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ཨ་ནས་ཞོགས་གཙ་དེ་ཚར་པ་དའ། ཨ་ནས་དེ་ནས་མར་ཅས་ ་ཚད་ 
ད་ཚགས་ཐན་དང་པོ་གཉིས་པ་དེ་ཚགས་གི་རེད། ཚགས་ཐན་གཉིས་ཙམ་ཚགས་གི་རེད། 
ཕར་ཆེན་ཚགས་ཐན་རེ་རེར་ ་ཚད་གཅིག་གཅིག་རེད།  ཨ་ནས་ཚགས་ཐན་ཚང་མ་ལོ་ལོག་ཁ་ལོག་ཁ་རེད། 
དཔེར་ན་འཛིན་ ་ཁ་ཤས་ལ་ ོབ་ཚན་དང་པོ་བོད་ཡིག་རེད། ོབ་ཚན་གཉིས་པ་ཨང་ ིས་རེད། 
ཡང་འཛིན་ ་གཞན་པ་ལ་ ོབ་ཚན་དང་པོ་ ི་ཚགས་རིགས་གནས་རེད། 
ད་གང་ ར་དགེ་ ན་དང་ ོབ་ འི་ཁོ་རང་གིས་འཆར་གཞི་བ ན་འཕེལ་ ས་པ་ནང་བཞིན་ ོབ་ཚན་དེ་ཉི་མ་ཉི་
མ་ལོག་ཁ་ལོག་ཁ་རེད། ོབ་ཚན་ཚང་མ་ ་ཚད་གཅིག་གཅིག་རེད།  ཨ་ནས་ ་ཚད་ 
ད་གང་ ར་ཞོགས་པ་ ོབ་ཚན་གཉིས་ཚགས་ཚར་པའི་ ེས་ལ་ཡང་ང་ཚ་བར་གསེངས་ ར་མ་བཅོ་ ་ཞིག་ཡོད་རེ
ད། 
ད་དའི་ནང་ལ་ ་གུ་དེ་ཚ་ ི་ལོག་ལ་ཆབ་གསང་འགྲོ་ཡ་དང་ ོ་ཟོས་ཟ་ཡ་དང་དེ་འ འི་བར་གསེངས་ཡོད་རེད། ི
དེིའི་ ེས་ལ་ཡ་མགོ་ནས་ཚགས་ཐན་གཉིས་ཡོད་རེད། ཚགས་ཐན་གཉིས་ ེས་ལ་ཡ་  long break 
ཟེར་ནས་ ་གུ་ཚང་མ་སོ་སོ་ཁྱིམ་ཚང་ལ་ ིན། ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཨ་ནས་ད་ break 
ཆེད་ ་ ོ་ཟོས་ཆེད་ ་དཔེར་ན་ཤིང་ཏོག་དང་དེ་ནང་བཞིན་ཁ་བཟས་དང་དེ་འ འི་ 
ཟ་ཡ་གང་ ར་ ་ཚད་ ེད་ཀ་ ་ཚད་ ོང་པ་ཡོད་རེད། ཨ་ནས་དེས་ ེས་ལ་ཉིན་གུང་ break 
ེས་ལ་ཡ་ཨ་ནས་ ་ཚད་གཉིས་འཛིན་ ་་གཅིག་ཡོད་རེད།  འཛིན་ ་དེ་ཚར་པ་ད་འ་ ཉིན་གུང་ཞལ་ལག་རེད། 
ིར་བཏང་ ནམ་ ན་ང་ཚ་ད ར་ཁ་ཡིན་ན་ཉིན་གུང་ བ་ལ་འཛིན་ ་ཡོད་མ་རེད། 

ཉིན་གུང་ བ་ལ་ ་གུ་དེ་ཚ་སོ་སོ་ཁམ་ ེ་ནང་ན་བགོ་བཤའ་ བ་ཡོང་ ས་  
ཁམ་ ེ་སོ་སོའི་གཞས་ ང་ག་འགྲོ་ཡ་ད་ གཏམ་བ ོད་ ང་ཡ་འགྲོ་ཡ་ད་གང་ ར་ལས་ ་འ ་མ་འ ་ཡོད་རེད།  
དེས་ ང་ག་འགྲོ་དགོས་རེད། ཨ་ནས་དགུན་ཁ་ཡིན་ན་ང་ཚ་ ་ཚད་བཞི་པ་བར་ ་འཛིན་ ་ཡོད་རེད། 
ཉིན་གུང་ བ་ལ་འཛིན་ ་ཡོད་རེད་ ་ཚད་བཞི་པ་བར་ ། 
་ཚད་བཞི་པ་ལ་ ོབ་ཚན་གྲོལ་བ་ད་ཁྱིམ་ཚང་ལ་ཨ་ནས་ ་ཚད་བཞི་པའི་ ཨ་ནས་གསོལ་ཇ་ཡོད་རེད།  

