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Plans for Education 
 
Kham Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ༽ད་ཟ་ཁང་ ་ཁ་ ་ ག་ག་འ ་ཞིག་ཡོད་ན་ཚང་མ་འདི་འ ་རང་རེད་བ ད་འ ག། གང་ཡིན་ཟེར་ན། 
ཟ་ཁང་གཅིག་ནང་ནས་དཀའ་ལས་ཡོད་འ ་དང་གཅིག་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་མིད་མཁན་འ ་འདི་འ ། ེ
ད་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་སོ་སོའི་ག གས་པོ་ ང་ནས་ གས་ཀྱང་གཏབ་དགོས་མཁན་འདི་འ ་རེད་འ ག། 
ཅག་ལག་འདི་ གས་ཆིན་པོ་ཀྱང་འཁྱེར་དགོས་མཁན་འདི་འ ་ཡང་འ ག། 
ད་ཁ་ཤས་འདི་འ ་ཟ་ཁང་འ འི་ནང་ལ་ཡང་ ་ཡིག་དང་ད ིན་ཇི་འདི་འ ་ནང་ལ་མར་ ་མ་ཤེས་ན་ཡང་ད་ཁྱེ
ད་རང་ཁོ་ཚའི་ནང་ལ་ལས་ཀ་འགྲིགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། 
རང་ཡིག་གེ་ལ་ ་ཤེས་ཀྱི་མི་འ ག་ལབ་མཁན་འདི་འ ་ཡང་འ ག། 
ད་འདི་འ ་གཅིག་བཟོ་ ས་སོ་སོའི་ངོས་ནས་ད་ ་བ་ ག་ ག་ཙམ་འགྲོ་སོང། དཀའ་ངལ་ད་དངོས་གནས་འ ག། 
ཧ་ལམ་ཧ་ལམ་དཀའ་ངལ་ ་ཆ་ལ་མར་འཕབ་བ་ན་་ ་ཆ་བ ན་ ་དཀའ་ངལ་ཕལ་ཆེ་འ ག། 
ད་ག་འ ་རེད་ལབ་ན། 
སོ་སོའི་ངོས་ནས་ ོབ་ ོང་མེད་བ་དང་ད་འདི་འ ་རེད་ཡོང་ ས་དཀའ་ལས་ཞིག་ ག་འ ག། ེ
ལས་ཀ་ཡིནའང་ ོན་མ་གྱི་ཕ་ ལ་གྱི་ལས་ཀ་འདི་དང་ཨ་རིག་གི་ལས་ཀ་འདི་གཉིས་འ ་བོ་མི་འ ག། 
ག་རེ་ལབ་ན། ཨ་རིག་ལ་ག ང་གྱི་ལས་ཟེར་ཡ་དང་ཟ་ཁང་གི་ལས་ཀ་འ ་ད་འདི་འ ་ཡིན་ ས། 
འདི་འ འི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ཡི་ཕ་ ལ་ནས་ག ང་གྱི་ལས་ཀ་ནི་ ེད་ ོང་མ་རེད། 
ཟ་ཁང་གྱི་ལས་ཀ་ནི་ ེད་ ོང་མ་རེད། ད་ང་རང་ཚས་ག་རེ་ལས་རེད་ལབ་ན། ཁང་པ་བ བ་ཡ་འ ་ ེ། 
ད་གཅིག་རོང་ཉིད་ཀྱི་རི་ལ་ནས་ཟི་ལས་དག་ཡ་འ ་ ེ། 
ད་གཅིག་སོ་སོའི་ཐོག་འདི་འ ་ཡི་ཐོིག་ནས་ལས་ཀ་མ་ཏོགས་ཟ་ཁང་གྱི་ལས་ཀ་འ ་ཞིག་ ག་ ེད་ ོང་མ་རེད། 
 
ཁ༽ཨ་ནས་ཕ་ ལ་ནང་ལ་ལས་ཀ་ ེད་ཡ་འདི་ད་སོ་སོའི་ནང་མི་རང་གྱི་ཡོང་ ོ་ཐོག་ ེད་ཀྱི་ཡོད་རེད།ེ  
 
