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A
A.D.
abilities
absence of government
absentee ballot
accomplishments
achievements
acid rain
across time and place
action plan
activities
adults
aerial photographs
AFL-CIO
Africa
agriculture
Algonquians
alike/different
allegiance
alternative solutions
altiplano
altitude
amendment
American democracy:
ideals, values/principles of
American Revolution, the Americas
Americas
ancestor
Antarctic Circle
Antarctica
anthem
appoint
appointed leaders
appointed office
archaeologists
Arctic Circle
areas
arid
art
artifacts
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ཨེ་ཌི། =སྟོན་པ་ཡི་ཤུ་གཤེགས་པའི་རེས་ཀི་དུས་ལ་གྟོ
འཇྟོན་སངས།
སིད་གཞུང་མེད་པའི་དུས།
འྟོས་བསྡུའི་ཚོགས་ཆད་པ།
ལེགས་གྲུབ།
གྲུབ་འབྲས་ཁག
སྐྱུར་ཚ་ཅན་གི་ཆར་ཆུ།
དུས་དང་གནས་ཡུལ་གི་ཕ་རྟོལ་དུ།
ལག་བསར་གི་འཆར་གཞི།
བེད་ལས།
གཞྟོན་སེས་རྣམས།
གནམ་ཐྟོག་གི་མཐྟོང་རྒྱའི་འདྲ་པར།
ཨེ་ཨེཕ་ཨེལ། - སི་ཨ་ཡི་ཨྟོ།
ཨཕྷ་་རི་ཀ
ཞིང་ལས།
བང་ཨ་རིའི་སྐད་རིགས་ཁག
མི་མཚུངས་པ། /མི་འདྲ་བ།
ཤ་ཞེན།
ཐབས་ལམ་གདམ་ཀ་གཞན་ཁག
མཐྟོ་སྒང་།
༼ ས་ཆའི། ༽ མཐྟོ་ཚད།
རྩ་ཁིམས་བསར་གསྟོ།
ཨ་རིའི་སིད་གཞུང་དམངས་གཙོ་སེ། དེ་ཉིད་ཕུལ་བྱུང་དང་། དེའི་རིན་ཐང་། / ཁྱད་ཆྟོས་
རྣམས།
ཨ་མེ་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསར་བརེ། ཨ་རི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག
ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག
མེས་པྟོ།
ཨན་ཊཁ་ཊིཁ། ལྟོ་སེའི་ཁྟོར་ཡུག
ཨན་ཊཁ་ཊི་ཁ། ལྟོ་སེའིྟོ་མཐའ་གིང་།
རྒྱལ་གླུ།
བསྐྟོ་བཞག་བེད་པ།
བསྐྟོ་བཞག་བས་པའི་དབུ་འཁིད་རྣམས།
བསྐྟོ་བཞག་བས་པའི་ལས་ཁུངས།
གནའ་དངྟོས་ཤུལ་རྫས་དཔྱད་རིག་པ་ཁག
འཛམ་གིང་བང་སེའི་ཁྟོར་ཡུག
རྒྱ་ཁྱྟོན།
སྐམ་ཐེར།
སྒྱུ་རྩལ།
སྒྱུ་རྩལ་དངྟོས་རིགས་ཁག
1
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assembly
assembly line
authority
autobiographies
autobiography
automobiles
availability
avenues of participation
Aztecs
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སི་འཐུས་ལན་ཚོགས།
༼ བཟྟོ་གྲྭའི། ༽ལྷུ་སིག་སེ་ཚན།
དབང་ཆ།
རང་བརྩམས་རྣམ་ཐར་རམ་ལྟོ་རྒྱུས་རྣམས།
རང་བརྩམས་རྣམ་ཐར་རམ་ལྟོ་རྒྱུས།
རླངས་འཁྟོར། སྣུམ་འཁྟོར།
ཡྟོད་པའི་ཚུལ།
རྒྱ་ཆེའི་མཉམ་ཞུགས།
མེཀ་སི་ཁྟོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གྟོང་ཁྱེར་ཞིག

B
B.C.
backgrounds
barter
basic
basin
Battle of Quebec
battles
before/after
belief
belief system
beliefs
Bill of Rights
biographies
biography
bodies of water
border
Boston Tea Party
boundary
boycott
branches of government
British North America Act
budget

བི་སི། =སྟོན་པ་ཡི་ཤུ་མ་འཁྲུངས་སྟོན་གི་དུས་ལ་གྟོ
རྒྱབ་ལྟོངས།
བརེ་ཚོང་།
གཞི་རྩ།
ལུང་གཞྟོང་།
ཀེ་ན་ཌ་ཤར་ཕྟོིགས་ཁུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཁུཨེ་བེཀ་ཡི་དམག་འཁྲུག
དམག་འཁྲུག་མང་པྟོ།
སྟོན། / རེས།
ཡིད་ཆེས།
དད་པའི་ལམ་ལུགས།
ཡིད་ཆེས་དག
ཐྟོབ་ཐང་གི་ཐྟོ་གཞུང་རྣམས།
རྣམ་ཐར་མང་པྟོ།
རྣམ་ཐར།
ཆུའི་ཕུང་པྟོ།
ས་མཚམས།
བྟོས་ཊྟོན་གསྟོལ་ཇའི་ཐུགས་སྟོ།
ས་མཚམས།
ཕིར་འཐེན་བེད་པ།
སིང་གཞུང་གི་ཡན་ལག་ཁག
ཨིན་ཇི་བང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་བཅས་ཁིམས།
སྟོན་རྩིས།

C
cabinet
cable
calendar
campaign
Canada
Canadian Bill of Rights
NYS Statewide Language RBERN

