�រេធ� �ជំេរឿន ��ំ២០២០

調査票の対訳（クメール語版） 第１面

េនះ� ្រក�សជំេរឿនែដល�នបកែ្របេចញពី��ជប៉ុន។
សូមយក“ឯក�របកែ្របៃនរេបៀបបំេពញ្រក�សជំេរឿន”េធ� ��ឯក�រេ�ង េហើយបំេពញក��ង្រក�សជំេរឿនែដល�ន���ជប៉ុន។
សូមសរេសរេ�យេ��ៃដ ឬេ��ៃដចុចពណ៌េ�� ្របសិនេបើសរេសរខុសសូមយកជ័រលុបមកលុបេ�យ�ន��ត។
្រក�សជំេរឿនេនះនឹងេធ� ��រ្រត� តពិនិត្យេ�យ�៉សុីន ដូ េច� ះសូមកុំេ�យ្រប�ក់េ�យេ�ះ។

្រកសួង��រណៈ�រ
�យក��នស�ិតិ

អំពី្រក �ម្រគ� �រ (ស្រ�ប់�េ�នទី១ និង ទី២ ក��ងករណីេ្របើ្រក�សជំេរឿន �ប់ព២
ី សន� ឹកេឡើងេ� សូមសរេសរេ�ែតសន� ឹកទី១�នេហើយ។)
1. ចំនួនស�ជិក្រគ� �រ

្រប �ស

សរុប

・សូ មសរេសរចំនួនស�ជិក

�ក់

្រសី

�ក់

�ក់

2. ្របេភទលំេ���ន
លំេ���ន
��ល់ខ� �ន

ផ� ះជួ លរបស់
េខត� /្រក �ង/
្រស �ក/ភូ មិ/ឃុំ/
ស��ត់

ផ� ះជួ លរបស់
ផ� ះជួ លរបស់
ផ� ះជួ ល
លំេ���នរបស់
ផ� ះជួ ល
េផ្សងៗ
��ប័នរដ� /
្រក �មហ៊ុនសំ�ប់
របស់ឯកជន ្រក �មហ៊ុន/បុគ�លិក មួ យចំែណក
��ប័ន��រណៈ
បុគ�លិកេ�លីវឬ
ម�ន� ី�ជ�រ
បុគ�លិកទូ េ�

អំពី្រក �ម្រគ� �រ�ំងអស់ (សូមបំេពញ�មស�ជិក្រគ� �រនិមួយៗ)
（េ��ះ）

3. េ��ះ និង េភទ

្រប �ស

・សូ មសរេសរេ��ះអ� កែដលរស់េ��មួ យ��សព� ៃថ� េនះ។

្រសី

4. ទំ�ក់ទំនង�មួ យេម្រគ� �រ
・្រត�វ�ជីដូនជី�របស់្របពន� ឬ ប� ីរបស់េម្រគ� �រ សូ មគូ សបំេពញេលើ�ក្យ ជីដូនជី�។
・្រត�វ�បងប� �នរបស់្របពន� ឬ ប� ីរបស់េម្រគ� �រ សូ មគូ សបំេពញេលើ�ក្យ បងប� �ន។
・្រត�វ�្របពន� ឬប� ីរបស់េ� សូ មគូ សបំេពញេលើ�ក្យ េ�។
・្រត�វ�្របពន� ឬប� ីរបស់បងប� �ន សូ មគូ សបំេពញេលើ�ក្យ បងប� �ន។

5. ែខ��ំកំេណើត

េម្រគ� �រ ឬ
តំ�ង្រគ� �រ

ប� ីឬ្របពន� របស់
េម្រគ� �រ

កូ ន

ប� ីឬ្របពន�
របស់កូន

ឳពុក ឬ��យ
របស់េម្រគ� �រ

ឳពុក��យរបស់
ប� ីឬ្របពន� របស់
េម្រគ� �រ

េ�

ជីដូនជី�

បងប� �ន

�តិស��ន
េផ្សងេទៀត

បុគ�លិករស់េ�
�មួ យ

េផ្សងៗ

��ំ Meiji

��ំ Taishyo

・សូ មគូ សបំេពញេលើ��ំ គ.ស. េហើយសរេសរ ��(ំ េលខ៤ខ� ង់) និង ែខ។

��ំ Showa

��ំ Heisei

��ំ

・េ�ះបី��ន ឬមិន�នចុះេអ�សុី វ �លក៏េ�យ សូ មគូ សបំេពញ�ម��ន�ព�ក់ែស� ង។

7. ស��តិ

��ំ គ.ស.