ཀ༽འོ་ད་སོ་སོའི་ནང་མི་རང་གྱི་ཡོང་ ོ་ཐོག། ད་ཞིང་པ་ཡིན་ན་ད་གཅིག་ཞིང་ལས་ཀྱི་འགུལ་བཏང་ནང། 
དང་པོ་ནས་མར་བ བ། ད་སོ་སོའི་ ིན་དག་ ེད་ནས། 
སོ་སོའི་ཁ་ལག་བཟའ་དང་མ་ཏོགས་གཞན་ཁག་ཁག་ལར་ ེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། 
ད་ས་ཞིང་གཅིག་ནང་ལས་ཀ་འགུལ་བ་ཡིན། ས་ཞིང་འདི་ལ་མར་ནས་བ བ་ ོ་བཏབ། 
འོ་ད་འདི་འ ་ཡ་ཡིན་ཟེར་མཁན་འདི་འ ་ཡོད་རེད། 
འདི་ཚ་ཚང་མ་མར་བཏབ་ ས་འདི་ནས་བོད་ནང་ ་བ་བ ན་ཙམ་ལ་ད་ལོ་ཐོག་ཚང་མ་ཡར་ བ་ཡོངས་ཀྱི་རེད། 
ཚང་མ་ཡར་ བ་ནས་འདི་ནས་ལོ་ཐོག་ད་ ི་ ོང་ནང་མར་བཏང་གྱི་རེད། 
ནས་འ ་བོ་འ ་ཡིན་ན་ ང་ནང་ནས་མར་འ ག། 
ད་བོད་ནང་འ ་ཡིན་འདི་འ ་ཡི་འཚ་ཐོབ་འགེད་བ ད་ཡོད་རེ།  
 



ཁ༽ཨ་ནི་ཁྱེད་རང་ཨ་རིག་ལ་ ་མི་ཟ་ཁང་ནང་ལས་ཀ་ ད་ ད་ནས་ ེད་ཡ་འདོད་པ་ཡོད་བས། 
 
ཀ༽ད་དངོས་གནས་ ེད་ན་གཅིག་ཟ་ཁང་ནང་ལ་ལས་ཀ་འདི་ ེད་དང་ ེད་བཞིན་པ་རེད་དེ་ 
ད་ཟ་ཁང་ནང་ལ་ག་འ ་རེད་ལབ་ན་ ོབ་ ོང་མེད་ ས་ ོབ་ ོང་མེད་ ས་ད་ཡང་ ་ཀོ་ལབ་ན་འདི་འ ་ཡི་ ི་ལོ
ག་ལ་ཚལ་མ་འ ་མི་འ ་གཏོང་བ ད་ཡ་ཡོད་རེད། 
ད་འདིའི་ནང་ད ིན་ཇི་ཡི་གེ་དང་ ་མི་ཡི་གེ་གཉིས་ལ་གཅིག་ ་བ ད་དགོས་འ ག། 
ད་འདི་འ ་ཡིན་ ས་ ེད་ ོབ་ ོང་ཏི་སི་མེད་ ས་དཀའ་ལས་ཁག་མོ་འ ་ཞིག་རེད། 
ད་འདི་བཟོ་ ས་ག ང་གི་ལས་ཀ་འ ་ལས་དགོས་ན་ད་ག་རེ་རེད་ལབ་ན་གལ་རེད་ད ིན་ཇི་ 
དང་ ་ཡིག་འ ་་གཅིག་ཡག་པོ་ཞིག་མ་ཤེས་ན་ཡང་ག ང་གྱི་ལས་ཀ་ཡང་རག་གི་མི་འ ག། 
འདི་འ ་སོང་ཙང་ བས་གཅིག་ ག་ལ་ད་ ་མི་ཟ་ཁང་ད་སོ་སོའི་འདི་འ ་ཞིག་མ་ ེད་རང་ ེད་རེད་ད་འདི་འ
འི་ ས་ཚད་ཞིག་ལ་ ག་བ ད་འ ག།།  
 