བཀའ་ཤག
ཏར་འཕིན།
ལྟོ་ཐྟོ།
ལས་འགུལ།
ཀེ་ན་ཌ།
ཀེ་ན་ཌ་མི་སེར་གིྟོ་ཁིམས་ཡིག་ཐྟོ་གཞུང་།
2
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canal
capital (state and money)
capital goods
capital resources
capitalism
cardinal directions
cause
celebrate
celebration
celebrations
census
Central America
century
change
checks and balances
child labor
children
Chippewa
choice
choices
citizen
citizenship
civic life
civic values
civil rights
civil rights movement
civil wars
civilization
civilizations
clans
classroom
climate
clothing
collect taxes
colonial
colonial governments
colonies
colonists
colony
Committees of Correspondence
NYS Statewide Language RBERN
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ཡུར་བ།
མ་རྩ། ༼མངའ་སེ་དང་དངུལ། ༽
མ་རྩའི་ཚོང་ཟྟོག་ཁག
ཚོང་ལས་མ་རྩའི་ཐྟོན་ཁུངས།
མ་རྩའི་རིང་ལུགས།
ཁ་ཕྟོགས་ལེ་གནས་ཁག
རྒྱུ། རེན།
སྲུང་བརྩི་བེད་པ།
སྲུང་བརྩི།
དུས་ཆེན་ཁག
མི་འབྟོར་གངས་བཤེར།
དབུས་ཀི་ཨ་མི་རི་ཀ
དུས་རབས།
འཕྟོ་འགྱུར།
ཤྟོག་སྟོམ་དང་ལག་འཕྟོ།
བིས་པའི་ངལ་རྩྟོལ།
བིས་པའི་མང་ཚིག
དབུས་ཀེ་ན་ཌའི་ཨྟོ་ཇིབ་ཝེ་མི་སེར་གི་ཚོགས་མི་ཡི་སི་མིང་།
འདམ་ག
འདམ་ག་མང་པྟོ།
མི་སེར།
མི་སེར་གི་ངྟོ་བྟོ།
སི་དམངས་ཀི་མི་ཚེ།
སི་དམངས་ཀི་རིན་ཐང་།
སི་དམངས་ཀི་ཐྟོབ་ཐང་།
སི་དམངས་ཐྟོབ་ཐང་གི་ལས་འགུལ།
མི་སེར་ནང་འཁྲུག
སིད་པའི་དཔལ་ཡྟོན།
སིད་པའི་དཔལ་ཡྟོན་ཁག
རིགས་རྒྱུད།
འཛིན་ཁང་།
གནམ་གཤིས།
གྟོས།
དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་བ།
མི་སེར་སེལ་ཡུལ་གི།
མི་སེར་སེལ་བའི་སིད་གཞུང་།
མི་སེར་སེལ་ཡུལ་ཁག
མི་སེར་སེལ་ཡུལ་རིང་ལུགས་པ།
མི་སེར་སེལ་ཡུལ།
ཡིག་འགྲུལ་གི་ལན་ཚོགས་ཁག
3
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common good
commonwealth
Commonwealth of Nations
communication
communism
communities
community
community service
compact
compare/contrast
compass
compromise
compulsory education
computer
confederacy
conflict
conflict resolution
conflicts
congress
conquistador
consequences
conservation
consideration
Constitution of the State of New York
Constitution of the United States
constitutional democracy
consumer
consumers
consumption
consumption of goods
continent
Continental Congress
Continental Divide
continents
contour
contrast
contributions
cooperation
costs
cotton belt
NYS Statewide Language RBERN
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ཁེ་ཕན་ཐུན་མྟོང་བ།
ཐུན་མྟོང་སྟོབས་འབྟོར།
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཐུན་མྟོང་སྟོབས་འབྟོར།
འབྲེལ་ལམ།
དམར་ཤྟོག་རིང་ལུགས།
སི་ཚོགས་ཁག
སི་ཚོགས།
སི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ།
མཐུན་གྟོས།
བསྡུར་བ། ། / ཁྱད་པར་རྣམས་སྡུར་བ།
ཕྟོགས་སྟོན་འཁྟོར་ལྟོ།
ནང་འགིགས།
ངེས་པར་བེད་དགྟོས་པའི་ཤེས་ཡྟོན།
ཀམ་པུ་ཊར།
ཕྟོགས་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།
འཁྲུག་རྩྟོད།
དཀའ་རྟོག་ཐག་གཅྟོད་གཏན་འབེབ།
འཁྲུག་རྩྟོད་ཁག
ལན་ཚོགས།
དབུས་དང་ལྟོ་ཨ་རི་ས་ཁུལ་དབང་སྒྱུར་བའི་སི་པན་གིྟོ་དམག་མི་ལ་གྟོ།
མཇུག་འབྲས།
བདག་གཅེས།
བསམ་ཞིབ།
ཨ་རི་ནིའུ་ཡྟོག་མངའ་སེའི་རྩ་ཁིམས།
ཨ་རི་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གི་རྩ་ཁིམས།
རྩ་ཁིམས་དང་ལྡན་པའི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ།
ཉེར་སྟོད་མཁན།
ཉེར་སྟོད་མཁན་རྣམས།
ཉེར་སྟོིད།
ཚོང་ཟྟོག་གི་ཉེར་སྟོད།
གིང་ཆེན།
གིང་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ལན་ཚོགས།
གིང་ཕན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཁ་གེས།།
གིང་ཆེན་ཁག ག
ཕི་དབིབས།
མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆྟོས།
ཞབས་འདེགས།
མཉམ་སེལ།
རིན་འབབ།
སིན་བལ་སེ་སའི་ཡུལ།།
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ENGLISH
credit
criteria
cultural characteristics
cultural contributions
cultural differences
cultural diffusion
cultural diversity
cultural groups
culture
cultures - characteristics, distribution,
complexity of

TIBETAN

བུ་ལྟོན།
ཚད་གཞི།
རིག་གཞུང་གི་ཁྱད་ཆྟོས།
རིག་གཞུང་གི་ཞབས་འདེགས།
རིག་གཞུང་གི་ཁྱད་པར།
རིག་གཞུང་གི་ཁྱབ་གདལ།
རིག་གཞུང་གི་དབེ་བ།
རིག་གཞུང་ཚོགས་པ།
རིག་གཞུང་།
རིག་གཞིང་ཁག་གི -ཁྱད་ཆྟོས། འགེམས་སེལ། ས་ཚོགས་རང་བཞིན།
དངུལ།
གྟོམས་གཤིས་ཁག

currency
customs

D
day
De Witt Clinton
decade
decision
decision-making
decisions
declaration
Declaration of Independence
delta
democracy
Democratic Party
democratic principles
democratic values
developed nations
developing nations
developments
diagram
diagrams
dictatorship
different/same
direction
diseases
display
disputes
distance
distribution
NYS Statewide Language RBERN

