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A
abolition
abuses
acculturation
adaptation
advantages
agrarian
Albany Plan of Union
alien
alliance
alliances
Allied powers
amendment
American Federation of Labor
American Railway Union
American Revolution
American system (Clay)
ancestors
ancestors worship
animism
Annapolis Convention
anthropology
Anti-Federalists
appeasement
apportionment
architectural drawings
army
Articles of Confederation
artifacts
assassination
assassinations
Assembly
astronauts
atomic bomb
austerity
autonomy
Axis powers
Aztecs
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རྩ་གཏོར།
ལོག་པར་སོད་པ།
ལེགས་བྱང་རྒྱུན་འཛིན།
གོམས་འདྲིས།
ཁེ་ཕན།
སོ་ནམ་ཞྲིང་ལས་ཀྲི།
ཨེ་ལྲི་སྦ་ནྲིའྲི་ཟླ་སྲིལ་འཆར་འགོད།
ཡུལ་སོད་ཕྲི་མྲི།
ཕོགས་སྲིལ།
ཕོགས་སྲིལ་རྣམས།
ཕོགས་སྲིལ་དབང་ཤུགས།
རྩ་ཁྲིམས་བསྐྱར་གསོ།
ཨ་རྲིའྲི་ངལ་རྩོལ་ མཉམ་འབེལ།
ཨ་རྲིའྲི་མྲི་འཁོར་སྐྱྲིད་སྡུག
ཨ་རྲིའྲི་གསར་བརེ།
ཨ་རྲིའྲི་ལམ་ལུགས། (ཁྲི་ལེ།)
མེས་པོ།
མེས་པོའྲི་མཆོད་པ།
རྣམ་ཤེས་སྨྲ་བ།
ཨ་ན་པོ་ལྲི་སྲིའྲི་ལྷན་ཚོགས།
མྲི་རྒྱུད་དཔྱད་རྲིག
སོ་མཐུན་རྲིང་ལུགས་པའྲི་ཕོགས་འགལ།
ངོ་སྲུང་།
བགོ་འགེམ།
ཁང་བཀོད་བཟོ་རྲིག་གྲི་རྲིས་མོ།
དམག་མྲི།
མཐུན་ཕོགས་མཉམ་སྲིལ་གྲི་དོན་ཚན་ཁག
སྒྱུ་རྩལ་དངོས་རྲིགས་ཁག
ལོག་གསོད།
ལོག་གསོད་ཁག
སྲི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།
མཁའ་སྐྱོད་པ།
རྡུལ་ཕྲན་འབར་མདེལ།
དཀའ་ཐུབ།
རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་།
མཐུན་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ངོ་རོལ་བྱེད་མཁན་གྲི་རྒྱལ་ཁབ།
མེཀ་སྲི་ཁོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་གོང་ཁེར་ཞྲིག

1

Middle School Social Studies Glossary

B
baby boom
banking
Berlin airlift
Berlin Wall
bicameral
bicameral legislature
blitzkrieg
Bolshevik Revolution
bonds
British North America Act
Buddhism
business
business organization

ཕྲུ་གུ་མང་ཤོས་སྐྱེས་པའྲི།
དངུལ་ཁང་ལས་དོན།
བྷར་ལྲིན་གྲི་གནམ་ཐོག་འོར་འདེན།
བྷར་ལྲིན་ལྕགས་རྲི།
གོས་ཚོགས་ཟུང་ལྡན།
གོས་ཚོགས་ཟུང་ལྡན་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས།
གོ་བུར་རྒྱལ་ཐོབ་ཆེད་དམག་འགུལ།
བྷོལ་ཤེ་ཝྲིཀ་གསར་བརེ།
གན་རྒྱ།
ཨྲིན་ཇྲི་བྱང་ཨ་མེ་རྲི་ཀའྲི་བཅས་ཁྲིམས།
ནང་ཆོས།
ཚོང་ལས།
ཚོང་ལས་ཚོགས་པ།

