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Moving from an all Tibetan School to an American School

“Exile” Dialect (mix of regional dialects, usually considered Lhasa dialect…)
Tibetan transcript:

ཀ༽ང་རང་མིང་ལ་བ ན་འཛིན་ཆོས་ ིད་ཡིན་ ང་རང་བོད་ནས་ ེབས་ ོག་ཡིན་རའ་
ད་ ་འདི་ལ་ ེབས་ནས་ ་བ་བཞི་ཙམ་འགྲོ་སོང།
ཨ་ནི་ ོན་ ་གར་ ང་པ་ལར་ཡོད་ ་ཨ་ནི་ང་རང་༼ ེ་ལི་ཀུར་པིའི་༽ ོབ་གྲར་ལ་ཨ་ནི་ ོབ་ ོང་ ེད་ནས་ཡོད་ར
འ། འོ་འདི་ བས་ ་འཛིན་ ་བ ན་པར་པར་ ་འགྲོ་བ་ཡིན་ བ ན་པར་ནས་བ ད་པ་བར་ ིན་པ་ཡིན་
ཡིན་ནའང་བ ད་པར་ ་བ་གཅིག་མ་ ོག་འགྲོ་ཡ་རག་མ་སོང།
ཨ་ནི་ང་རང་ ོབ་ ོང་ ེད་ཡ་རག་མ་་སོང་རའ་འདི་ནས་ཨ་རི་ལར་ ར་ ེབས་ ས་
ཨ་ནི་ ོན་མ་ང་ཚའི་ ་གར་ ང་པའི་ ོབ་ ་འདི་ག་འ ་ཞིག་ཡོད་རེད་ལབ་ན ཨ་ནི་Boarding school
རེད་ཡ། ཨ་ནི་Boarding school
ལབ་ན་བོད་ ག་ཁྱིམ་ ན་ནང་ནས་བོད་ ག་ཁྱིམ་ ན་ད ེ་བ་བ ད་ཡོད་རེད་
ཨ་ནི་ད ེ་བ་བ ད་ནང་ནས་ཨ་ནི་ང་ཚིའི་ ོབ་ ་གཅིག་རེད་ ཨ་ནི་ང་ཚའི་འདི་Dharamsala
ནས་ཐག་རིང་པོ་ཡོད་རེད་ ཨ་ནི་ ོ་ ོགས་ ་གར་ ོ་ ོགས་ལར་ཡོད་རེད་ཨ།
ཨ་ནི་སེ་ར་དང་དགའ་ ན་འདི་ཚའི་འགྲམ་འགྲམ་རེད། ཨ་ནི་་་་་་ཨམམམ
ཁ༽སེ་ར་དང་དགའ་ ན་ལབ་ན་ག་རི་རེད་
ཀ༽སེ་ར་དགའ་ ན་ལབ་ན་ ་ཚང་ ་ཚང་་རེད་འ།
ཨ་ནི་ང་ཚའི་ ོབ་ ར་འདི་དཔེ་ཆེན་པོ་ ེད་ཨ་ནི་ ་གུ་དཔེ་མང་པོ་ཡོད་རེད།
ཨ་ནི་ ོན་མ་ང་རང་ ་གར་ ང་པར་ལ་ཡོད་ ་ང་རང་ད ིན་ཇི་ ོ་བོ་ཡོད་རའ་ ད ིན་ཇི་ཤེས་ཀྱི་མེད།
ཨ་ནི་བོད་ཡིག་ ཨ་ནི་ད་ང་ཚ་བོད་པ་ཡིན་པར་ཙང་ཨ་ནི་ང་ཚ་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་ཤེས་དགོས་རེད་ཏེ་
ཡིན་ནའང་ང་བོད་ཡིག་ཡང་འདི་འ ་ཡག་པོ་མེད་ ཨ་ནི་ི དག་ཆ་འདི་ཚ་དཔེ་ ོ་བོ་ཡོད་
ཨ་ནི་ད ིན་ཇི་ཡང་ཡག་པོ་མེད།
ཨ་ནི་འདི་ནས་ང་རང་ད ིན་ཇི་ ང་ཡ་ཆེད་ ་ཨ་ནི་འདི་ནས་ང་རང་ཨ་རིག་ ང་པ་ལར་ ེབས་ཡིན།
ཨ་ནི་ད་ ་ང་རང་ཨ་རི་ ང་པ་ནི ་ཡོག་ལར་བ ད་ཡོད་རེད་འ་ ཨ་ནི་ད་ ་འཛིན་ ་བ ད་བ་བར་ ་འགྲོ་ཡིན་
I mean ད་ ་འཛིན་ ་དགུ་བ་རེད་ཨ་ ཨ་ནི་ ི་ ་བ ན་པ་ཚར་རེད་ཨ་ནི་འཛིན་ ་བ ་པ་འགྲོ་ཡ་རེད།
ཨ་ནི་ཨ་རི་ ང་པ་འདི་ག་འ ་ཞིག་འ ག་ལབ་ན་ཨ་ནི་ང་ཚའི་ བ་ ་དང་ ེད་འདི་ཁོ་རངཁག་ཁར་རེད་ཤག།
ཨ་ནི་ང་ཚའི་ ་གར་ ་པའི་ བ་ ་ཡིན་ན་
ཨ་ནི་ ་གུ་ཚང་མ་ལར་ ིག་ ག་དམ་པོར་ ེད་ཨ་ནི་ ་གུ་ཚང་མ་འགྲ་འགྲ་ ཨ་ནི་boarding school

ཡིན་ ་ཨ་ནི་ ་གུ་ཚང་མ་འཛིན་ ་གྲོལ་བ་དང་ཨ་ནི་ ་གུ་ཚང་མ་སོ་སོའི་ཁྱིམ་ཚང་ལར་ལོག་འགྲོ་ཡ་རེད།