ཉིན་མ།
ཌེཝིཏ་ཁིལིན་ཊྟོན།
ལྟོ་བཅུ་ཕག
ཐག་གཅྟོད།
ཐག་གཅྟོད་གནང་ཡུལ།
ཐག་གཅྟོད།
ཡྟོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས།
རང་བཙན་ཁྱབ་བསགས།
ཌེལ་ཊ།
མང་གཙོ།
མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཀི་ཚོགསཔ།
མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཀི་རྣམ་གཞག
མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཀི་རིན་ཐང་།
ཡར་ཐྟོན་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ།
ཡར་རྒྱས་འགྟོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ།
ཡར་རྒྱས།
དཔེ་མཚོན་རི་མྟོ།
དཔེ་མཚོན་རི་མྟོ་ཁག
སིད་དབང་སྒེར་འཛིན་ལམ་ལུགས།
མི་འདྲ་བ། / འདྲ་བ།
ཁ་ཕྟོགས།
ནད་གཞི་ཁག
འགེམས་སྟོན་བེད་པ།
རྩྟོད་རྟོག
རྒྱང་ཐག
འགེམས་སེལ།
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ENGLISH
diverse
diversity
document
due process
Dutch colonies
Dutch West India Company

TIBETAN

ས་ཚོགས་པ།
འདྲ་མིན་ས་ཚོགས།
ཡིག་ཆ།
སྟོག་འཇལ་བེད་པའི་བརྒྱད་རིམ།
ཌྷཆི་ཡི་གྟོང་སེ་ཁག
ཌྷཆི རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྟོགས་ཁེ་ལས་མཉམ་འདུས།

E
earn
Earth’s surface
economic
economic capital
economic concepts
economic decision making
economic decisions
economic development
economic factors
economic growth
economic interdependence
economic systems
economics
economies
effects
elect
elected leaders
elected office
election
Ellis Island
emigrants
empathy
employee
employer
encomienda system
encounter
enforce
English colonies
environment
environmental factors
equality
equality of opportunity
NYS Statewide Language RBERN

ག་སྟོགས་ཐྟོབ་པ།
སའི་གྟོ་ལའི་ཕི་ངྟོས།
དཔལ་འབྟོར་(གི་)
དཔལ་འབྟོར་གི་མ་རྩ།
དཔལ་འབྟོར་གི་གྟོ་དྟོན།
དཔལ་འབྟོར་གི་ཐག་གཅྟོད་བཟྟོ་ཕྟོགས།།
དཔལ་འབྟོར་གི་ཐག་གཅྟོད།
དཔལ་འབྟོར་གྟོང་འཕེལ།
དཔལ་འབྟོར་གི་ཆ་རེན།
དཔལ་འབྟོར་འཕེལ་སེད།
དཔལ་འབྟོར་གི་ལྟོས་གྲུབ།
དཔལ་འབྟོར་གི་ལམ་ལུགས།
དཔལ་འབྟོར་གི་
དཔལ་འབྟོར་ཁག
འབྲས་བུ།
འྟོས་འདེམས་བེ་པ།
འྟོས་འདེམས་བས་པའི་དབུ་འཁིད་ཁག
འྟོས་འདེམས་བས་པའི་ཡིག་ཚང་།
འྟོས་འདེམས།
ཨལ་ལིསི་གིང་ཕན།
རང་མི་ཕིར་ཐྟོན་པ།
གཞན་ཚོར་ཤེས་ནུས།
ལས་མི།
ལས་ཀ་སྟོད་མཁན།
སི་པན་གི་དམག་མི་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ཨ་རིའི་མེ་སེར་དང་ཡུལ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་སྟོད་པའི་ལམ་
ལུགས་ཤིག་གི་མིང་།
འཕད་པ།
༼ ཁིམས་སྟོགས། ༽ ལག་ལེན་བསར་བ།
ཨིན་ཇིའི་མངའ་འྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པའི་གྟོང་སེ་ཁག
ཁྟོར་ཡུག
ཁྟོར་ཡུག་གི་རྒྱུ་རེན།
འདྲ་མཉམ།
གྟོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ།
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ENGLISH
era
eras
ethnic
ethnic group
ethnicity
Europe
European encounter and exchanges - of
technologies, plants, animals, diseases
events
exchange
executive
executive branch of government
expansion
exploitation
exploration
explorers
exports

TIBETAN

དུས་རབས།
དུས་རབས་མང་པྟོ།
མི་རིགས་བེ་བྲག་པ།
མི་རིགས་བེ་བྲག་པའི་སེ་ཚན།
མི་རིགས་བེ་བྲག་པའི་རང་གཤིས།
ཡུ་རྟོབ།
ཡུ་རྟོབ་པས་འཁྲུག་འཛིང་བེད་པ་དང་བརེ་ལེན་བེད་པའི་འཕྲུལ་ལས་རིག་པ། རྩི་ཤིང་ཁག
སྟོག་ཆགས་ཁག ནད་གཞི་ཁག
གལ་ཆེའི་བྱུང་བ།
བརེ་ལེན།
འཛིན་སྟོང་འགན་འཛིན།
སིད་གཞུང་གི་འཛིན་སྟོང་ལན་ཁང་གི་ཡན་ལག
རྒྱ་སེད།
བཤུ་གཞྟོག
མྱུལ་ཞིབ།
འཚོལ་ཞིབ་བེད་པ།
ཕིར་ཚོང་།

F
facilities
fact/opinion
factors of production
factory
family
far/near
federal
federal government
festival
festivals
flag
folktale
folktales
food
forced relocation
foreign policy
foreign relations
Fort Orange
foundation
free enterprise
free trade
freedom
NYS Statewide Language RBERN

མཐུན་རེན།
དངྟོས་བདེན། /བསམ་ཚུལ།
ཐྟོན་སེད་དངྟོས་པའི་རྒྱུ་རེན།
བཟྟོ་གྲྭ།
ནང་མི།
ཐག་རིང་བ་། / ཐག་ཉེ་བ།
སི་མཐུན་སིད་གཞུང་།
སི་མཐུན་སིད་གཞུང་གི་གཞུང་།
དུས་ཆེན།
དུས་ཆེན་ཁག
དར་ཆ།
དམངས་ཁྟོད་སྒྲུང་།
དམངས་ཁྟོད་སྒྲུང་ཁག
ཟས།
བསར་དུ་གནས་སྟོེད་བེད་དུ་འཇུག་པ།
ཕི་གིང་གཞན་གི་ཆབས་སིད།
ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བ།
ཕྟོཊ་ཨྟོ་རེནཇི།
བདེ་རྩ།
རང་དབང་གི་ཁེ་ལས།
རང་དབང་ལྡན་པའི་ཚོང་ལས།
རང་དབང་།
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ENGLISH
French Canadians
French colonies
frontier
functions of government
fundamental economic questions
fundamental values
future