C
Camp David Accord
campaign
Canada
Canadian Bill of Rights
canal
Caribbean
categories
Catholics
census reports
Central America
characteristics
checks and balances
chemical warfare
child labor
Christianity
chronological order
chronology
civil service
civil war
clan
Cold War
collapse
commerce
Common good
communism
communist nations
NYS Statewide Language RBERN

སོད་སྒར་ཌེ་ཝྲི་ཌྲི་ཆྲིངས་ཡྲིག
ལས་འགུལ།
ཁེ་ན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ།
ཁེ་ན་ཌ་གཞྲི་རྩའྲི་ཐོབ་ཐང་གྲི་རྩ་ཚིག
ཡུར་བ།
ཀེ་རྲི་བྲིན།
སེ་ཚན་དབྱེ་བ།
ཡྲི་ཤུའྲི་ཁེ་ཐོ་ལྲིག་ཆོས་ལུགས།
མྲི་འབོར་གངས་བཤེར་སྙན་ཐོ།
དབུས་ཀྲི་ཨ་མྲི་རྲི་ཀ
མཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་ཆོས།
ལྲིད་མཉམ་སྟངས་འཛིན།
རྫས་སོར་དམག་འཁྲུག
བྱྲིས་པའྲི་ངལ་རྩོལ།
ཡྲི་ཤུའྲི་ཆོས་ལུགས།
དུས་རྲིམ་ལྟར།
དུས་ཚིགས་རེའྲི་མྲིག
སྲི་དམངས་སྲི་ཞུ།
ནང་འཁྲུག
རུས།
གང་དམག
རྲིབ་སྐྱོན།
ཚོང་ལས།
ཁེ་ཕན་མཐུན་མོང་བ།
དམར་ཤོག་རྲིང་ལུགས།
དམར་ཤོག་རྒྱལ་ཁབ
2
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competition
compromise
Compromise of 1850
Confucianism
conscription
Conservation Day
Constitutional Amendments
Constitutional Convention
construction
consumer society
consumption
containment
continental congress
convention
cooperation
corruption
cotton
court cases
credit
Cuban missile crisis
cultural diffusion
cultural diversity
cultural identity
cultural patterns
cultural understanding
currency

འགན་བསྡུར།
ནང་འགྲིགས།
༡༨༥༠ ཡྲི་ནང་འགྲིགས།
ཀོན་ཕུ་ཤོསྲི་ལྟ་གྲུབ།
དམག་ཁལ།
རྩ་ཁྲིམས་ཉྲིན་མོ།
རྩ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས།
རྩ་ཁྲིམས་ལྷན་ཚོགས།
བཟོ་སྐྲུན།
ལོངས་སུ་སད་མཁན་སྲི་ཚོགས།
ཉེར་སོྲིད།
དམག་དཔུང་བཀག་སྐྱྲིལ།
གྲིང་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྲི་ལྷན་ཚོགས།
ལྷན་ཚོགས།
མཉམ་སེལ།
ལོག་ཟ་རུལ་སུངས།
སྲིན་བལ།
ཁྲིམས་གྲི་གནད་དོན།
བུ་ལོན། ཡྲིད་བརྟན།
ཁུ་བའྲི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའྲི་ཉེན་ཁ།
རྲིག་གཞུང་གྲི་ཁབ་གདལ།
རྲིག་གཞུང་གྲི་སྣ་མང་རང་བཞྲིན།
ལེགས་བྱང་ངོ་བོ།
ལེགས་བྱང་དཔེ་རྲིས།
ལེགས་བྱང་གོ་རྟོགས།
དངུལ།

