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Discussing Different High School Experiences 
 
“Exile” Dialect (mix of regional dialects, usually considered Lhasa dialect…) 
Tibetan transcript: 
 
ཀ ད ིན་ཇིའི་འཛིན་་ ་ནང་བོད་པ་དང་ང་ཚར་བོད་པ་རོགས་པ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚའི་ད ིན་
ཇིའི་ ད་ ག་གིས་ཡོད། གང་རེད་ལབ་ན་ ད ིན་ཇིའི་ ན་ལགས་དེ་ད ིན་ཇིའི་ ད་མ་ བ་ན་ཨ་འགེ་མར་
ཆགས་ཡ་འ ་པོ་འ ག་ཨ། ཨེ་འ ་འ ་པོ་ ས་གིས་རེད། ང་ཚ་ ་གར་འ ་པོ་ཡིན་ན་ ན་ལགས་དེ་ཚའི་སོི ་སོ་
ཚང་མ་བོད་པ་རེད། ཨ་ནས་དོག་ཙམ་ ོས་གིས་རེད། ཨ་རི་འ ་པོ་ཡིན་ན་ ོས་ཡ་ཡོད་མ་རེད་འ། ཡིན་ནེ་ ད་ཆ་
སོ་སོའི་ག་གེ་མོ་ཞིག་མེད་ན་གསང་བཞག་གི་འ ག་འ།ེ  དེ་སོང་ཙང་ སོ་སོའི་གལ་ཆེན་པོ་ེ  ད་ཡག་པོ་ ེད་ཡ་དེ་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་འ ག། ང་ཚ་ད་ ་ U.S. History  འ ་པོ་ཡིན་ན། ོན་མ་ང་ཚ་ ན་ལགས་ཞིག་ཡོད་རེད། 
ཁོང་གིས་ད་བོད་པ་རེད་ལབ་ན་དམིགས་གསལ་གིས་ཨ་འགེ་མཐོ་པོ་ཡག་པོ་ ད་གི་འ ག་འ། 
 
ཁ། ཨ་ལེ། 
 
ཀ། ཨེ་འ ་པོ་ ས་གིས་འ ག་འ། བོད་པ་རེད་ལབ་ན་། ད་སོ་སོའི་དཀའ་ལས་མང་པོ་ བ་མཁན་གཅིག་ཡོད་རེད་
འ། ཡག་པོ་ ས་ན་ཁོའི་དཀའ་ལས་ བ་ན་ཁོའི་ ད་གིས་རེད་ཨ་ ཨ་འགེ་ཡག་པོ་ ད་གིས་རེད་ཨ། ག་ཅག་
ད་ན་སོ་སོའི་སེམས་པ་ ོ་གིས་རེད་བསམ་ཡ་ཡོད་རེད་ཨ ད་ལོ་ U.S. Historyནང་ང་ད་ ་དེའི་ནང་བཞག་་

ཡོས་རེད་ཨ། གང་ ར་ད་ག་རེད་ལབ་དགོས་རེད། honor ནང་བཞག་ཡོད་རེད།  U.S. History honor མཐོ་
ཤོས་ནང་ ེབས་་ཡོད་རེད་ད། དཔེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འ ག། ད་གང་ ར་ང་འཛིན་ འི་ནང་ བོད་པ་ང་མ་དོག་
ཡོད་མ་རེད། དེའི་ནང། ཡོད་ཡ་ཡོད་རེད་ད་། དང་པོ་བོད་པ་ ་མོ་གཉིས་ཡོད་རེད།  ཁོ་གཉིས་ཕར་ལ་ ོ་གྲལ་
ས་པ་རེད། ོབ་ ་གཞན་པའི་ནང་ ོས་གྲལ་ ེས་ ས་ཙམ་ལ་ ོས་ཡོད་མ་རེད། ཁོ་གཉིས་ ར་རང་ཅག་ ེཔས་