TIBETAN

ཕ་རཱན་སིའི་ཡུལ་མི་ཀེ་ན་ཌའི་མེ་སེར་ཡིན་པ།
ཕ་རཱན་སིའི་མངའ་འྟོག་གི་གྟོང་སེ་ཁག
མཐའ་མཚམས་ཀི།
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བེད་སྒྟོ།
གཞི་རྩའི་དཔལ་འབྟོར་གི་གེང་གཞི།
གཞི་རྩའི་རིན་ཐང་།
མ་འྟོངས་པ།

G
game
gender
generation
geographic characteristics
geographic factors
geographic features
geographic features/areas
geographic information
geography
geological processes
global warming
globe
globes
goods and services - production,
distribution, exchange, consumption of
goods
govern
governance
government
Great Depression
grid
Gross Domestic Product
Gross National Product
groups
growth
Gulf Stream

རྩེད་མྟོ།
ཕྟོ་མྟོའྟོ་ི དབེ་བ།
མི་རབས།
ས་ཁམས་རིག་པའིྟོ་ཁྱད་ཆྟོས།
ས་ཁམས་རིག་པའི་རྒྱུ་རེན།
ས་ཁམས་རིག་པའི་ཁྱད་ཆྟོས།
ས་ཁམས་རིག་པའི་ཁྱད་ཆྟོས། /རྒྱ་ཁྱྟོན།
ས་ཁམས་རིག་པའི་གནས་ཚུལ།
ས་ཁམས་རིག་པ།
ས་གཤིས་རིག་པའི་བ་བའི་རྒྱུད་རིམ།
གྟོ་ལའིྟོ་སི་དྲྟོད་འཕེལ་བ།
ཟླུམ་གཟུགས།
ཟླུམ་གཟུགས་ཁག
ཚོང་ཟྟོག་དང་ཞབས་ཞུ། -ཐྟོན་སེད། འགེམས་སེལ། བརེ་ལེན། ལྟོངས་སུ་སྟོད་སྒྟོ།
ཚོང་ཟྟོག
སིང་གཞུང་འཛིན་པ།
དབང་སྒྱུར།
སིད་གཞུང་།
ཉམས་རྒྱུད་ཆེ
ྒྱུུ ན་པྟོ།
ལྕགས་སྟོམ།
རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཐྟོན་སེད་ཕྟོན་ཆེན།
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཐྟོན་སེད་ཕྟོན་ཆེན།
སེ་ཚན།
འཕེལ་སེད།
མཚོ་ཁུག་རྒྱུག་ཆུ།

H
habitat
Haudenosaunee
health
hemisphere
NYS Statewide Language RBERN

རྩི་ཤིང་དང་དུད་འགྟོའི་རང་བྱུང་གནས་ཡུལ།
ཧཨཱི་ཌི་ནྟོ་སྟོའི་ནི།
འཕྟོད་བསེན།
ཕེད་གྟོ་ལ།
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historic events
historical
historical evidence
historical narratives
history
Holidays ( Columbus Day, Election Day,
Veterans Day, Thanksgiving, New Years
Day, Dr. Martin Luther King Day,
Presidents Day, Memorial Day, Flag Day)
home
hopes
House of Representatives
human
human capital
human migration
human migrations
human resources
human rights
human settlements
human systems

TIBETAN

ལྟོ་རྒྱས་ཀི་གལ་ཆེའི་བྱུང་བ།
ལྟོ་རྒྱུས་ཅན་གི།
ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་དཔང་པྟོ།
ལྟོ་རྒྱུས་རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩྟོམ།
ལྟོ་རྒྱུས།
གུང་སེང་ཁག ༼ ཀྟོ་ལྟོམ་བཱས་ཉིན་མྟོི། འྟོས་བསྡུའི་ཉིན་མྟོི། དམག་ཐྟོག་བས་རེས་ཀི་ཉིན་མྟོ།
ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་གི་ཉིན་མྟོ། ལྟོ་གསར་ཉིན་མྟོ། ཌྟོཀ་ཊར་མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིང་་གི་ཉིན་
མྟོ། སིད་འཛིན་ཉིན་མྟོ། རེས་དྲན་ཉིན་མྟོ། དར་ཆའི་དུས་སྟོན། ༽
ནང་།
རེ་བ།
གྟོས་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ།
འགྟོ་བ་མི།
འགྟོ་བ་མིའི་མ་འཛུགས།
འགྟོ་བ་མིའི་གནས་ཡུལ་སྟོ་བཤུད།
འགྟོ་བ་མིའི་གནས་ཡུལ་སྟོ་བཤུད་ཁག
འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོན་ཁུངས།
འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་།
འགྟོ་བ་མིའི་གཞིས་ཆགས།
འགྟོ་བ་མིའི་ལམ་ལུགས།

I
ideals of American democracy
ideas
identity
immigrants
immigration
important
imports
inaugurated confederation
Incas
income
indentured servant
independence
indigenous peoples
individual
individual rights
individual rights to life, liberty, pursuit of
happiness.
individuals
industrial expansion
NYS Statewide Language RBERN

ཨ་རི་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀི་ཕུལ་བྱུང།
བསམ་ཚུལ།
ངྟོས་འཛིན་བེད་པ།
ཡུལ་སྟོ་མཁན།
ཡུལ་སྟོས།
གལ་གནད།
ནང་འདྲེན་དངྟོས་ཟྟོག
མཐུན་ཕྟོགས་མཉམ་སིལ་གི་དབུ་འབེད་གནང་བ།
བིའུ་འུར་པའི་རིགས་ཤིག
ཡྟོངས་འབབ།
གན་རྒྱའི་བྲན་གཡྟོག
རང་བཙན།
ཡུལ་དེ་ག་རང་དུ་སེས་པའི་མི།
སྒེར་སྟོ་སྟོ།
གང་ཟག་སྒེར་པའི་ཐྟོབ་ཐང་།
གང་ཟག་སྒེར་གི་མི་ཚེ་སེལ་བ་དང་། འདྟོད་དབང་། བེད་སིད་འཚོལ་བའི་ཐྟོབ་ཐང་བཅས།
གང་ཟག་སྒེར་པ།
བཟྟོ་ལས་ཀི་རྒྱ་སེད།
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industrial growth
industrial growth/expansion
Industrial Revolution
industrialization
industry
inhabitants
interdependence
interdependent
international organizations
interpret law
interpret laws
interpretations
Inuits
invention
inventions
Iroquois
Iroquois Confederacy
irrigation
issues
isthmus