D
debate
Democratic Party
democratic society
depression
depressions
deregulation
direct election of Senators
direct versus indirect election
disabled
disadvantages
disarmament
discrimination
diseases
doctrine
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རྩོད་པ།
མང་གཙོའྲི་ ཚོགས་པ།
མང་གཙོའྲི་སྲི་ཚོགས།
མས་དེད།་ ཉམས་ཉེས།
མས་དེད། ཉམས་ཉེས་ཁག
སྲིག་གཞྲི་མེད་པ་བཟོ་བ།
འགན་ལྷན་ཚོགས་མྲིའྲི་ཐད་ཀར་འོས་ཤོག
ཐད་ཀར་དང་བརྒྱུད་པའྲི་འོས་ཤོག
ཞ་བོ།
གནོད་སྐྱོན།
གོ་མཚོན་བཀག་སོམ།
མྲི་རྲིགས་ལྟ་བུ་དབྱེ་འབྱེད།
ན་ཚ་ཁག
རྲིང་ལུགས།
3
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རྒྱལ་ནང་།
རྒྱལ་ནང་གྲི་སྲིད་བྱུས།
དམག་སྐུལ་འཁྲུག་ཟྲིང་།
ཐན་བྱུང་།

domestic
Domestic policy
draft riots
Dust Bowl

E
Eastern Hemisphere
economic development
Economies (traditional, command, market,
and mixed)
elastic clause
electoral
emancipation
Emancipation Proclamation
Embargo Act
emergence
empathy

ནུབ་ཕེད་སའྲི་གོ་ལ།
དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ།
དཔལ་འབྱོར། (སོལ་རྒྱུན། བཀོད་འདོམས། ཁོམ་ས། དང་འདེས་མ།)
འགྱུར་བདེའྲི་ཚིག་མཚམས།
འོས་བསྡུ་པའྲི།
གོད་བཀོལ།
ཚེ་གཡོག་ཐར་སོལ་གྲི་བཀའ་ཁབ།
གྲུ་གཟྲིངས་བཀག་སོམ་བཅས་ཁྲིམས།
མྱུར་སྐྱོབ།
གཞན་ཚོར་ཤེས་ནུས།

F
fact / opinion
famine
Far West
farmer
fauna
federal
“federal” (“national”) government
Federal Reserve Act
federal system
federal union
Federalism
Federalist Papers
Federalists
Filipinos
financial institutions
First Continental Congress
flora
foreign
foreign aid
foreign markets
foreign policy
foreign trade
Fort Sumter
Fourteen Points
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དངོས་བདེན། /བསམ་ཚུལ།
མུ་གེ
ཐག་རྲིང་གྲི་ནུབ།
ཞྲིང་པ།
ཁོར་ཡུག་སོག་ཆགས།
སྲི་མཐུན་སྲིད་ཀྲི།
སྲི་མཐུན་སྲིད་གཞུང་། (རྒྱལ་ཁབ།) གཞུང་།
སྲི་མཐུན་སྲིད་གཞུང་ཟུར་བཅད་བཅས་ཁྲིམས།
སྲི་མཐུན་སྲིད་གཞུང་ལམ་ལུགས།
སྲི་མཐུན་སྲིད་གཞུང་སྐྱྲིད་སྡུག
སྲི་མཐུན་སྲིད་གཞུང་ལམ་ལུགས།
སྲི་མཐུན་སྲིད་གཞུང་པའྲི་ཡྲིག་ཆ།
སྲི་མཐུན་རྲིང་ལུགས་པ།
ཕྲི་ལྲི་པྲི་ནྲི་མྲི་སེར།
དངུལ་རྩྲིས་སྲིག་འཛུགས།
གྲིང་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྲི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་མ།
རྩྲི་ཤྲིང་ནགས་ཚལ།
ཕྲི་རྒྱལ།
ཕྲི་རྒྱལ་རོགས་རམ།
ཕྲི་རྒྱལ་ཁོམ་ར།
ཕྲི་རྒྱལ་གྲི་ཆབས་སྲིད།
ཕྲི་རྒྱལ་ཚོང་པ།
སུམ་ཊར་ཚོང་རྭ།
དོན་ཚན་བཅུ་བཞྲི།
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འོས་བསྡུའྲི་ཐོང་ཐང་།
རང་དབང་གྲི་ཤུལ་ལམ།
ཕ་རན་སྲི་དང་རྒྱ་གར་དམག
ཕེ་རན་སྲིའྲི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་རྲིག་གནས་གསར་བརེ།
ཕ་རཱན་སྲིའྲི་ཡུལ་མྲི་-ཀེ་ན་ཌའྲི་མེ་སེར།
མཐའ་མཚམས་ཀྲི།
བོས་བྱོལ་བན་གཡོག་གྲི་ཁྲིམས།