ཡོས་རེད། ཁོ་གཉིན་ཡིན་ན་ class ནང་ལ་ཤོང་ཡོད་མ་རེད། ག་རེ་རེད་ལབ་ན་ honor མང་པོ་འ ག་ཨ། 
འཛིན་ ་ནང་། ོབ་ ོང་མཁས་གྲལ་ཚང་མ། ནང་ལས་མ་ ས་ནི་གཅིག་མི་འ ག། ཚང་མ་ནང་ལས་ ིས་ཉེ་ ང་
རེད་འ ག་ཨ། ོན་མ་ U.S. History འཛིན་ ་འ ་པོ་ཡིན་ན་ ཚང་མ་ནང་ལས་གཅིན་ཀྱང་ ས་གིས་མ་རེད་
ད། ནང་ལས་མ་ ས། ཡིག་ ད་བཏང་ན 0 འ ་ལེན་གི་རེད།  ད་ལོ་ད་མི་ཚང་མའི་ཡིག་ ད་འ ་བཏང་ན་
100 80 90 ཨེ་འ ་མེད་ཉེ་ཡོད་ ་མ་རེད།  ཚང་མ་ ཨ་ནས་ནང་ལས་ ས་པེ་ལབ་ན་ཚང་མས་ ས་ཡོད་རེད། 
སོ་སོའི་ད་དཔེ་ད ིན་ཇི་ཚང་མ་ honor ལབ་ན་ཚང་མ་འགྲན་བ ར་ ེད་པ་འ ་པོ་རེད་འ ག་ཨ། མ་ ས་ན་
སོ་སོ་ ག་བ ད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་མ་རེད་ཨ། དེ་སོང་ཙང་། དཔེ་ ས་གིས་རེད།   project དེ་ཚ་དཔེ་ཡག་པོ་ཡོད་
རེད། སོ་སོར་ group  ཡོད་རེད། ཨ་ནས་སོ་སོའི་ཤེས་ཡ་འ ་པོ་ད་མང་པོ་ ས་ཡ་འ ག་ཨ། འཛིན་ ་ནང་ཁོ་
རང་། ད་ ་ཁོ་རང་presentation་ ེད་ཡ་ཨི་འ ་འ ག་ཨ། ཨི་འ ་དཔེ་མང་པོ་ཡོད་རེད། དཔེ་ different 
འ ་པོ་འ ག་ཨ། སོ་སོའི after school  ཡིན་ན་activities དཔེ་མང་པོ་ཡོད་རེད། སོ་སོའི་ག་རེ་ ེད་མོ་ ེད་
ཡ་ཡིན་ཡང་  ball  ནང་འ ལ་ན་། ད་གང་ ར་སོ་སོའི། ཡིན་ན་ཡང་ད་སོ་སོའི་  parents pick up ས་
མཁན་དགོས་རེད། ད་སོ་སོའི་ ན་ཡང་ན་ལེན་ ་ ེབས་མཁན་དགོས་རེད། ཁ་ཤས་འ ་པོ་ཡིན་ན་ བོད་པ་འ ་
པོ་ཡིན་ན་ ིང་ ེ་ཨ་རིར་ ེབས་ཚར་ཙམ་ཡིན་ན་ཁོ་རང་ཚ་ད་ལས་ཀ་དགོས་པ་ཨེ་འ ་ བ་དགོས་རེད་ཨ། 



ད ིན་ཇི་ཚ་ཡིན་ན་ད་སོ་སོ་དང་པོ་ཁོ་རང་ཨ་རིར་ ེ་བ་ཡིན་པས་ ཁོ་རང་ཚ་དང་པོ་ནས་ ས་ཡོད་རེད་ཨ། ལེན་
་ཡོང་ན་ཡོང་ བ་གི་རེད་ཨ།  ང་ཚ་འ ་པོ་ཡིན་ན་ད་སོ་སོའི་ཕ་མ་དེ་ཚ་ཚང་མ་ཨ་རི་ ེབས་ཙང་ལས་ཀ་འ ་

པོ་ ེད་དགོས་རེད་ཨ། དེ་སོང་ཙང། ཁ་ཤས་ཕ་མ་དེ་ཚ་ལེན་ཡ་རེགས་གི་མི་འ ག་ཨ།  ད་འ ་མི་འ ་ཡོད་རེད 
activities འ ་པོ་རེད་འ ། ཡིན་ན་ཡང་སོ་སོའི་ ག་ལབ་དགོས་རེད་ད་  ཡག་པོ་ ས་ན་ཨ་ནས་ཡིན་གཅིག་
མིན་གཅིག་དེ་ཚའི་ནང་འ ལ་དགོས་ཡ་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ after school  ལ་ཡོད་ཡ་ཡོད་རེད། 
parents pick ས་མ་དགོས་ན་  clubདེ་འ ་ནང་འ ལ་ན་  kick clubའ ་པོ་།   ང་ཚའི་club དེ་ཚའི་
ནང་ ིགས་ཤོས་དེ་ kick clubའ ་པོ་ ིས་གི་རེད། ག་རེ་ལབ་ན་རོགས་པ་ ས་ཡ་འ ་པོ་རེད་ཡ། སོ་སོའི་མི་ ོ་
པོ་དེ་ཚར། 