TIBETAN

བཟྟོ་ལས་ཀི་འཕེལ་སེད།
བཟྟོ་ལས་ཀི་འཕེལ་སེད། /རྒྱ་སེད།
བཟྟོ་ལས་གསར་བརེ།
བཟྟོ་ལས་རང་གཤིས།
བཟྟོ་ལས།
སྟོད་མི།
གཅིག་ལ་གཅིག་བརེན།
ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཀི།
རྒྱལ་སིའི་སིག་འཛུགས།
གྟོ་དྟོན་སྒྱུར་བའི་ཁིམས་ལུགས།
གྟོ་དྟོན་སྒྱུར་བའི་ཁིམས་ལུགས་ཁག
དྟོན་འགེལ།
བང་འཁྱམ་རྟོམ་རྒྱ་མཚོའི་ཁུལ་གི་ཨི་ནུཊ་མི་རིགས།
གསར་གཏྟོད།
གསར་གཏྟོད་ཁག
ཨ་རའི་ནང་གི་གནའ་བྟོའི་རྒྱ་གརགི་རྒྱུད་པ་ཅན་གི་མི་རིགས་ཤིག
ཨེ་རྟོ་ཁྟོའི་མི་སེར་ཕྟོགས་སིལ་རྒྱལ་ཁབ།
ཞིང་ཆུ་འདྲེན་ལས།
གནད་དྟོན།
གིང་ལག=མཚོ་གིང་ཕན་ཚུན་སེལ་མཚམས་ཀི་གིང་ལག་ནར་མྟོ།

J
judgments
judicial
judicial branch of government
judicial branch
junta
jury
jury service
justice

དཔྱད་ཁ།
ཁིམས་ལུགས་ཀི།
སིད་གཞུང་གི་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཡན་ལག
ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཡན་ལག
ཨི་ཊ་ལི་དང་སི་པེན་ཡུལ་གི་དབུས་འཛིན་སྟོང་ལན་ཚོགས།
བཤེར་དཔང་ལན་ཚོགས།
བཤེར་དཔང་ལན་ཚོགས་ཀི་ཞབས་ཞུ།
དྲང་བདེན།

K
སྟོན་འགྟོའི་སྟོབ་གྲྭ།

kindergarten

L
labor
labor force
labor movement
labor union
land formations
land masses
languages
NYS Statewide Language RBERN

ངལ་རྩྟོལ།
ངལ་རྩྟོལ་གི་ནུས་ཤུགས།
ངལ་རྩྟོལ་གི་ལས་འགུལ།
ངལ་རྩྟོལ་ལན་ཚོགས།
ས་ཆའི་ཆགས་ཚུལ།
ས་ཆའི་ཁྱབ་གདལ།
སྐད་རིགས།
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Latin America
latitude
laws
laws/rules
leaders
League of Nations
learn
legal
legends
legislative branch
legislative branch of government
legislature
liberty
library
library resources
life
lifestyle
like/dislike
limited
limited resources
limited/unlimited
local
local government
local region
location
lock
locomotive
long ago
longhouse
longitude
loyalist
loyalty

TIBETAN

ལེ་ཊིན་ཨ་མེ་རི་ཀ
འཕེད་ཐིག
ཁིམས།
ཁིམས། / སིག་ཁིམས།
དབུ་འཁིད་ཁག
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།
སྟོང་བ།
ཁིམས་མཐུན་གི།
གཏམ་རྒྱུད།
ཁིམས་བཟྟོ་ཁང་གི་ཡན་ལག
སིད་གཞུང་གི་ཁིམས་བཟྟོ་ཁང་གི་ཡན་ལག
ཁིམས་བཟྟོ་ལན་ཚོགས།
རང་དབང་།
དཔེ་མཛོད་ཁང་།
དཔེ་མཛོད་ཁང་་གི་ཐྟོན་ཁུངས།
མི་ཚེ།
མི་ཚེ་སེལ་སངས།
འདྲ་བ། /མི་འདྲ་བ།
ཚད་གཞི་ངེས་ཅན།
ཚད་ངེས་ཅན་ཐྟོན་ཁུངས།
ཚད་ངེས་ཅན། / ཚད་ངེས་མེད།
ས་ཁུལ་གི།
ས་གནས་སིད་གཞུང་།
ས་གནས་མངའ་ཁུལ།
ཆགས་ཡུལ། ཆགས་ཚུལ།
སྒྟོ་ལྕགས།
འགུལ་སྟོད་ཀི།
ས་མྟོ་ནས།
ཁང་རིང་།
གཞུང་ཐིག
ཤ་ཞེན་ཅན།
ཤ་ཞེན།

M
maize
majority rule
make laws
manor
manufacture
manufacturing
maps
NYS Statewide Language RBERN

ཨ་ཤྟོམ
སིག་གཞི་མང་ཆེ་བ།
ཁིམས་བཟྟོ་བ།
སྒེར་གཞིས།
བཟྟོ་སྐྲུན།
བཟྟོ་སྐྲུན་བེད་ལས།།
ས་ཁ།
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markets
mass starvation
Mayas
Mayflower Compact
megalopolis
member
memorials
merchant
meridians
Midwest
migration
migration/immigration
millennium
millennia
mining
minority rights, respect for
minutemen
Mississippi River
modernization
modify
monarchy
money
months
monument
monuments
motives
movement of people and goods
multicultural
myself
myths