franchise
freedom trail
French and Indian War
French Revolution
French-Canadian
frontier
fugitive slave laws

G
gender
genocide
global economy
“Good Neighbor Policy”
graduated income tax
Grange
Great Britain
Great Compromise
Greece
grids

ཕོ་མོའོ་ྲི དབྱེ་བ།
རྲིགས་རྒྱུད་རྩ་གཏོང་།
གོ་ལ་ཡོངས་ཀྲི་དཔལ་འབྱོར།
“ཁྲིམ་མཚེས་བཟང་པོའྲི་སྲིད་བྱུས།”
ཟུར་དབྱེ་ཡོང་འབབ་ཁལ།
གཞྲིས་ཁང་།
དབྱྲིན་ཡུལ་རྒྱན་ཁབ་ཆེན་པོ།
ཆྲིངས་སྲིག་ཆེན་པོ།
གྲི་རཱྲི་སྲི།
ལྕགས་སོམ།

H

ཧར་ལེ་མྲི་རྲིག་རྩལ་བསྐྱར་དར།
ཧེ་མར་ཀེ་ཊྲི་འཁྲུག་ཟྲིང་།
དཔའ་བོ་རྣམས།
དཔའ་མོ་རྣམས།
ཧྲིན་དུའྲི་ཆོས་ལུགས།
རྒྱལ་རབས་པ།
རྒྱལ་རབས་དབྱེ་ཞྲིབ།
རྒྱལ་རབས་ཡར་རྒྱས།
སྲིན་སེག
མྲིའྲི་ཆེ་མཐོང་།
འགོ་བ་མྲིའྲི་ཐོབ་ཐང་བརལ་བ།

Harlem Renaissance
Haymarket Riot
heroes
heroines
Hinduism
historian
historical analysis
historical development
holocaust
human dignity
human rights violations

I
identity
illustrate
impact
impacts
impeachment
imperialism
imperialist
incarceration
Incas

NYS Statewide Language RBERN

ངོ་བོ།
དཔེ་རྲིས་ཀྲི་ལམ་ནས་གསལ་ཁ་འདོྲིན་པ།
ཤུགས་རེན།
ཤུགས་རེན་རྣམས།
ཉེས་འཛུགས་ཆེན་མོ།
རྒྱལ་ཁམས་རྲིང་ལུགས།
རྒྱལ་ཁམས་རྲིང་ལུགས་པ།
བཙོན་འཇུག
ཨྲིན་ཁཱསྲི།
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income
income tax
India
indigenous development
industrial
industrial power
Industrial Revolution
Industrial Workers of the World
inflation
initiative
institution
integrity
interactions
international
internment
interrelationships
interstate
interstate commerce
interstate highway system
intervention
intolerance
investments
involvement
Irish
Islam
isolation
isolationism
Italy

