
ចំព ោះនិពោជិតជនបរពេសទងំអស់

ម ៉ោ ងពិម្រោះមោបល់៖ 9:30～16:30（ម្ៅពីម ៉ោ ង12:00～13:00）

ការោិល័យមយើងខ្ញ ុំទទួលពិម្រោះមោបល់ស្ត ីពីលក្ខខណ្ឌការងារតាមរយៈទូរស័្ពទដូចបានណណ្នុំ

ខាងម្កាមមនោះ៖ មៅការោិល័យការងារទី្ ក្ងុតូក្យូ ៧ភាសា,ការោិល័យអធកិារក្ចិចស្ត ងដ់ារ
ការងារស្ុីនយុឃុ ៦ភាសានិង មៅការោិល័យអធកិារក្ចិចស្ត ងដ់ារការងារសីុ្ាហ គ្ាវ ា៉ ២ភាសា ។

※សូមកក់េុកជាមុន កន ុងករណីពិព្រោះពោបល់ពៅការោិលយ័ពោយផ្ទា ល។់

ការណណនអំំពីការោិល័យពិព្រោះពោបល់ដល់និពោជិតជនបរពេស

 តិកាពិម្រោះមោបល់៖ ្បាក្់ឈ្ន លួនិង្បាក្ប់ណនែមម ៉ោ ងមនិ្តវូបាបានបង,់្តវូបាបាន
មេបញ្ឈប់ការងារមដាយរា នការជូនដុំណ្ងឹជាមនុជាមដើម។

ភាសា អង់មេេស្ ច័នទ～ស្ុ្ក្

ភាសា ចិន ច័នទ～ស្ុ្ក្

ភាសា តា គ្ាវ ឡុក្ ច័នទ・អងាគាវ រ・ពុធ・ស្ុ្ក្

ភាសា មវបាៀតាហម អងាគាវ រ・្ពហស្បតិ៍・ស្ុ្ក្

ភាសា មណ្បា៉ោ ល់ ច័នទ・អងាគាវ រ・ពុធ・្ពហស្បតិ៍

ភាសា ណខារ ពុធ

ភាសា ម៉ោុងម គ្ាវ លី ស្ុ្ក្

ការោិល័យការងារទី្ក្ងុតូក្យូ

បនទបព់ិម្រោះមោបលនិ់ងរុំ្ទពិមស្ស្ជនបរមទស្

☎03-5361-8728
※សូមកក់េុកជាមុន កន ុងករណីពិព្រោះពោបល់ពៅ

ការោិល័យពោយផ្ទា ល់។

160-0004
1-6-1Yotsuya,Shinjuku-ku
Yotsuya Tower 13F
 នមៅក្ន ញងមជឈមណ្ឌ លរុំ្ទការសាា ក្់មៅជនបរមទស្

Jr Line・Tokyo Metro Namboku Line
មដើរពីសាែ នីយ Yotsuya 1នទី
Tokyo Metro Marunouchi Line
មដើរពីសាែ នីយ Yotsuya 3នទី

ភាសា អង់មេេស្ ច័នទ・អងាគាវ រ

ភាសា ចិន អងាគាវ រ・្ពហស្បតិ៍・សុ្្ក្

ភាសា មីោ៉ោ ន់ ៉ោ ច័នទ

ភាសា កូ្មរា ្ពហស្បតិ៍・ស្ុ្ក្

ភាសា ថៃ ពុធ

ភាសា ឥណ្ឌ មូនសីុ្ ពុធ

ការោិល័យអធិការកិ្ចចស្ត ង់ដារការងារស្ុីនយុឃុ

☎03-5338-5582
※សូមកក់េុកជាមុន កន ុងករណីពិព្រោះពោបល់ពៅ

ការោិល័យពោយផ្ទា ល់។

169-0073
4-4-1 Hyakunincho,Shinjuku-ku

Shinjuku Sogochosha 4F
Jr Line សាែ នីយTakadanobaba
ចុោះ្ចក្Toyamaguchi មដើរ５នទី
Seibu Shinjuku Line ចុោះ្ចក្Toyamaguchi
មដើរ7នទី