ែខ

មិន��ប់េរៀប�រ
(�ប់� ំងកូ នតូ ច)

6. �ន ឬ ��នប� /
ី ្របពន�

��ំ Reiwa

ស��តិជប៉ុន

�នប� ី ឬ ្របពន�

��ប់

ែលងលះ

េ��ះ្របេទស

េ្រ�ពីស��តិជប៉ុន

តេ�ទំព័រ�ងេ្រ�យ

9. �លពី៥��ំមុន (ៃថ�ទី១ ែខតុ� ��២
ំ ០១៥) េតើអ�ក�នរស់េ�ទី�?

ដូ ចកែន� ងរស់េ�
សព� ៃថ�

・ចំេ�ះអ� កេកើតេ្រ�យៃថ� ទី១ ែខតុ� ��២
ំ ០១៥ សូ មគូ សបំេពញេលើទីកែន� ងរស់េ��
�ចិៃ�ន� យ៍េ្រ�យ�ន�ប់កំេណើត។
・ចំេ�ះអ� កេ្រជើសេរ �សយកចំេលើយ េ�កែន� ងេផ្សងក��ង្រក �ង/ភូ មិ/ឃុ/ំ ស��ត់ដូច�� ឬអ� កេ្រជើស
េរ �សយកចំេលើយ ្រក �ង/ភូ មិ/ឃុំ/ស��ត់េផ្សងេទៀត សូ មសរេសរេ��ះ្រក �ង/ភូ មិ/ឃុ/ំ ស��ត់� ំង
េ�ះផង។
(សូ មសរេសរេ��ះស��ត់ក��ង្រក �ងតូ ក្យ
� និងក��ងទី្រក �ងែដលរ��ភិ�ល�នកំណត់ផង។)
・ទី្រក �ងែដលរ��ភិ�ល�នកំណត់េ�ះ�នដូ ច�
េខត�
Sapporo-shi, Sendai-shi, Saitama-shi, Chiba-shi, Yokohama-shi, Kawasaki-shi,
Sagamihara-shi, Niigata-shi, Sizuoka-shi, Hamamatsu-shi, Nagoya-shi, Kyoto-shi,
Osaka-shi, Sakai-shi, Kobe-shi, Okayama-shi, Hirosima-shi, Kitakyusyu-shi, Fukuoka-shi,
Kumamoto-shi
្រក �ង/្រស �ក

េ��េ�នទី៩

�ប់ពី 20 ��ំេឡើងេ�

�ប់ពី 10 ��ំ ~ េ្រ�ម 20 ��ំ

�ប់ពី 5 ��ំ ~ េ្រ�ម 10

・ក��ងករណីែដល�នរស់េ��ប់�ំងពីេពល�ប់កំេណើតរហូ តដល់បច��ប្បន� សូ មគូ សបំេពញេលើ
ចំណុច �ប់�ង
ំ ពីេពល�ប់កំេណើត។

េ្រ�ម 1 ��ំ

�ប់�ំងពីេពល�ប់កំេណើត

8. រយៈេពលែដល�នរស់េ�ទីកែន� ងបច��ប្បន�

�ប់ពី 1 ��ំ ~ េ្រ�ម 5 ��ំ

・េ្រ�ពីស��តិជប៉ុន សូ មសរេសរេ��ះ្របេទសរបស់ខ� �ន។

តេ�ទំព័រ�ងេ្រ�យ

េ�កែន� ងេផ្សងក��ង ្រក �ង/ភូ មិ/ឃុ/ំ ស��ត់
េ្រ�ពី្របេទសជប៉ុន
្រក �ង/ភូ មិ/ឃុ/ំ ស��ត់ដូច��
េផ្សងេទៀត

សូមសរេសរកែន� ងែដល�នរស់េ�

ភូ មិ/ឃុ/ំ ស��ត់

េលខទូ រស័ព�

តេ�ទំព័រ�ងេ្រ�យ (ទំព័រទី២)