ཡོངས་འབབ།
འབབ་ཁལ།
རྒྱ་གར།
ཡུལ་མྲིའྲི་ཡར་རྒྱས།
བཟོ་ལས་རྲིག་པ།
བཟོ་ལས་སྟོབས་ཤུགས།
བཟོ་ལས་གསར་བརེ།
འཛམ་གྲིང་གྲི་བཟོ་ལས་པ།
ཡུལ་ཐང་འཕར་ཆ།
སྣེ་ཁྲིད།
ཚོགས་སེ།
ཆ་ཚང་གྲི་རང་བཞྲིན།
གཅྲིག་ལན་གཅྲིག་འཇལ་གྲི་འབེལ་བ།
རྒྱལ་སྲིའྲི།
བཀའ་སྐྱྲིལ།
ཕན་ཚུན་མཛའ་འབེལ།
མངའ་སེ་ཕན་ཚུན།
མངའ་སེ་ཕན་ཚུན་ཚོང་ལས།
མངའ་སེ་ཕན་ཚུན་རྒྱ་ལམ་མ་ལག
བར་འདུམ།
མྲི་བཟོད་པ།
མ་འཛུགས།
ཐེ་གཏོགས།
ཨར་ལན་ཌྲི་མྲི་འམ་སྐད་ཡྲིག
ཁ་ཆེའྲི་ཆོས་ལུགས།
ཁེར་རང་།
ཁེར་རང་རྲིང་ལུགས།
ཨྲི་ཊ་ལྲི།

J

ཉྲི་འོང་གྲི་སྐད།
ཉྲི་འོང་གྲི་ཡུལ་མྲི། -ཨ་རྲིའྲི་ཡུལ་མྲི།
ཇྲིའུ་མྲི་རྲིགས།
ཇུ་དེའྲི་ཆོས་ལུགས།
ཁྲིམས་ཀྲི་བསྐྱར་ཞྲིབ།
དང་བདེན།

Japanese
Japanese-Americans
Jews
Judaism
Judicial review
justice

K
Kansas-Nebraska Act
Kellogg-Briand Pact
kinship
Knights of Labor

NYS Statewide Language RBERN

ཀན་ས་སྲིའྲི་-ནེ་བྲི་ར་སྲི་ཀའྲི་བཅས་ཁྲིམས།
ཀེ་ལོ་གྲི་-སྦྲི་རྲི་ཡནྜ་པེཀ
སྤུན་ཉེ།
ངལ་རྩོལ་དཔའ་རྟུལ།
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ཀོ་རྲི་ཡའྲི་དམག

Korean War

L

ངལ་རྩོལ་ཁོམ་རྭ།
ངལ་རྩོལ་ལྷན་ཚོགས།
ས་ཆའྲི་ཟམ་པ།
༡༧༨༥འྲི་ས་ཆའྲི་ཁྲིམས་ལུགས།
ལེ་ཊྲིན་ཨ་མེ་རྲི་ཀ
འཕྲེད་ཐྲིག
མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།
ཁྲིམས་བཟོ།
ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས།
སོས་དལ་བྱེད་སྒོ་ཁག
མྲིོ་ཚེའྲི་ཚེ་ཚད།
རྒྱས་བཅད་གཞུང་།
ལྲིན་ཀོན་-ཌོག་ལེ་སྲིའྲི་རྩོད་པ།
རྩོམ་རྲིག
གཞུང་ཐྲིག
ལུ་ཛི་ཡ་ནའྲི་མཁོ་སྒྲུབ།
ཤ་ཞེན་ཅན།

labor markets
labor union
land bridge
Land Ordinance of 1785
Latin America
latitude
League of Nations
legislation
legislature
leisure activities
life expectancy
limited government
Lincoln-Douglas debate
literature
longitude
Louisiana Purchase
loyalists

M
Manhattan Project
Manifest Destiny
majority rule
manufactured goods
manufacturing
Marshall Plan
Mayas
Mayflower Compact
Memorial Day
mercantilism
Mexican War
Mexicans
Middle Ages
middle class
Midwest
military
minorities
minority
Missouri Compromise
Mobile society
mobilization
NYS Statewide Language RBERN

