងន្ដលអ្ន ករស់ទៅ។

☑ អ្ន កនឹងេេួ លបានទសៀវទៅតាមដានស៉ុខ្ភាពមាដយកូ ន នឹងការពិនិរយផ្ទៃ ទ
សាលាប្ក ុងសងាារ់ ទហ្ើយប្រូវទៅពិនិរយផ្ទៃ ទ ោះទោយបានទេៀងទរ់។

ក្បេិនសបើមានផ្ទៃស

ោះរយោះទពលអ្ន កពទ

ោះ ពីខាង

ោះសតើអាចស្វ ីក្ខរបានដដរឬសេ?

☑ ទៅប្បទេសជប៉ុនគឺមិនមានច្បាប់បញ្ឈប់ការងារទដាយសារការមានផ្ទៃ ទ ោះទេ។ប្បសិនទបើសិកាាកាមមានបំណង
ច្បង់ទ្វ ើការងារបនរ គឺោច្បទ្វ ើការងារបាន។
☑ទៅប្បទេសជប៉ុនគឺោច្បឈប់សប្មាកពីការងារ ៦ សបារហ្៍ម៉ុនសប្មាលកូ នទងន្ដរ។
ប្បសិនទបើអ្នកមិនេេួ លបានប្បាក់ន្ខ្កនុងអ្ំេុ បងទពលឈប់សប្មាកពីការងារគឺអ្នកោច្បេេួ លប្បាក់ឧបរថ មភពីប្ក ុមហ្៉ុន
ធា រ៉ាប់រងស៉ុខ្ភាពរបស់អ្នក (ជាម្យមប្បន្ហ្ល ៦០ ភាគរយផ្នប្បាក់ន្ខ្របស់អ្នក) ។

សតើអាចបនោ ស្វ ីក្ខរបនាៃប់ពីក្ខរេក្មាលក្ូ នបានដដរឬសេ?
☑ទដើមបីការ រស៉ុខ្ភាពរងកាយរបស់មាដយ ទរលការណ៍ផ្នប្បទេសជប៉ុនគ
 ឺរប្មូវទោយមាដយសប្មាកការងាររយោះ
ទពល ៨ សបារហ្៍ ប ៃ ប់ពីសប្មាលកូ នរ ួច្ប។ទប្កាយមកទេើបោច្បបនរ ការងារបានទេៀរ។
ប្បសិនទបើអ្នកមិនេេួ លបានប្បាក់ន្ខ្កនុងអ្ំេុ បងទពលឈប់សប្មាកពីការងារគឺអ្នកោច្បេេួ លប្បាក់ឧបរថ មភពីប្ក ុមហ្៉ុនធា
រ៉ាប់រងស៉ុខ្ភាពរបស់អ្នក (ជាម្យមប្បន្ហ្ល ៦០ ភាគរយផ្នប្បាក់ន្ខ្របស់អ្នក) ។

☑ប្បសិនទបើអ្នកបានពយ
ួ រការហ្វ ឹកទហ្វ ន
ើ របស់អ្នកទដើមបីទៅសប្មាលកូ នទៅមារ៉ុភូមិអ្នកក៏ោច្បវ ិលប្រលប់មកជប៉ុន
វ ិញទដើមបីបនរ ទ្វ ើជាស
ំ ិកាាកាមវ ិញបានន្ដរ។ (ន្រប្រូវការទរៀបច្បំឯកសារបញ្ចេក់)
☑ ទដើមបីបនរ ទ្វ ើជាសិកាាកាមវ ិញបានគឺប្រូវការទរៀបច្បំឯកសារបញ្ចេក់ទៅអ្ងគ ការហ្វ ក
ឹ ហ្វ ន
ឺ បទច្បេ កទេសនឹងជំ ញ។
ី នឹងកន្នែ ងទ្វ ើការរបស់អ្នកអ្ំពីទពលទវលាន្ដលោច្បបនរ ទ្វ ើការជា
សូ មទរ ល់ដំណឹងទោយច្បាស់លាស់ដល់សហ្ជប
សិកាាកាមវ ិញទង។

ក្ខរ ញោល័យសសនាោក្បសវេន៍ ក្ក្េួងេ៊ុខាភិបាលនឹងក្ខរងារ សងគ ក្ខរហវ ឹក្ហវ ឺនបសចេ ក្សេេនឹងជំនាដ
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ពត៏មានេំខាន់

ក្ដនែ ងទោល់ពត៍មាន
ក្បេិនសបើសនក្មានបញ្ហាេូមពិភាក្ាជាមួ យសងគ ក្ខរហវ ឹក្សហវ ីនសចេ ក្សេេនឹងជំនាដ(OTIT)
(ក្៏អាចពិសក្រោះសោបល់តាមក្បព័នធេូរេ័ពៃឬស៊ុីដមលបាន)
មានភាសា