ཨ་ནི་འདི་ལ་ཡིན་ན་
ག་རེ་ཨ་ནི་ཁྱིམ་ཚང་ལབ་ན་ཨ་ནི་འཛིན་ ་ནང་བཞིན་ ་གུ་སོ་སོའི་བ ད་ས་མི་འ ་བ་ཡོད་རེད་ཨ་
.
ཁ༽ཨ་ནི་ཁྱེད་རང་ཚའི་ ོབ་ ག་ཚང་མ་མི་རིག་ག་རེ་རེད་
ཀ༽ཚང་མ་མི་རིག་བོད་པ་རེད། མང་ཆེ་བ་བོད་ནས་བ ེབས་ ོག་རེད་ ཨ་ནི་ཁ་ཤས་གཞིས་ཆགས་རེད་
་གར་ ང་པ་གཞོས་ཆགས་ལར་ ེས་ ོག་རེད་ ཚང་མ་བོད་པ་ ང་རེད་ ཨ་ནི་བོད་ཁྱིམ་ལབ་ཀྱི་འ ག་བ་
འོ་འདི་བོད་པ་ ་གུ་ཡི་ཡིག་གེ་ ང་སར་རེད།
ཁ༽ཁྱེད་རང་ཚའི་དགེ་ ན་འདི་ཚ་བོད་པ་རེད་དམ་
ཀ༽དགེ་ ན་མང་ཆེ་བ་བོད་པ་རེད་ཡིན་ནའང་འདི་ལ་དགེ་ ན་ཁ་ཤས་ཡོད་རེད་
ཡང་ ་གར་འདི་འ ་ ་གར་བ བ་མཁན་ཡོད་རེདག་རི་ ེད་ནས་ལབ་ན་ང་འཚ་ ་གར་ ང་པ་ལར་བ ད་ཡོད་
རེད་ཨ་ འོ་འདི་ ས་ནས་ཨ་ནི་༼ཧིན་ ི་༽Hindi ང་མཁན་འདི་འ ་ཡོད་རེད།
ཁ༽ཨ་ནི་ད་ ་ཁྱོད་ཨ་རི་ ང་པར་ ེབས་ཡོད་རེ་འ་་་་ཨ་ནི་དང་པོ་ ྶེབས་་ ས་ཚར་བར་ག་འ ་ ང་སོང་
ཀ༽དང་པོ་ང་ཨ་རི་ ང་པར་ ེབས་ཨ་ནི་ང་རང་ཚར་བ་ག་རེ་ ང་སོང་ལབ་ན་
ང་ཨ་རི་ ང་པ་ ེབས་ནས་ང་ཡིག་གེ་གཅིག་ཡ་ཤེས་ས་མ་རེད་བསམས་སོང།
ཁ༽ག་རེ་ ེད་ནས
ཀ༽ ་གུ་མང་ཆེ་བ་ད ིན་ཇི་ ད་བ བ་ ི་རེད་འ་ཨ་ནི་ཁོ་འཚ་དང་པོ་ད ིན་ཇི་ ད་བ བ་ ས་ང་རང་ཡང་མ
གོ་ཚད་ཀྱི་མོ་འ ག་ ཨ་ནི་ད་མི་ཞིག་ལ་ ད་ཆ་ཞིག་འ ི་དགོས་ན་དཔེ་ཞེད་ ང་དང་འཚར་ ང་ཡ་ ས་འ ག།
ད་ད ིན་ཇི་དངོས་ནས་ཤེས་སར་མ་རེད་
ད་ང་ཨ་རི་ ང་པ་ ེབས་ནས་ད་འདི་ག་སི་མཆོག་མེད་རེད་འ ག་ཨ་རེད་བསམས་འདི་འ ་ ང་སོང་
ཨ་ནི་འཛིན་ལར་འགྲོ་ ས་ཡིན་ཡང་ད་མི་མཉམ་ ་ ད་ཆ་བཤད་ཡ་ཞེད་ཀྱི་འ ག་རེད་ཡ་
ག་རི་ ེད་ན་གལ་ ིད་ངས་ད ིན་ཇི་ ད་བ བ་ན་ང་ནོར་ན་ཁོད་ཚའི་ང་ལ་ཆ་ལེབ་བ བ་ཀྱི་རེད་བསམ་ཡང་གལ
་ ིད་ང་ད ིན་ཇི་ ད་འདི་བ བ་ན་ང་འགྲིགས་ཡོད་ན་བསམ་ནས་སེམས་ནས་འདི་འ ་བསམས་ཀྱི་འ ག།
ཁ༽ ་གར་ལ་ཡོད་ ས་ཁྱེད་ད ིན་ཇི་ ངས་བ་རེད་འ་ཨ་ནིོ་ ོབ་དེབ་ཚང་མ་ད ིན་ཇི་ཐོག་ནས་རེད་བས་
འདི་ག་འ ་རེད།

ཀ༽ ོབ་དེབ་ཚང་མ་ད ིན་ཇི་ཐོག་ནས་ཡོད་རེད་དའ་་་་ཡིན་ནའང་ད་སོ་སོའི་ལེན་འ ་ག་རི་ ེད་ན་ད་སོ་སོའི་རོ
གས་པ་མཉམ་ ་discuss ེད་ནས་མར་ ིས་ཀྱི་འ ག་འ།
ཁ༽ཨ་ནི་ ད་འདི་ཁྱོད་འཚ་ཚང་མ་བོད་པ་རེད་འ་ ཨ་ནི་བོད་ ད་བེད་ ཽད་བཏང་གི་ཡོད་རེད་འ།
ཀ༽ཚང་མ་བེད་ ོད་བཏང་གི་ཡོད་རེད་ ཡིན་ནའང་ད ིན་ཇི་period
ལ་ཚམ་ཚམ་ད ིན་ཇི་ ང་བ བ་དགོས་རེད་ ཡིན་ནའང་ད ིན་ཇི་འདི་ཞིག་ ག་བ བ་ ི་ཡོད་མ་རེད་
གང་ཡིན་ཟེར་ན་ ་གུ་ཚང་མ་བོད་པ་རེད་འ ས་ཙང་ད ིན་ཇི་ཁ་ནས་ ེབས་ཀྱི་མི་འ ག་འ
ེབས་ནའང་ད་ ་གུ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ད་མཆའ་ལེབ་རའ་བ བ་ཀྱི་རེད་བསམས་ནས་སེམས་ཁྲལ་ཡོད་ས་རེདཨ་ད་ང་ན