TIBETAN

ཁྟོམ།
བཀེས་སྐྟོམ་ཁྱབ་གདལ།
མ་ཡ་སི་སིད་པའི་དཔལ་ཡྟོན།
སི་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་སེས་པའི་མེ་ཏྟོག་གཅེས་བསྡུས།
མཐའ་གྟོང་ཆེན་པྟོ།
ཚོགས་མི།
རེས་དྲན་གི།
ཚོང་པ།
སའི་གྟོ་ལའི་གཞུང་ཐིག
ཨ་མི་རི་ཀའི་གིང་ཆེན་གི་ས་ཁུལ་ལ་གྟོ
གནས་ཡུལ་སྟོ་བཤུད།
གནས་ཡུལ་སྟོ་བཤུད། / ཡུལ་སྟོ་འགྟོ་འྟོང་།
ལྟོ་སྟོང་གི་དུས་ཡུན།
ལྟོ་སྟོང་འཁྟོར་བའི། ༼དུས་ཆེན། ༽
གཏེར་ལས།
ཐྟོབ་ཐང་ཉུང་ཤས། གུས་བཀུར་ཆེད།
སྐར་ཆ་གཅིག་གི་མི་རྣམས།
མི་སི་སི་པི་གཙང་ཆུ།
དེང་དུས་སུ་སྒྱུར་བཅྟོས།
སྒྱུར་བཅྟོས་གཏྟོང་བ།
རྒྱལ་པྟོའི་སིད་དབང་།
དངུལ།
ཟླ་བ་ཁག
དྲན་རེན།
དྲན་རེན་ཁག
ཀུན་སྟོང་།
མི་དང་ཚོང་ཟྟོག་གི་འགུལ་སྟོད།
རིག་གཞུང་ས་འཛོམས།
རང་ཉིད།
ལ་སྒྲུང་།

N
NAFTA
nation
national
national level of governments
nation-state
Native American Indian
Native American Indians
natural resources
near/far
NYS Statewide Language RBERN

བང་ཨ་མི་རི་ཀའི་རང་དབང་ཚོང་ཟྟོག་ཆིངས་ཡིག
རྒྱལ་ཁབ།
རྒྱལ་ཁབ་ཀི།
རྒྱལ་ཡྟོངས་སིད་གཞུང་གི་གནས་ཚད།
རྒྱལ་ཁབ། -སི་གཞུང་།
ཨ་མེ་རི་ཀར་སེས་པའིྟོ་རྒྱ་གར་མི་རིགས།
ཨ་མེ་རི་ཀར་སེས་པའིྟོ་རྒྱ་གར་མི་རིགས་ཁག
རང་བྱུང་གི་ཐྟོན་སེས།
ཐག་ཉེ་བ། /ཐག་རིང་བ།
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TIBETAN

དགྟོས་མཁྟོ།
ཉེ་འཁྟོར།
ཕྟོགས་སུ་མ་གཏྟོགས་པ།
ཨེམ་སེ་ཊར་གམ་གི་ཆ་ཤས་གསར་པ།
ནི་དཱ་ལེན་ཌི་ཡི་ཆ་ཤས་གསར་པ།
བང་ནུབ་ཁུལ་གི་འགྟོ་ལམ།
ད་ལ།
ཁྱིམ་མི་ཉུང་ངུ་ཅན།

needs
neighborhood
neutral
New Amsterdam
New Netherlands
northwest passage
now
nuclear family

O
ཨ་མེ་རི་ཀའི་ནུབ་ཕྟོགས་ཕེད་གྟོ་ལའི་ལན་ཚོགས།
དངྟོས་པྟོ།
རྒྱ་མཚོ་ཁག
ཉུང་སེའི་སིད་གཞུང་།
གྟོ་སྐབས་ཀི་རིན་འབབ།
ངག་རྒྱུན་ཐྟོག་གི་ལྟོ་རྒྱུས།
གཞན།

OAS
objects
oceans
oligarchy
opportunity cost
oral history
others

P
parallel
parallels
parent
Parliament
participatory skills
past
past/present
patriot
patriotism
patriotisms
patriots
patroon
people
person
perspectives
Peter Stuyvesant
petition
physical
physical characteristics
physical environment
physical feature
physical features
NYS Statewide Language RBERN

འདྲ་མཚུངས།
འདྲ་མཚུངས་ཁག
ཕ་མ།
གྟོས་ཚོགས།
མཉམ་ཞུགས་བེད་པའི་སྒྱུ་རྩལ།
འདས་པའི་དུས།
འདས་པ། / ད་ལ།
རྒྱལ་ཞེན་ཅན།
རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས།
རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཁག
རྒྱལ་ཞེན་ཅན།
ས་བདག་མི་ཆེན།
མི་མང་།
མི།
ལ་ཚུལ་ཁག
པི་ཊར་སུཊུ་ཝེ་སེནཊ།
སྙན་ཞུ།
རང་བྱུང་ཁམས་ཀི།
རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ཁྱད་ཆྟོས།
རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ཁྟོར་ཡུག
རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་རྣམ་པ།
རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ཁྱད་ཆྟོས་ཁག
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physical map
physical setting
physical systems
places
plan
pledge
Pledge of Allegiance
points of view
political
political boundaries
political map
political party
political power
political systems
pollution
population
population density
population distribution
population movement - rural to urban to
suburban - 20th century
power
practices
prairies
Preamble to the Constitution
present
president
Prime Meridian
Prime Minister
principles of democracy
problem solving
problems
producers
production
productivity
products
profit
projects
property
protect
protests
NYS Statewide Language RBERN

TIBETAN

རང་བྱུང་ས་བབ་ཀི་ས་ཁ།
རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་སིག་བཟྟོ།
དངྟོས་ཁམས་རིག་པའི་ལམ་ལུགས།
ས་ཆ་ཁག
འཆར་གཞི།
ཁས་ལེན་དམ་བཅའ།
ཤ་ཞེན་གི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ།
ལ་ཚུལ་གི་རྣམ་གངས།
ཆབ་སིད།
ཆབ་སིད་དང་འབྲེལ་བའི་ས་མཚམས།
སིད་དྟོན་གི་ས་ཁ།
སིད་དྟོན་གི་ཚོགས་པ།
སིད་དྟོན་གི་དབང་ཆ།
སིད་དྟོན་གི་ལམ་ལུགས།
བཙོག་སིབ།
མི་འབྟོར།
མི་འབྟོར་མཐུག་ཚད།
མི་འབྟོར་ཁྱབ་ཚུལ།
མི་འབྟོར་འགུལ་སྟོད། -གྟོང་གསེབ་ཁུལ་ནས་གྟོང་ཁྱེར་དང་གྟོང་ཁྱེར་ནས་ཉེ་བའི་གྟོང་སེ་
ཕྟོགས་སུ། -དུས་རབས་༢༠ པའི་ནང་།
ནུས་པ།
སྟོང་བསར།
བང་ཨ་རིའི་རྩ་ཐང་།
རྩ་ཁིམས་ཀི་ཆེད་བརྟོད།
ད་ལ།
སིད་འཛིན།
སའི་གྟོ་ལའི་གཞིང་ཐིག་གཙོ་བྟོ།
སིད་བྟོན།
དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀི་རྣམ་གཞག
དཀའ་ངལ་སེལ་བ།
དཀའ་ངལ་རྣམས།
ཐྟོན་སེད་བེད་པྟོ།
ཐྟོན་སེད་དངྟོས་པྟོ།
ཐྟོན་སེད་བཟང་པྟོའི་རང་བཞིན།
ཐྟོན་ཟྟོག་རྣམས།
ཁེ་ཕན།
ལས་འཆར།
རྒྱུ་ནྟོར།
སྲུང་སྟོབ་བེད་པ།
ངྟོ་རྟོལ་ཁག
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province
public benefit
public education
purpose of government
pursuit of happiness