Tokyo Metro Tozai Line មដើរពីសាែ នីយ10
នទី

（カンボジア語
（クメール語））

ភាសា ចិន ពុធ・ស្ុ្ក្

ភាសា តា គ្ាវ ឡុក្ ចន័ទ・្ពហស្បតិ៍

ការោិល័យអធិការកិ្ចចស្ត ង់ដារការងារស្ុីាហ ៉្ោ គាវ ា៉

☎03-3440-7556
※សូមកក់េុកជាមុន កន ុងករណីពិព្រោះពោបល់ពៅការោិល័យ

ពោយផ្ទា ល់។

141-0021
３-13-26 Kamiosaki,Shinagawa

Jr Lineសាែ នីយ Meguroឬ Gotanda
មដើរពីសាែ នីយ７នទី



្ក្សួ្ងស្ុខាភិបាល ការងារ និងស្ុខុ លភាពបានបមងក ើត『ការពិម្រោះមោបល់ដល់និមោជិតជនបរមទស្តាមទូរស្័ពទ』  
ម្ៅពីភាសាអង់មេេស្និងភាសាចិន  នទទួល ពិម្រោះមោបល់ពីនិមោជិតជនបរមទស្13ភាសាមសេងមទៀតដូចខាង
ម្កាមមនោះ។『ការពិម្រោះមោបល់ដល់និមោជិតជនបរមទស្តាមទូរស្័ពទ』សតល់ការពនយល់អុំពីចាប់ និងណណ្នុំសាែ ប័នណដល
ពាក្់ព័នធជាមដើម អុំពីបញ្ហា ទាក្់ទង់នឹងលក្ខខណ្ឌការងារ។『ការពិម្រោះមោបល់ដល់និមោជិតជនបរមទស្តាមទូរស្័ពទ』
ការពិម្រោះមោបល់មនោះេឺេិតថៃេ មស្៉ទូរស្័ពទ ស្ុំរាប់ពីទូរស្័ពទមលើតុ ក្ន ញង 180វវបានិទី ថៃេ8.5មយ៉ោន（បូក្ថៃេពនធ）,ស្ុំរាប់ពី
ទូរស្័ពទថដ180 វវបានិទី ថៃេ10មយ៉ោន（បូក្ថៃេពនធ）។

ការណណនអំំពីណសែេូរស័ពាបនា នព់ិព្រោះពោបលស់ត ីពីលកខសណា ការររ

ណណនអំំពីការពិព្រោះពោបល់ដល់នពិោជិតជនបរពេសតាមេូរស័ពា

『ណខេទូរស្័ពទបនទ ន់ពិម្រោះមោបល់ស្ត ីពីលក្ខខណ្ឌការងារ』 េឺជាមស្៉ក្មាណដលមរៀបចុំមឡើងមដាយ្ក្សួ្ងស្ុខាភិបាល
ការងារនិងស្ុខុ លភាព។ មស្៉ក្មាមនោះ ទទួលពិម្រោះមោបល់តាមទូរស្័ពទ មដាយឥតេិតថៃេ ្េប់ទីក្ណនេង ក្ន ញង្បមទស្

ជប៉ោុន មហើយអាចម្បើទូរស្័ពទតាមណខេទូរស្័ពទមលើតុ ទូរស្័ពទថដ វរ ឺ ទូរស្័ពទសាធារណ្ៈាហមួយក្៏បានណដរ ។ 『ណខេទូរស្័ពទបនទ ន់
ពិម្រោះមោបល់ស្ត ីពីលក្ខខណ្ឌការងារ』ម្ៅពីភាសាជប៉ោុន ភាសាអង់មេេស្ និងភាសាចិន នទទួលពិម្រោះមោបល់14ភាសា
មសេងមទៀតដូចខាងម្កាមមនោះ។ មស្៉ក្មាមនោះសតល់ការពនយល់អុំពីចាប់ និងណណ្នុំសាែ ប័នណដលពាក្់ព័នធជាមដើម អុំពីបញ្ហា