 
ཁ། ཨ་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་ ་གར་ ོབ་ ་དང་ཨ་རི་ ོབ་ འི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་མཐོང་གི་འ ག། ཁྱོད་གང་ལ་ ིད་
པོ་འ ག། ཁྱོད་ ་གར་ ིད་པོ་འ ག་འདི་ལ་ ིད་པོ་འ ག། 

 
ཁ། ང་ ིད་པོ་ད་གཉིས་ཀ་ ིད་པོ་འ ག། ཡིན་ན་ཡང་ཨ་རི་འ ་པོ་ག་རེ་ཧ་གོ་གི་འ ག་ལབ་ན་སོ་སོའི་ཤེས་ཡོན་
དེ་དོག་ཙམ་མང་པོ་ཧ་གོ་ཡ་འ ་པི་འ ག་ཨ། གནས་ ལ་ག་ས་ག་ནས་ཨ་རི་འ ་པོ་ཡིན་ན་བཤད་ཤ་གིས་འ ག་
ཨ། བཤད་བཤད་ ས་ཙམ་ལ་སོ་སོའི་ཤེས་ཡོན་འ ་པོ་རེག་གི་འ ག་ཨ། ཡིན་ཡང་ ་གར་འ ་པོ་ཡིན་ན་རེག་ཡ་
ད་རེག་གི་རེད་ ཡིན་ཡང་ང་ཚའི་ད ིན་ཇིའི་འ ་པོ་ ང་པ་ཡིན་ནི ་མི་ལ་ བ་གི་མེད་ཨ། ད་ཆ་འ ་བཤད་ཡོང་
ན་ peaceful དེ་ཚ་འཚམ་འཚམ་གཅིག་བཤད་ ིད་པ་རེད། ད་ང་རང་ཚ་དེ་བཤད་གི་རེད་ཨ་ ང་ནས་མར། 
ཡིན་ན་ཡང་ཉི་མ་དག་པར་དེ་ཤོག་ད་ཅེས་བཤད་བ ད་གིས་མ་རེད་ཨ། འཛིན་ ་ནང་ཡིན་ན་ ན་ལགས་ནང་
ལ་ ེབས་མ་ཐག་བཤད་ཡ་མགོ་བ གས་གི་རེད། འཛིན་ ་བ བ་ཡ་མགོ་བ གས་གི་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚ་ཨ་རི་
འ ་པོ་ཡིན་ན་ད་ང་ཚ་དང་པོ་འཛིན་ ་ཡར་འགྲོ། ིར་བཏང་ང་ཚར་ཚང་མ་བ ས་གི་རེད། ཡིན་ནེ་ཕར་ཞལ་
འདོན་ ོར་ཡ་དེ་འ ་མགོ་བ གས་གི་རེད། ཡིན་ནེ་ཁོ་ཚའི་ ིག་ལམ་འགྲོ་ ངས་དེ་ལོག་ཁ་རེད་ཨ། གང་རེད་ལབ་
ན་ ་གར་ལ་ཚང་མ་བོད་པ་འ ་པོ་རེད། ོས་གི་ཡོད་ཨ། ང་ཚ་ལ། 
 
ཁ། དགེ་ ན་བ བ་ ངས་དང་ ེད་ ངས་ ོར་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེམའ ག། 