ཨ་ནས་དེའི་ཕར་ཁྱིམ་ཚང་ལ་འགྲོ་ ས་ཨ་མ་ལགས་གིས་གསོལ་ཇ་བཟོ་བཞག་ཡོད་རེད།  
ཨ་ནས་གསོལ་ཇ་དེ་བ ངས་  ཨ་ནས་ཁ་བཟས་ཟ། 
དེ་ནས་དེའི་ ེས་ལ་ཡ་ཨ་ནས་ ིར་བཏང་ང་རང་ཚ་ཚང་མ་ ེ་མོ་ ེ་འ་འགྲོ་དགོས་རེད།  ི
ད་གང་ ར་ནམ་ ས་ནམ་ ས་ལ་ ེ་མོ་འ ་མ་འ ་ ེ་།  གང་ ར་ ེ་མོའི་འགྲན་བ ར་འ ་མ་འ ་ཡོད་རེད། 
basketball འགྲན་བ ར་ཡོད་རེད། ཨ་ནས་football འགྲན་བ ར་ཡོད་རེད། volleyball 
འགྲན་བ ར་ཡོད་རེད།  
དེ་ནང་བཞིན་ཁམ་ཚན་ཁམ་ཚན་དང་འཛིན་ ་འཛིན་ ་ནང་ཁུལ་ལ་འགྲན་བ ར་དང་གཏམ་བ ོད་དང་ཨ་ན་
ངག་ ལ་ད་  speech ད་ཡ་དེ་འ ་འི་འགྲན་བ ར་མང་པོ་ཡོད་རེད།  དེ་ཚས་སོ་སོའི་ ང་ག་འགྲོ་དགོས་རེད།  
ཨ་ནས་ ་ཚད་ ་པ་ལ་ ་གུ་ཚང་མ་ ར་ལོག་ ེབས་གི་རེད། ད་དེ་ཚ་ཚང་མ་ 



སོ་སོ་སོ་སོའི་་ལས་ ་ཚང་མ་ བ་པའི་་ ེས་ལ་ཨ་ནས་ ་ཚད་ ་པ་ང་ཚ་དགོང་དག་ཁ་ལག་རེད།  
ཨ་ནས་དགོང་དག་ཁ་ལག་ ་ཚད་ ་པར་ཚར་བ་དམ་ག  དེ་ནས་ལས་ཀ་ ས་མཁན་དེ་ཚ་  ་གུ་ཆེ་བ་དེ་ཚའི  
ཨ་ནས་ཁྱིམ་ཚང་གཙང་མ་བཟོ་ཡ་ད་དེ་ འ འི་ ལས་ཀ་ ེད་གིས་རེད།  
དེ་ཚར་བ་དག་ག་ད་ ག་པ་ ག་ད་ ེད་ཀ་ དེ་འ ་ཚར་ ས་ ས་ཚད་ ོང་པ་རེད། 
་ཚད་བ ན་པ་ལ་དགོང་དག་རང་ ོང་ཡོད་རེད། 

ཨ་ནས་དགོད་དག་རང་ ོང་དེ་བ ན་པ་ནས་དགུ་པ་བར་ ་ཅེ་ ་ཚད་གཉིས་ལ་རང་ ོང་ཡོད་རེད།  
རང་ ོང་དེས་ བས་ ་ ་གུ་དེ་ཚང་མ་སོ་སོའི་འཛིན་ཁང་ནང་ི ི  ལ་ཕར་ ིན་ 
ཨ་ནས་སོ་སོའི་འཛིན་ འི་ནང་ལ་ཡ་རང་ ོང་ ེད་དགོས་རེད།  ད་ཉི་མ་ཉི་མ་ག་རེ་ ང་ ་ཡོད་མེད་ 
སོ་སོའི་ ན་ལགས་གིས་ནང་ལས་བ ོས་པ་དེ་ནང་ལས་ ས། 
དེ་མ་ཡིན་ན་སོ་སོའི་བ ར་ ོང་ ས་ཡ་དང་ཡང་སང་ཉིན་གི་ཆེད་ ་ ོབ་ཚན་ ་ ིག་གི་ཆེད་ི ་ཡང་ 
དེ་འ འི་ ོབ་ ོང་ ེད་དགོས་རེད། ཨ་ནས་ ་ཚད་དགུ་པ་ལ་ཨ་ནས་རང་ ོང་གྲོལ་གི་རེད་ 
ཨ་ནས་རང་ ོང་གྲོལ་པ་ད་འ་ཁྱིམ་ཚང་ལ་ཕར་ལོག་འགྲོ  ཨ་ནས་ཕར་ ེབས་པར 
ད་ ་ཚད་བ ་པ་ལ་ཁྱིམ་ཚང་གིས་གློག་བསད་ནས་ཨ་ནས་ཚང་མ་གཟིམ་ཅ་གནང་དགོས་རེད།   
  
 
English translation: 
              
After the assembly, students have the first and the second class. They have the two 
classes, each class lasts about one hour. The classes vary; some classes have Tibetan 
language as their first classes, math as their second class, while others have sociology as 
their first class.  Anyhow, depending on the school’s arrangement, students have different 
classes each day and each class lasts for one hour. Students then take 15 minutes break 
after finishing the first two classes in the morning. During the break, students are allowed 
to go to the bathroom and have snacks. Then students have two more classes before the 
30 minutes long break. During the long break, students are allowed to go back to their 
house to have some fruits and snacks.  After the noon break, students have two more 
classes and then they have lunch break. During summer, students have no class after 
lunch and they go to activities such as dance, opera training, and others. However, during 
winter, students have class until 4 p.m., they have class after lunch. After class at 4, 
students would go back to their houses and have tea. The house mom would prepare 
snacks and tea for students. After that, students are allowed to play outside. We play 
various games; some students have sport competitions such as basketball, football and 
volleyball. There are also between class opera, story telling and speech competitions. 
You have to attend those. Everyone comes home at 5 p.m. and has dinner.  After dinner, 
big sisters and brothers have to clean the house. If they finish around six or six thirty, 
they have free time. At seven o’clock, students have evening review sessions for two 
hours in their class rooms. Students can work on their homework and reading 
assignments or they can review for exams. The evening session ends at 9 and then 
students would go back to their house and everyone has to go to bed at 10 o’clock. 
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