TIBETAN

ཞིང་ཆེན།
མི་མང་གི་ཁེ་ཕན།
མི་མང་གི་ཤེས་ཡྟོན།
སིད་གཞུང་གི་དམིགས་ཡུལ།
བདེ་སིད་འཚོལ་བ།

Q
གངས་འབྟོར།

quantities

R
race
radios
railroad
rain forest
raw material
reason
receipts
recycling
reference books
reform
region
regions
relationships
relief (physical) map
religion
religious
renewable resource
repeal
representation
representative
representatives
republic
Republican Party
reservation
resources
respect
responsibilities
revolution
Richard Nicholls
rights
NYS Statewide Language RBERN

རིགས་རྒྱུད།
རླུང་འཕིན།
མེ་འཁྟོར་ལྕགས་ལམ།
ཆར་པའི་ནགས་ཚལ།
རྒྱུ་ཆ།
རྒྱུ་མཚན།
བྱུང་འཛིན།
བསར་བཟྟོ་བེད་ལུགས།
དཔྱད་གཞིའི་དཔེ་དེབ།
བཅྟོས་བསྒྱུར།
མངའ་ཁུལ།
མངའ་ཁུལ་ཁག
འབྲེལ་ལམ།
འབུར་གཟུགས་(རང་བྱུང་ཁམས་ཀི།)ས་ཁ།
ཆྟོས་ལུགས།
ཆྟོས་དད་ཅན།
བསར་གསྟོ་བེད་རུང་བའི་ཐྟོན་ཁུངས།
བརྩི་མེད།
མཚོན་དྟོན།
སྐུ་ཚབ།
སྐུ་ཚབ་ཁག
སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།
་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་དྟོན་ཚོགས་པ།
ཉར་ཚགས།
ཐྟོན་ཁུངས།
གུས་ཞབས།
འགན་འཁི་རྣམས།
གསར་བརེ།
རི་ཆཌ་ནི་ཁྟོལསི།
ཐྟོབ་ཐང་།
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ENGLISH
Robert Fulton
role
roles
roles of citizens
roots of American culture
rules
rural
rural to urban to suburban migration

TIBETAN

རྟོ་བརཊི་ཕུལ་ཊན།
བེད་སྒྟོ།
བེད་སྒྟོ་ཁག
མི་སེར་གི་བེད་སྒྟོ།
ཨ་མེ་རི་ཀའི་རིག་གཞུང་གི་རྩ་བ།
སིག་ཁིམས།
གྟོང་གསེབ་ཀི།
གྟོང་གསེབ་ཁུལ་ནས་གྟོང་ཁྱེར་དང་གྟོང་ཁྱེར་ནས་ཉེ་བའི་གྟོང་སེ་ཕྟོགས་སུ་གནས་ཡུལ་སྟོ་
བཤུད།

S
sachem
safeguarding individual liberties
safety
same/different
satellite-produced images
satisfy
scale
scarce resources
scarcity
school
science and technology
scientific/technological exchanges and
connections
seaways
secondary source
security
self
selling
Senate of the United States
separatists
services
settle
settlement
settlements
settler
shape
shelter
similarities/differences
slave
slave trade
NYS Statewide Language RBERN

སཱ་ཆེམ།
སྒེར་པ་ཉེན་སྲུང་གི་ཐྟོབ་ཐང་།
བརན་ཆ།
མཚུངས་པ། / མི་མཚུངས་པ།
འཁྟོར་སྐར་བརྒྱུད་ནས་སྐྲུན་པའི
་སང་བརན་ཁག
ྒྱུུ
འདྟོད་པ་ཚིམ་པ།
ཚད་གཞི།
ཐྟོན་ཁུངས་དཀྟོན་པྟོ།
དཀྟོན་པྟོའི་རང་བཞིན།
སྟོབ་གྲྭ།
ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་ལས་རིག་པ།
ཚན་རིག་རེས་མཐུན་གི། /འཕྲུལ་ལས་རིག་པའི་བརེ་སྒྱུར་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཁག
མཚོ་ལམ་ཁག
གལ་གནད་ཆུང་བའི་ཐྟོན་ཁུངས།
བདེ་སྲུང་།
རང་ཉིད།
ཚོང་།
ཨ་རིའི་གྟོས་ཚོགས་གྟོང་མ།
ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་པ།
ཞབས་ཞུ།
གཞིས་ཆགས་པ།
གཞིས་ཆགས།
གཞིས་ཆགས་ཁག
གཞིས་ཆགས་པ།
དབིབས།
གནས་སའི་གཞི།
འདྲ་མཚུངས་ཁག / ཁྱད་པར་རྣམས།
བྲན་གཡྟོག
བྲན་ཡྟོག་ཉྟོ་ཚོང་།
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slavery
social
social/cultural changes and connections
socialism
societies
society
solutions
solving problems
songs
Sons of Liberty
South America
Spanish colonies
spatial organization
speeches
standard of living
stars and stripes
state
state government
Statue of Liberty
steamboat
steamboats
stock market
stories
strategy
strengths
strike
student rights
suburban
suburbs
subways
suffrage
supply and demand
supply and demand 4 symbols
Supreme Court
surplus
symbolize
symbols
systems