េំនាក្់េំនងសពល

ភាសាសវៀតណាម

ច្ប័នៃ～ស៉ុប្ក ទៅរ៏
១១:០០～១៩:០០
(ទៅរ៏：៩:០០～១៧:០០)

ភាសាចិន

ច្ប័នៃ ព៉ុ្ ស៉ុប្ក ទៅរ៏
១១:០០～១៩:០០
(ទៅរ៏：៩:០០～១៧:០០)

០១២០-២៥០-១៦៩

https://www.support.otit.go.jp/soudan/cn/

ភាសាឥណ
ឌ ូ សនេ៊ុី

អ្ងាគរប្ពហ្សបរិ៍
១១:០០～១៩:០០

០១២០-២៥០-១៩២

https://www.support.otit.go.jp/soudan/id/

ភាសាហវីលីពីន

អ្ងាគរ ប្ពហ្សបរិ៍ ទៅរ៏
១១:០០～១៩:០០
(ទៅរ៏：៩:០០～១៧:០០)

០១២០-២៥០-១៩៧

https://www.support.otit.go.jp/soudan/phi/

ភាសាសង់សគែ េ

អ្ងាគរ ប្ពហ្សបរិ៍ ទៅរ៏
១១:០០～១៩:០០
(ទៅរ៏：៩:០០～១៧:០០)

០១២០ｰ២៥០ｰ១៤៧

https://www.support.otit.go.jp/soudan/en/

ភាសាផ្ៃ

ប្ពហ្សបរិ៍ ោេិរយ
១១:០០～១៩:០០
(ទៅរ៏：៩:០០～១៧:០០)

០១២០ｰ២៥០ｰ១៩៨

https://www.support.otit.go.jp/soudan/th/

០១២០ｰ២៥០ｰ៣៦៦

https://www.support.otit.go.jp/soudan/kh/

០១២០ｰ២៥០ｰ៣០២

https://www.support.otit.go.jp/soudan/mm/

ភាសាដខែ រ

ប្ពហ្សបរិ៍
១១:០០～១៩:០០

ភាសាមីោ៉ាន់មា៉ា

អ្ងាគរ
១១:០០～១៩:០០

សលខេូ រេពៃ ័
០១២០-២៥០-១៦៨

OTIT សគហេំព័រជាភាសាក្ំសណើត
https://www.support.otit.go.jp/soudan/vi/

ក្បេិនសបើមានក្ខរក្ពួ យបារមភ សំឡ
ុ ងសពលមានផ្ទៃស ោះឬមានបញ្ហាក្នុងក្ខររេ់សៅអាចពិសក្រោះ
សោបល់សៅក្ដនែ ងពិសក្រោះសោបល់ដដលមានសៅក្នុងតំបន់ដដលសន ក្រេ់សៅ។
ក្ដនែ ងពិសក្រោះសោបល់សៅក្នុងតំបន់
（សគហេំព័ររំក្េក្ខររេ់សៅដល់ជនបរសេេ）

ក្ដនែ ងពិសក្រោះសោបល់ដដលអាចសក្បើក្បាេ់សក្ចើន
ភាសា
（一財) ក្ក្ ុមក្បឹក្ាអាជាា្រមូ លយានសនោ រជាតិ

http://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf
※ទៅតាមកន្នែ ងពិទប្រោះទោបល់នីមួយៗគឺមិនោោច្បទប្បើប្បាស់ភាសាទ ំអ្ស់បានទេ

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

មានពត៏មានទាំក្់េងសំពី「ក្ខររេ់សៅ・ក្ខរដេវងរក្ក្ខរងារស្វ ី」
ក្ខរេក្មាលក្ូ នវនឹងក្ខរចិញ្ជិមក្ូ នទងដដរ

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
មានភាសា：ជប៉ា៊ុន（ភាសាជប៉ា៊ុនងាយក្េួ លយល់）សង់សគែ េ ចិន ក្ូ សរ៉េ សសេាដ ព័រេ៊ុយហ្កាល់
សវៀតណាម សនបា៉ាល់ ផ្ៃ ឥណ
ឌ ូ សនេ៊ុី មីោ៉ាន់មា៉ា ដខែ រ(ក្មពុជា) ហវីលីពីនវ ម៉ា៊ុងសហ្កគលី

ក្ខរ ញោល័យសសនាោក្បសវេន៍ ក្ក្េួងេ៊ុខាភិបាលក្ខរងារ សងគ ក្ខរហវ ឹក្សហវ ីនបសចេ ក្សេេ