 
ཀ། དགེ་ ན་གྱི་ ེད་ ངས་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེམའ ག་བ བ་ན། ད་ངས་དེ་ ན་པ་ཡག་པོ་གསོལ་གི་མི་འ ག། 
ཡིན་ནེ་དེ་ལ་ཡིན་ན་ང་ཚའི་དགེ་ ན་མང་ཆེ་པ་ཞིག་གིས་ང་ཚ་ལ་དོ་ ང་མང་བ་ ད། immigrationཚ་ལ། 
གང་ཡིན་ཟེར་ན་ language གསར་པ་ ང་མཁན་རེད་ཨ། དེ་སོང་ཙང་ང་ཚར་དོ་ ང་མང་ ད་གི་རེད། ཁོ་རང་
ཚའི་ ་གུ་དེ་ཚ་ ང་བ་ ེབས་ན་ ེབས། མ་ ེབས་ཀྱང་དོ་ ང་དེ་འ ་ ད་གི་མ་རེད། གལ་ ིད་ང་ཚ་འ ་པོ་ཡིན་
ན་ཁོ་ཚའི་ after school  བ ད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚ་བ ད་གི་ཡིན་ད་ཁྱེད་རང་ཚ་ཡོང་ན་འ ་པོ་ལབ་གི་རེད། 
ཡིན་ནེ་ ་གར་འ ་པོ་ཡིན་ན་ང་ཚར་ཚང་མར་ཨེ་འ ་ལབ་མཁན་ཡོད་མ་རེདཙ། གང་རེད་ལབ་ན་ཚང་མ་བོད་
པ་རེད་ཨ། immigration ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད་ཨ། ན་ལགས་བོད་པ་རེད། ་གུ་དེ་ཚ་བོད་པ་རེད། སོ་སོ་
ང་བར་འགྲོ་མ་འགྲོ་འདོད་པ་རེད། 

 



ཁ། ཨ་ལེ། དེ་ན་ ིར་བཏང་ ན་ལགས་ཀྱིས་བ བ་བཏང་ག་འ ་རེད།ེ  ་གར་དགེ་ ན་ཀྱིས་lecture མང་པོ་
ད་གི་རེད། ་གུ་ལ་ ེད་ཡ་མང་་པོ་ ད་གི་རེད། དགེ་ ན་ཀྱིས་བ བ་པའི་ ས་ཚད་གཅིག་ཡོད་རེད་ཨ། ད་

ཚག་ཐན་གཅིག་ནང་ ་ཚད་གཅིག་ཙམ་ཡོད་ན་དགེ་ ན་ཀྱིས་བཤད་ཡ་དེ་མང་བ་ཡོད་དམ། ོབ་ འི་ ་གུ་ ས་
ཡ་དེ་མང་བ་ཡོད་རེད། དེ་འ ་གང་འ ་ཡོད་རེད། ཨ་རི་བཤད་ན་ ་གུ་ལ་ ས་བ ག་ཡ་དེ་མང་པ་ ད་གི་རེད་
དགེ་ ན་ཀྱིས་བཤད་ཡ་དེ་མང་བ་ཡོད་རེད།  
 
ཀ། ངའི་བསམ་ན་ཨ་རི་འ ་པོ་ཡིན་ན་ཁོ་རང་ཚའི་དང་པོ་བ བ་ཡ་འ ་པོ་མགོ་བ གས། དེ་ནས་ ་གུ་དེ་ཚར་
ས་བ ག། མཐའ་མ་དེ་ལ་ཚང་མ་མཉམ་ ་ ས་ཡ་ཞིག་འ ག་ཨ།  དེ་རེད་བསམ་གི། ཚམ་མའི་གྲོས་བ ར་ ས་

ནས་ ཁོ་ལ་ག་རེ་རེག་འ ག་ ཁོ་ལ་ག་རེ་རེག་འ ག་ ཚང་མ་གྲོས་བ ར་ ས་གིས་འ ག་ཨ། ་གར་འ ་ཡིན་ན་
ན་ལགས་གིས་བ བ་གི་འ ག་ཨ། ཤི་མ་ཤི་བ བ། ཡིན་ན་ཡང་ ་གུ་དེ་ཚའི་དོ་ ང་ ད་གི་མི་འ ག་ཨ། ཁོ་

ཚའི་བ བ་བ ད་ ་གུ་དེ་ཚའི་འོག་ལ་དོ་ ང་མ་ ད། ཡིན་ན་ཡང་བོད་པ་རེད་ཨ། ཚང་མ་གཅིག་པ། ཨ་ནས་
ན་ལགས་དེ་ཚས་ ོས་ནས་ ས་ཚད་ ོགས་ཡ་འ ་པོ་ ེད་གི་འ ག།  

 
 
English translation: 
 