ཁ༽ད་ཁྱོད་མ་འོངས་པར་མིག་ ལ་ག་རི་ཡོད།  
 
ཀ༽ད་མ་འོངས་པར་ང་ ོབ་ ོང་ཏོག་ཙམ་རག་ཡ་ཡི་གོ་ བས་ཡོད་ན་བསམ་ནས་འདི་འ འི་ཀྱི་མིག་ ལ་ཡག་པོ་
ཡོད། 
ད་ད ིན་ཇི་དང་ ་ཡིག་བོད་ཡིག་ག མ་ད་འདི་ཚ་ཚང་མ་སོ་སོ་ཡི་ ་ཆེ་སར་ནས་ཕན་གཅིག་ཐོག་མ་ ི་ན་ད་སོ་
སོར་ངོས་ནས་ཕར་འགྲོ་ན་འགྲོ་བ ད་པོ་གཅིག་དང་ ད་བ བ་ན་བ བ་བདེ་པོ་ཞིག་ཕར་ ར་འགྲོ་ན་འགྲོ་ན་ཆོ
ག་ཞིག་དང་ ད་བ ག་ན་བ ག་ཆོག་ཆོག་གཅིག་ ེད་ནས་ད་སོ་སོའི་ ང་པའི་ ང་ནས་ལངས་ བ་ཡ་ཞིག་གི་མི
ག་ ལ་ཞིག་ཡོད།  
 
ཁ༽བོད་ཡིག་ཁྱེད་རང་གི་ ོན་མ་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བ། 
 
ཀ༽རེད་བོད་ཡིག་དང་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
ད་ད ིན་ཇི་དང་ ་ཡིག་གཉིས་ད་གཅིག་ཨ་ཤེས་ ་ཡ་ཡི་རེ་བ་ ་ཆེན་པོ་ཡོད། 
ག་རི་རེད་ལབ་ན་ད་ཕན་ ་ཆེ་ས་ནས་ཐོག་ བ་མ་རེད། 
ག་རེ་ ེད་ནས་ལབ་ན་ད་ལོ་ན་ཚད་ནས་ད་གཅིག་ཕན་ ་ཆེ་བོ་གཅིག་ཐོག་ བ་ཀྱི་མ་རེད།   
 
ཁ༽ལོ་ག་ཚད་རེད། 
 
ཀ༽ད་ལོ་ མ་ ་རེད་འགྲོ་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
ད་གཅིག་ ་ཆི་སར་གཅིག་ བ་ ་ཡི་ཐོག་གཅིག་རོག་རམ་ ེད་ཡ་དང་མིག་གསལ་གྱི་བར་ ོབ་ ོང་ ེད་ཡ་འདི་འ
་གཅིག་ཡོད་མ་རེད་ཏི་ལས། 

ད་སོ་སོའི་ད་གཅིག་ཟ་ཁང་ནང་ལ་འགྲོ་ན་ ད་བ བ་ཤེས་ཡ་དང་མི་ཕན་ ར་ནང་ ད་ཆ་བཤད་ན་ ད་ཆ་བཤད
་ བ་མཁན་ཞིག་འདི་ཡང་རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་ ིས་དགོས་ན་ ིས་ བ་མཁན་གཅིག་འདི་འ ་ཡི་མིག་ ལ་གཅིག་ཡོ
ད།  



 
ཁ༽ད་འདི་ག་འ ་ ང་ཡ་ཡིན། 
 
ཀ༽ད་འདི་ལོ་གཅིག་ནང་ ་བ་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ ློབ་འགྲོ་ཡ་ཨ་རག་བསམ་གྱི་ཡོད་འདི་ལས་ད་གང་བཞིན། 
ད་ ་གོ་ཞིག་ ག་ཞིག་ ག་ཞིག་མགོ་ཚལ་གྱི་མེད། ག་རེ་རེད་ལབ་ན། ཨ་རིག་གི་འགྲོ་བཏང་འདི་ག་འ ་ཡིན་མིན། 
ོབ་ ་ཡི་འགྲོ་བཏང་འདི་ག་འ ་ཡིན་མིན་ཧ་གོ་གི་མིན། 