ང་བཞིན་ ེད་ནས་ ཧ་་་་ཧ་་ཧ་་
English translation:
Tenzin: My name is Tenzin Choekyi and I came from Tibet. It has been about four
months since I got here [USA]. Then… when I was in India… then I went to study in the
Bylukuppe 1 school. I was in the 7th grade at that time. After that I moved up to the 8th
grade. However, I was only able to stay there for a month. Then… I did not get to study
there and then I came to the United States. Then if I were to talk about how is my school
in India; it is a boarding school which means that there are 8 Tibetan Children’s Village
schools and mine is one of them. My school is far from Dharamsala 2 . It is located in the
south of India. It is near Sera and Ghaden. Then… ummm…
Interviewer: What are Sera and Ghaden?
Tenzin: Sera and Ghaden are monasteries. You know… monastery… Then when I was
in India, I am very poor in English and I don’t [speak] it well. Then… Tibetan… even
though I am Tibetan, I am not so good at it. Especially I am not so good at spelling. I am
not good at English too. Therefore in order to learn English, I came here. Right now, I
reside in New York City. I went up to 8th grade… I mean… I am currently enrolled in 9th
grade. After July I will be in 10th grade. Then if I talk [about] how I see about how the
school in this country—America; it is completely different [from] the school I went to in
India. My school in India, the rules are very strict and all the students look the same.
Since it is a boarding school, after school everyone returns to their homes [dorms]. In
each homes there will be children from different grades.
Interviewer: What are the ethnicities of students in your school?
Tenzin: They are all Tibetans. The majority of them came straight from Tibet and there
are few who are from the settlements [Tibetans families who live in India]. They are