Interviewee: There are Tibetans in our English class and I also have Tibetan friends, but 
we speak in English. The reason for that is that our English teacher made such a rule that 
if we do not speak in English he will deduct our marks1. He does such things.  [School] 
in India, including teachers, everyone is Tibetan. The teachers will hit you [if you d
something wrong].  In America, they are not allowed to hit you, so they won’t say 
anything but will minus your grades.  Therefore, it is crucial to do well on your own.  For 
example, in our U.S. history [class], before we had a teacher, he gives us good grades 
because we are Tibetan.  He does that for those who works diligently.  If you work hard, 
they will give you good grades.  If the teacher gives you bad grades, and you don’t get 
good grades, you will be upset.  This year I have U.S history [class].  I am in the honor 
class, you know.  Honor… it is a very hard class.  I am the only Tibetan in that class, 
well… we did [have] two [Tibetan] girls but they decided to move out [of town].  Later, 
they did not end up moving and came back.  However, there are too many students in our 
honor class so they did not fit back in the class.  Everyone in the honor class is so smart, 
there isn’t anyone who doesn’t do their homework.  In the previous U.S history class 
most of the students do not do their homework.  So they don’t do their homework, they 
get ‘zero’ on the quizzes.  This year [in the honor class] there are no students who won’t 
score at least 80 or 90 out of 100, and when [the teacher] asks if they have done their 
home works, everyone has done it.  All the students… ‘Honor’ means a very competitive 
class, so if you don’t do your works and lag behind, it doesn’t look good, and thus you 
end up working hard.  Everyone does their projects very well too.  We also have group 
discussions and in-class presentations which you prepare in class and present in the class. 
So it is very different. There are so many after school extracurricular activities, you can 

o 

                                                            

1 lower grades 



participate to play ball, and many others.  However, you need your parents or your 
relatives to pick you [up] after that.  But as for us Tibetans, most of the parents are 
recently immigrated and they have work thus some of them cannot come to pick us up. 
For the Americans, they are born here in the beginning.  So they are aware of everything 
and able to come and pick [up] their children.  However, if you usually do well [with 
your studies] it is not necessary to participate in those afterschool programs. There are 
afterschool activities that your parents don’t have to come and pick you up [at] such as 
the ‘key club.’ Most of us participated in the ‘key club,’ because we get [homework] help 
there. 
   
Interviewer: Then what is the biggest difference do you see between your school in India 
and here? Do you enjoy the school in India more or here? 
 
Interviewee: Enjoy…I enjoy in both, but in America you earn more knowledge.  
Everyone gets to share everything.  You learn many things from different aspects.  In 
India, you do learn a lot but for example, when we were learning English, we don’t use it 
speaking.  Occasionally the principal will say something but not every day.  In classes, as 
soon as lesson starts, the teacher will start lecturing.  Here in America, when the class 
starts they will start teaching.  It is similar that in India they will start teaching.  It is 
similar that in India we also do pray and all that, but the disciplines are quite different.  In 
India, everyone in the school is Tibetan [and] sometimes the teacher will hit the students.  
 
Interviewer: The way the teachers teach and treat [students], what are the differences?  
  
Interviewee: Well, the way teachers treat… now hehehe … I do not remember well about 
that.  I don’t know that.  Here, teachers pay more attention to us because we are 
immigrants and we are learning a new language [English]. For other students, they 
[teachers] don’t really pay any special attention, if the students were to come for ask they 
will, otherwise they don’t really ask. The teachers will ask us if we want to stay 
afterschool for help.  In India there are not any specialties because we all are the same; 
we all are Tibetans; the teachers are Tibetan [and] so are all the students.  
 
Interviewer: How are the teachers’ teaching methods?  Do they lecture most of the time 
or let the students to do most of the work?  You know… within each teaching period, say 
in an hour of class period, is it mostly the teachers teaching or the students have more 
time to work on their own?  How is it in India and here?  In America, is it mostly the 
teachers teaching or students doing their work? 
 
Interviewee: I think in America, it is mostly first the teacher will teach and then let the 
students do the work on their own, and then at the end everyone will do it altogether as a 
class.  Because it is a discussion; discuss what he and he (each student) got [for answers].  
In India, the teachers would continuously teach for the whole period and the students 
won’t pay attention. Then the whole class time will be wasted while the teachers go 
around hitting the students.  
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