TIBETAN

བྲན་གཡྟོག་ལམ་ལུགས།
སི་ཚོགས་ཀི།
སི་ཚོགས། / རིག་གཞུང་བསྒྱུར་བཅྟོས་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཁག
སི་ཚོགས་རིང་ལུགས།
སི་ཚོགས་ཁག
སི་ཚོགས།
ཐབས་ལམ།
དཀའ་ངལ་སེལ་བ།
གཞས་ཁག
རང་དབང་གི་བུ་ཕྲུག་རྣམས།
ལྟོ་ཨ་མེ་རི་ཀ
སི་པེན་གི་མངའ་འྟོག་གི་གྟོང་སེ་ཁག
སའི་གྟོ་ལའི་ཐྟོག་མི་དང་དངྟོས་པྟོ་སིག་སངས།
གསུང་བཤད་ཁག
འཚོ་བའི་གནས་ཚད།
སྐར་མ་རྣམས་དང་ཐིག་རིས་ནར་མྟོ།
མངའ་སེ།
མངའ་སེའི་སིད་གཞུང་།
རང་དབང་གི་སྐུ་འདྲ།
རླངས་ཤུགས་གྲུ་ཆུང་།
རླངས་ཤུགས་གྲུ་ཆུང་ཁག
མ་ཤེར་ཚོང་རྭ།
གཏམ་རྒྱུད་ཁག
འཐབ་བྱུས།
སྟོབས་ཤུགས།
ངྟོ་རྟོལ།
སྟོབ་ཕྲུག་གི་ཐྟོབ་ཐང་།
ཉེ་བའི་གྟོང་སེའི།
ཉེ་བའི་གྟོང་སེ་ཁག
ས་འྟོག་འགྟོ་ལམ་ཁག
འྟོས་བསྡུའི་ཐྟོབ་ཐང་།
མཁྟོ་སྟོདདང་དགྟོས་མཁྟོ།
མཁྟོ་སྟོད་དང་དགྟོས་མཁྟོའི་མཚོན་རགས།་4
༼ རྒྱལ་ཁབ་ཀི། ༽ཁིམས་ཁང་མཐྟོ་ཤྟོས།
འཕར་ཐྟོལ།
མཚོན་པར་བེད་པ།
མཚོན་རགས།
ལམ་ལུགས་ཁག

T
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tables
tariff

TIBETAN

རེའུ་མིག་ཁག
དངྟོས་ཁལ་རེའུ་མིག

tax

དཔྱ་ཁལ།

taxes

དཔྱ་ཁལ་ཁག
སྟོབ་པ།
དགེ་རན།
འཕྲུལ་ལས་རིག་པའི།
འཕྲུལ་ལས་རིག་པ་ཁག -བརེ་སྒྱུར་གི།
འཕྲུལ་ལས་རིག་པ།
ཏར་འཕིན་འཕྲུལ་ཆས།

teach
teacher
technological
technologies - exchanges of
technology
telegraph
television
tenant farmer
themes
then/now
time
time zones
timeline
today
tolerance
tomorrow
tools
towpath
trade
traditions
traffic lights
trains
traitor
transmit
transportation
transportation revolution
treaty
trends
tribe
tributaries
Tropic of Capricorn
Tropic of Cancer
trucks
NYS Statewide Language RBERN

གཟུགས་མཐྟོང་བརན་འཕིན།
ས་ཁང་ག་ལེན་གི་ཞིང་པ།
སྙིང་དྟོན།
དེའི་ཚེ། / ད་ལ།
དུས།
དུས་ཚིགས་ས་ཁུལ།
དུས་ཀི་མཚམས།
དེ་རིང་།
བཟྟོད་སན།
སང་ཉིན།
ལག་ཆ་ཁག
ཀྟོ་གྲུ་འདྲུད་ལམ།
ཚོང་།
གྟོམས་སྟོལ།
འགིམ་འགྲུལ་གྟོག་བརྡ།
མེ་འཁྟོར་འགྲུལ་བཞུད་ཁག
རྒྱལ་ཚོང་བ།
ཁྱབ་འགེད་གཏྟོང་བ།
འྟོར་འདྲེན།
འྟོར་འདྲེན་རིང་ལུགས་གསར་བརེ།
ཆིངས་ཡིག
འཕེལ་ཕྟོགས།
གདྟོད་མའི་ཚོ་པ།
ཆུ་ཕན་ཁག
ལྟོ་བགྟོད་ཀི་མཐའ།
བང་བགྟོད་ཀི་མཐའ།
དྟོས་སེལ་རླངས་འཁྟོར།
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བདེན་པ།
མཐྟོ་སྒང་རྫ་ཐང་།
འཕྟོ་འགྱུར་འགྟོ་མཚམས།
འགག་ལམ།

truth
tundra
turning points
turnpike

U
unify
unions
unique
unite
United Nations
United States of America
unlimited
unlimited needs and wants
up/down
urban
urbanization
uses of geography

གཅིག་སིལ་བཟྟོ་བ།
འདུས་ཚོགས།
གཞན་དང་མི་འདྲ་བ།
གཅིག་ཏུ་འདུས་པ།
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།
ཨ་མེ་རི་ཀ་མངའ་སེ་གཅིག་སྡུད།
ཚད་ངེས་མེད།
ཚད་ངེས་མེད་ཅན་གི་དགྟོས་མཁྟོ་དང་དགྟོས་འདྟོད་རྣམས།
སེང་། / འྟོག
གྟོང་འཁྱེར་གི།
གྟོང་འཁྱེར་གི་ངྟོ་བྟོར་སྒྱུར་ལས།
ས་ཁམས་རིག་པའི་ཕན་ཐྟོགས།

V
རིན་ཐང་།
མི་སངས་པ་ཅན།
དགག་བའི་དབང་ཚད།
གྟོང་གསེབ།
འྟོས་ཤྟོག་འཕེན་པ།
འྟོས་ཤྟོག

values
veteran
veto
village
vote
voting

W
wampum
wants
war
war strategy
water masses
weaknesses
week
Western Hemisphere
westward expansion
wigwam
work
worker
world bank
world in spatial terms
NYS Statewide Language RBERN

ཉ་ལྕིབས་ཕེང་རྡྟོག
དགྟོས་མཁྟོ།
དམག་འཁྲུག
དམག་གི་ཐབས་བྱུས།
ཆུའི་ཕུང་པྟོ།
ཞན་ཆ་རྣམས།
བདུན་ཕག
ནུབ་ཕེད་སའི་གྟོ་ལ།
ནུབ་ཕྟོགས་ཀི་རྒྱ་ཁྱྟོན།
ཨ་རིའི་་ཀྟོ་པ་ཚོའི་སིལ་བུ།
ལས་ཀ།
ལས་མི།
འཛམ་གིང་རྒྱལ་སིའི་དངུལ་ཁང་།
འཛམ་བུ་གིང་སྟོང་ཆའི་ཐ་སྙད་དུ།།
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རྩྟོམ་རིགས།

writings

Y
year
yesterday

NYS Statewide Language RBERN

ལྟོ།
ཁ་སང་།
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