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A Tibetan Children’s Village School in South India.
Northern India where Dalai Lama lives.

children [who] were born in India. Our school is called “Tibetan Children’s Village
School,” right? Oh yeah… that’s why there are all Tibetan children in the school.
Interviewer: Are the teachers Tibetan too?
Tenzin: Most of the staffs are Tibetan but there are some Indian teachers and also
because we live in the country, there are people who learn Hindi too.
Interviewer: Now that you are in the United States, can you tell me about what kind of
impression you perceived?
Tenzin: How I felt when I first got here is that I thought I wouldn’t be able to study here.
Interviewer: Why?
Tenzin: Most of the students speak in English and when they speak to me I couldn’t
understand them. When I need to ask someone about something, I felt so nervous and shy.
I thought I wouldn’t be able to learn English and thought it was useless that I came to the
United States. When I enter into the class I get really scared to talk to people because I
thought if I speak English and make mistake, they will make fun at me. I am always
cautious about whether what I said is correct English or not. I always had such
consciousness.
Interviewer: You studied English when you were in India. Were the textbooks in English?
How is that?
Tenzin: There are textbooks that are all in English, but most of the answers for the
assignments are completed by discussing with friends.
Interviewer: Then since you guys are all Tibetan, so you use Tibetan to communicate
with each other?
Tenzin: Everyone uses it. During English period we sometime use English. However,
there are not many people speaking in English because we all are Tibetans thus English
rarely comes out from our mouths. Even if it does so, you have this conceptualization that
other students will tease you… (laughs)
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