ទាក្់ទង់នឹងលក្ខខណ្ឌការងារ មៅម្ៅម ៉ោ ងមធវ ើការឬថៃៃឈ្ប់ស្្ ក្ថននយក្ដាា នការងាររដាបាលមខតត ្ក្ងុឬ

ការោិល័យអធិការក្ិចចស្ត ង់ដារការងារ ។

ភាសា ថ្ងៃព វ្ ើការ ព ៉ោ ងព វ្ ើការ ពលសេូរស័ពា

ភាសា អង់ពលេស

ច័នទ～ស្ុ្ក្

ពីម ៉ោ ង 10្ពឹក្～ម ៉ោ ង3 រមស្ៀល

（មលើក្ណលងមពលស្ុំរាក្ថៃៃ្តង់

ម ៉ោ ង12ថៃៃ្តង់～ម ៉ោ ង1 រមស្ៀល）

0570-001701

ភាសា ចិន 0570-001702

ភាសា ព័រេុយហ្គា ល់ 0570-001703

ភាសា ពអសាញ 0570-001704

ភាសា តាហ្គា ឡុក 0570-001705

ភាសា ព ៀតណាម 0570-001706

ភាសា មីោ៉ោ ន់ ៉ោ ច័នទ 0570-001707

ភាសា ពណប៉ោ ល់
ច័នទ・អងាគាវ រ・ពុធ・

្ពហស្បតិ៍
0570-001708

ភាសា កូពរ៉េ ្ពហស្បតិ៍・ស្ុ្ក្ 0570-001709

ភាសា ថ្ង

ពុធ

0570-001712

ភាសា ឥណឌ ូពនសុី 0570-001715

ភាសា ណសែរ（កមព ុជា） 0570-001716

ភាសា ម៉ោុងពហ្គា លី ស្ុ្ក្ 0570-001718

ភាសា ថ្ងៃព វ្ ើការ ព ៉ោ ងព វ្ ើការ ពលសេូរស័ពា

ភាសា ជប៉ោុន

ច័នទ～អាទិតយ

（មរៀងរាល់ថៃៃ）

〇ថៃៃធមាតា（ច័នទ～សុ្្ក្）

ម ៉ោ ង５ល្ងៃ ច～ម ៉ោ ង10យប់

〇ថៃៃមៅរ៌ អាទិតយ・ថៃៃបុណ្យ

ម ៉ោ ង９្ពឹក្～ម ៉ោ ង９យប់

0120-811-610

ភាសា អង់ពលេស 0120-531-401

ភាសា ចិន 0120-531-402

ភាសា ព័រេុយហ្គា ល់ 0120-531-403

ភាសា ពអសាញ អងាគាវ រ・្ពហស្បតិ៍～មៅរ៌ 0120-531-404

ភាសា តាហ្គា ឡុក អងាគាវ រ・ពុធ・មៅរ៌ 0120-531-405

ភាសា ព ៀតណាម ពុធ・ស្ុ្ក្・មៅរ៌ 0120-531-406

ភាសា មីោ៉ោ ន់ ៉ោ
ពុធ・អាទិតយ

0120-531-407

ភាសា ពណប៉ោ ល់ 0120-531-408

ភាសា កូពរ៉េ

្ពហស្បតិ៍・អាទិតយ

0120-613-801

ភាសា ថ្ង 0120-613-802

ភាសា ឥណឌ ូពនសុី 0120-613-803

ភាសា ណសែរ（កមព ុជា）

ច័នទ・មៅរ៌

0120-613-804

ភាសា ម៉ោុងពហ្គា លី 0120-613-805