ད་མ་འོངས་པར་ལ་སོ་སོ་ལས་ཀ་ག་འ ་འ ་ཞིག་ལ་འགྲོ་དགོས་མེད་དང་ག་རི་འ ་ ེད་དགོས་བསམ་ནས་འདི་འ
་རང་བསམ་ ོ་བཏང་བ ད་ཡོད། 

 
ཁ༽འོ་ལག་སོ། ག་ ེ་ཆེ། 
 
ཀ༽ལགས་སོ་་་་་བཀྲིས་བདེ་ལེགས། 
 
 
English translation: 
 
A: Then there are some restaurants that they use electronic devices to stir them [the 
meats]. However, whether it is 6, 7, or 8 different restaurants, the scale of difficulties are 
the same in all the restaurants. There is no one restaurant where you don’t have to work 
that hard. There are some restaurants where you have to use your body all the time such 
as for moving heavy loads. Sometimes in some restaurants, when you go there to work as 
chef, if you do not know [how] to read the orders in English or Chinese, then they will 
say you cannot work here because you don’t know how to read. Therefore, for me it has 
been six months since it was like that, and it is very hard. If I scale the difficulties, it is 
70% hard. It is difficult because since I am not educated myself, it is very hard in every 
case.  In terms of work, the work in Tibet and the work in the US are different because in 
America it is mostly government jobs1 and restaurant jobs. In Tibet, there is no such 
work as government job. I have never worked in restaurants before. Therefore, I hav
experience in government work or in restaurants. I have only worked on building houses, 
and collecting natural resources on the mountains. So, have no experience in working at 
restaurants.  

e no 

                                                

 
B: So the works you do in Tibet is for your own family, right? 
 
A: Yes, individual family works. For example, if you are a farmer, first you plant crops. 
You are your own master. You are working for your own food, and you are not working 
for anyone else. You plant all the crops such as rice, wheat, and barley on your family’s 
farm land. Then in lunar calendar between July and August, then it is the time to harvest. 
Then some people use the machines to reap harvest and others use wind to clean the 
grains. Then they will stock up the grains for future use. So this is how Tibetans in inside 
Tibet live.  

 
1 A government job refers to the jobs where you have to pay federal tax.   



 
B: Then, are you thinking of continuing to work in restaurants or thinking of finding 
another job? 
 
A: The reality is that I am currently working in a restaurant, but since I myself am not 
that educated, sometimes when you work in the restaurant as cook or server you have to 
read the orders in English or Chinese. But then again, if I want to find a government job, 
I need to know how to read and write English. So this is kind of hard too. Therefore for 
the period, there is not much choice but to continue working in the restaurants.  
 
B: Then what plans do you have for future? 
 
A: Well… for the future, I am hoping to get some opportunity to study.  
 
B: What do you want to study? 
 
A: I wish to learn some English and Chinese because although I won’t be able use them 
to help others such as for building schools and in the society that much because I am 
already old in terms of my age.  
 
B: How old are you? 
 
A: Now I am turning thirty. So I think I am too old to be able to do much, but I could use 
them wherever I go; whether it is working in restaurants where I communicate with 
others without any language barriers.  
 
B: How are you going to manage to study?  
 
A: Well, now I am thinking if I would be able to go to school for [a] couple of months. I 
am not sure about this right now because right now I am not so aware of how the culture 
in America is and how the schooling system works, but I am thinking about what I should 
plan for my future.  
 
B: Thank you! 
 
A: Tashi Delek2! 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Tashi Delek - Greeting in Tibetan - refers to “hello,” “goodbye” and “good luck.” 
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