
To encourage young Cambodians to think and express their concerns about their com-

munities to the public, Cambodian Students Association in Japan (CSAJ) would like to 

announce the open for application of Essay Contest 2010. 

 

Participate in our essay contest today to voice your thought and give yourself challenge. 

Submit your essay with the topic selected from the following 

1. What is your primary future goal? What would you do to accomplish it? 

2. What are the main problems in Cambodian education system? What should we do to solve those problems? 

3. Being a youth of this generation and a leader of the next, how do you contribute to Cambodia? 

AWARDS:  1st Prize: 200US$; 2nd Prize: 150US$, 3rd Prize: 100US$ 

ELIGIBILITY: Each participant must  

1. Be Cambodian and is residing in Cambodia, 

2. Not be older than 23 years old, 

3. Not be the winner in the previous contest. 

RULES :  
Each essay must be 

● Original and individual essay, 

● Written in either Khmer or English, 

● Between 3-5 pages (A4 size), 

● Included a short summary in the first page,  

● Included name, school, age, phone number, e-mail, home address 

● Included references (preferable) 

Each participant can submit only one essay.  

SUBMISSION:  

 Send your essay to CSAJ Committee with email address contest@csaj-khmer.org, or  

 Post your essay to  JAPAN ALUMNI OF CAMBODIA (CSAJ Essay Contest 2010) 

     56D, St. 230, Sangkart Teuk La Ork 3, Khan Toul Kok Phnom Penh.  

Schedule  
Mon, March 1, 2010: Essay Contest launched  

Thu, July 1, 2010:  Submission Deadline  

Fri, July 30, 2010:  Finalists announcement* 

Sat, August 28, 2010:  Final Jury and Awarding Ceremony in Phnom Penh** (Tentative) 
*The announcement will be posted on http://essaycontest.csaj-khmer.org/  

CSAJ will also inform the 10 finalists via phone and email. 

**CSAJ will pay for domestic transportation and accommodation costs for finalists living outside of Phnom Penh.  

Selection Process  
1- Ten best essays will be viewed and selected by the CSAJ Committee. 

2- Three winning essays will be chosen from the ten essays by a final jury in Phnom Penh on August 28, 2010.  

Copyright © Cambodian Students Association in Japan  

For further information, please go to http://essaycontest.csaj-khmer.org/ or  

Email your questions to contest@csaj-khmer.org, or Call 011-725-555(Cambodia), or (+81) 90-9670-1012 (Japan).  

http://essaycontest.csaj-khmer.org/
http://essaycontest.csaj-khmer.org/
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ចលូរួមកន៉ុងកន៉ុងការប្រកតួប្រខ្ជងអតថបទរបសន់ ើងថ្ថៃននេះនដើមបនីោ អនកដថ្ទបានដឹងពីគនំតិរបសអ់នក។ 
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