្របសិនេបើ�នកែន� ង�មិនយល់ �ចនឹង�នទូ រស័ព�េ�សួ រប��ក់។

調査員記入欄
世帯
の
種類

一般世帯
一人世帯 会社等の
独身寮の入居者を含む

学校の寮・
寄宿舎の
学生・生徒

病 院 ・療養所
の入 院 者

老人ホーム等
の社会施設
の入所者

その他

住宅 一戸建
の
建て方

長屋建
テラ スハ ウ ス
を
含
む

共同住宅
ア パ ー ト ・
マンションなど

その他

建物全体
の階数

この世帯
の住宅が
ある階
階

階建

市区町村コード

調査区番号

世帯番号

事務使用欄

この世帯の調査票
枚の
うち

ទំព័រទី ១

枚目

世－１２

េនះគឺ�ទំព័រ�ងេ្រ�យ សូមបំេពញទំព័រ�ងមុខ�មុនសិន

調査票の対訳（クメール語版） 第２面

10. �រអប់រ�

កំពុងសិក�

・បច��ប្បន� េតើអ�កកំពុងសិក�េ���ែដររ �េទ? សូ មគូ សបំេពញចំេលើយែដល្រត�វនឹងអ� ក
េហើយបន� េឆ� ើយនឹងសំនួរ�មស��្រព� ញ។
・អ� កែដលកំពុងសិក�េ��� សូ មគូ សបំេពញេ��ះ��របស់អ�កកំពុងេរៀន។ ចំែណក
អ� កែដល�នប��ប់�រសិក�េហើយ សូ មគូ សបំេពញេ��ះ��ចុងេ្រ�យែដលអ� ក�ន
ប�� ប់។
(ចំេ�ះអ� កែដល�នឈប់�ក់ក�
� លទី សូ មគូ សបំេពញ��ែដលអ� ក�នប�� ប់�រ
សិក��លពីមុន។)

ប�� ប់�រសិក�

មិន�ន់ចូលេរៀន

បឋមសិក�

មេតយ្យ��

អនុ វ �ទ�ល័យ
��ែថ� ំកុ�រ មណ�លែថ� ំ
កុ�រ

វ �ទ�ល័យ
ម�វ �ទ�ល័យបរ ���ប័្រតរង/ជំ�ញ
ឯកេទស

មណ�លែថ� ំកុ�រេ្រ�ម�រទទួ ល��ល់

�កលវ �ទ�ល័យ
មណ�លែថ� ំ�រក េផ្សងៗ

ម�វ �ទ�ល័យ��ក់អនុបណ�ិត

11. ក��ងរយៈេពល១ស��ហ៍�ប់ពី ៃថ�ទី២៤ រហូ តដល់ ៃថ�ទី៣០ ែខក�� េតើអ�ក�នេធ� �
�រែដររ �េទ?
・េនះគឺសំេ�េលើ�រ�រែដល�ន្រ�ក់ចំណូល
・�រ�រ� ំងេ�ះរ ួម�នដូ ច��រជួ យ�រ�រ�ជីវកម� របស់ខ� �ន��ល់ (�រ�រេ�
កសិ��ន ឬក��ង�ង) /�រ�រេធ� �េ�ផ� ះ/�រ�រេ្រ�េ�៉ង�េដើម។
・ចំេ�ះករណីេ��� គឺរ ួម� ំងករណី����ជប៉ុន និង��ជំ�ញ�េដើម។

េធ� ��រ�រ�ចំបង

េ��េ�ន
ទី១២

េធ� �កិច��រផ� ះ និង �រ�រេផ្សងេទៀត
េ�សិក�ផងនិង េធ� ��រផង

អ� កមិន�នេធ� ��រេ�ះបីបន� ិចបន� �ចក៏េ�យ
�នឈប់សំ�កពី�រ�រ

េ��េ�ន
ទី១២

�នែស� ងរក�រ�រេធ� �

ប�� ប់ចំេលើយ

េធ� �កិច��រផ� ះ
េ���

េ��េ�ន
ទី១២

េផ្សងៗ (កុ�រ និង
មនុស្ស�ស់ �េដើម)

ប�� ប់ចំេលើយ

ចំេ�ះអ� កែដលកំពុង�ន�រ�រេធ� �/អ� កកំពុងសិក�
(អ� កែដល�នគូ សយកចំណុច "�នឈប់សំ�កពី�រ�រ" េ��េ�នទី១១ សូមបំេពញអំពី�រ�រែដល�នសំ�កេ�ះេ�ក��ង�េ�ន ទី១២ ~ ១៦។)
លំេ���ន��ល់ខ� �ន

12. កែន� ងេធ� ��រ ឬ កែន� ងកំពុងសិក�
・ចំេ�ះអ� កែដលកំពុងេធ� ��រផង និងកំពុងសិក�ផង សូ មគូ សស��េលើកែន� ងេធ� ��រ។
・ចំេ�ះអ� កេ្រជើសេរ �សយកចំេលើយ ្រក �ង/ភូ មិ/ឃុំ/ស��ត់េផ្សងេទៀត សូ មសរេសរេ��ះ្រក �ង/
ភូ មិ/ឃុំ/ស��ត់� ំងេ�ះផង។
(សូ មសរេសរេ��ះស��ត់ក��ង្រក �ងតូ ក្យ
� និងក��ងទី្រក �ងែដលរ��ភិ�ល�នកំណត់ផង។)
・ទី្រក �ងែដលរ��ភិ�ល�នកំណត់េ�ះ�នដូ ច�
Sapporo-shi, Sendai-shi, Saitama-shi, Chiba-shi, Yokohama-shi, Kawasaki-shi,
Sagamihara-shi, Niigata-shi, Sizuoka-shi, Hamamatsu-shi, Nagoya-shi, Kyoto-shi,
Osaka-shi, Sakai-shi, Kobe-shi, Okayama-shi, Hirosima-shi, Kitakyusyu-shi,
Fukuoka-shi, Kumamoto-shi

រ ួម�ំង�រ
រស់េ��មួ យេគ

្រក �ង/ភូ មិ/ឃុំ/ស��ត់ ្រក �ង/ភូ មិ/ឃុំ/ស��ត់
ដូ ច��
េផ្សងេទៀត

េ��េ�ន
ទី១៤

េ��េ�ន
ទី១៣

សូ មសរេសរកែន� ង
េធ� ��រឬកែន� ងសិក�

េខត�

្រក �ង/្រស �ក

ភូ មិ/ឃុ/ំ ស��ត់

13. មេធ��យេធ� �ដំេណើរេ��ន់កែន� ងេធ� ��រ ឬ កែន� ងសិក�

្រ�ន់ែតេដើរ

・ក��ងករណីេ្របើ្រ�ស់មេធ��យេធ� �ដំេណើរ�ប់ព២
ី េឡើងេ� សូ មគូ សេលើ�ល់ចំេលើយែដល្រត�វ
នឹង�រេ្របើ្រ�ស់របស់ខ� �ន។
រថយន� ��ល់ខ� �ន

ផ� វ� ែដក・
រថេភ� ើង

�ន�ក់សុី
ជួ ល

រថយន�្រក �ង
របស់កែន� ងេធ� �
�រ/��

រថយន�្រក �ងជិះ
រ ួម��

ម៉ូ តូ

កង់

េផ្សងៗ

អំពីអ�កកំពង
ុ េធ� ��រ
(អ� កែដល�នគូ សយកចំណុច "េ���" េ��េ�នទី១១ មិន�ំ�ច់គូសេ��េ�ន ទី១៤ ~ ១៦េទ។)
អ� កេធ� ��រេ�យេគ

14. អ� កេធ� ��រេ�យេគ ឬ េធ� ��ជីវកម� ��ល់ខ� �ន
・ចំេ�ះអ� កេធ� ��រេ្រ�េ�៉ង និង�រ�រេផ្សងៗ គឺរ ួមប��ល
� � ំងបុគ�លិក�ប់កិច�សន�
និងបុគ�លិកែដល្រត�វប��ន
� ពី្រក �មហ៊ុនផងែដរ។
・អ� កេធ� ��ជីវកម� ��ល់ខ� �នគឺសំេ�េលើអ�ក្រគប់្រគង�ជីវកម� េ�យខ� �នឯង ឬអ� ក្របកប
មុខរបរខ� �នឯងេ�យេសរ �។

បុគ�លិកេពញ
ច�ប់

អ� កេធ� ��រេ្រ�
េ�៉ងេផ្សងៗ

បុគ�លិក��ក់ដឹក�ំរបស់
្រក �មហ៊ុន

��ស់�ជីវកម�
�នបុគ�លិកជួ យេធ� �
�រ

15. ខ� ឹម�រ�រ�រេ�កែន� ងេធ� ��រ

បុគ�លិកប��ន
� ពី
្រក �មហ៊ុន

��នបុគ�លិកជួ យេធ� �
�រ

អ� ក្របកប�រ�រ�
លក� ណៈ្រគ� �រ

�រ�រទទួ លេធ� �េ�
ផ� ះ

សូ មសរេសរេ�យ�នេក�ះក�យ េ�យេមើលរេបៀបបំេពញេ�ទំព័រទី៧
ែដល�ន "ឯក�របកែ្របៃនរេបៀបបំេពញ្រក�សជំេរឿន"

・កែន� ងកំពុងេធ� ��រ។
(សូ មសរេសរេ��ះរបស់(្រក �មហ៊ុន ��្រក �មហ៊ុន កែន� ងេធ� ��ជីវកម� េ�ងច្រក និង�ងទំនិញ�
េ��ះ
េដើម)។
・សូ មសរេសរេ�យ�នេក�ះក�យអំពី�រ�រចំបងែដលកំពង
ុ អនុវត� េ�កែន� ងេធ� ��រេ�ះ។
កែន� ងេធ� ��រ
・ចំេ�ះបុគ�លិកប��ន
� ពី្រក �មហ៊ុន សូ មសរេសរេ��ះកែន� ងែដល្រត�វ�នប��ន
� េ�េធ� ��រ។

ខ� ឹម�រ
�រ�រ

16. អត� ន័យៃនខ� ម
ឹ �រ�រ�រ
・សូ មសរេសរេ�យ�នច�ស់�ស់អំពីខ�ឹម�រ�រ�រែដលអ� កកំពុងេធ� ��ចំបង។

ទំព័រទី ២

សូមអរគុណចំេ�ះ�រចូ លរ ួមេឆ� ើយនឹងសំនួររបស់អ�ក