མ་ན་ཧ་ཊེན་གྲི་ལས་འཆར།
མངོན་སུམ་ལས་དབང་།
མང་མོས་ཀྲི་དབང་སྒྱུར།
བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའྲི་ཅ་དངོས།
བཟོ་སྐྲུན།
མཱར་ཤལ་འཆར་གཞྲི།
མ་ཡ་སྲི་སྲིད་པའྲི་དཔལ་ཡོན།
སྲི་ཟླ་ལྔ་པའྲི་ནང་སྐྱེས་པའྲི་མེ་ཏོགཅེས་བསྡུས།
དན་རྟེན་གྲི་ཉྲིན་མོ།
ཚོང་ལས་རྲིང་ལུགས།
མེག་སྲི་ཀོའྲི་དམག
མེག་སྲི་ཀོའྲི་མྲི་སེར།
དུས་རབས་བར་མ།
འབྱོར་འབྲིང་གལ་རྲིམ།
དབུས་ཀྲི་ནུབ་ཕོགས།
དམག་མྲི།
གངས་ཉུང་མྲི་རྲིགས།
ཉུང་ཤས།
མྲི་སོ་རྲིའྲི་ནང་འགྲིགས།
འགྲུལ་སྐྱོད་སྲི་ཚོགས།
དམག་སྐུལ་རྒྱག་པ།
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མོ་ནྲི་རོའྲི་ལྟ་གྲུབ།
དན་རྟེན།
གཞུང་སྲིད་མྲི་སྣའྲི་སྐྱོན་གནས་ཐེར་འདོན་པ།

Monroe Doctrine
monuments
Muckrakers

N
NAACP
NAFTA
narratives
national
national origins
nationalism
Native American Indians
NATO
natural boundaries
natural resources
naturalization
navigation
navy
Nazi Germany
Nazi Holocaust
Neolithic Revolution
neutrality
New Deal
newspapers
noninterference (“laissez-faire”)
“normalcy”
Northwest Ordinance
nuclear
nuclear families
nuclear family
nullification

མྲི་རྲིགས་འད་མྲིན་ཡར་རྒྱས་ཆེད་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་པ། (ཨེན་ཨེ་ཨེ་སྲི་པྲི།)
བྱང་ཨ་མྲི་རྲི་ཀའྲི་རང་དབང་ཚོང་ཟོག་ཆྲིངས་ཡྲིག (ཨེན་ཨེ་ཨེཕ་ཊྲི་ཨེ།)
ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་བཤད་གཏམ་གེང་ངམ་ཡང་ན་འབྲི་རྩོམ།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི།
རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་རབས།
མྲི་རྲིགས་རྲིང་ལུགས།
ཨ་མེ་རྲི་ཀར་སྐྱེས་པའྲིོ་རྒྱ་གར་མྲི་རྲིགས་ཁག
བྱང་ཨེ་ཊྲི་ལན་ཊྲིག་གྲི་ཆྲིངས་ཡྲིག་སྲིག་འཛུགས། (ཨེན་ཨེ་ཊྲི་ཨོ། )
རང་བྱུང་ས་མཚམས།
རང་བྱུང་གྲི་ཐོན་སྐྱེས།
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྲི་མྲི་སེར་རུ་ཞུགས་པ།
མཚོ་འགྲུལ་རྲིག་པ།
མཚོ་དམག
འཇར་མན་ན་ཛི་མྲི་རྲིགས།
ན་ཛི་རྩ་གཏོར།
རོ་ཆས་གསར་མའྲི་དུས་རབས་ཀྲི་གསར་བརེ།
ཕོགས་རྲིས་མེད་པའྲི་ངང་ཚུལ།
ཉོ་ཚོང་གསར་པ།
ཚགས་ཤོག
ཐེ་བྱུས་མེད་པ། (“གཞུང་འབེལ་ཐེ་མེད།”)
“འཆར་ཅན།”
ནུབ་བྱང་ཁྲིམས་ལུགས།
རྡུལ་ཕྲན་གྲི།
ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་ཁོ་ནའྲི་ཁྲིམ་ཚང་རྣམས།
ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་ཁོ་ནའྲི་ཁྲིམ་ཚང་།
ནུས་མེད་བཟོ་བའྲི་བྱ་སོད།

O

སྣུམ།
སྒོ་ཕེ་སྲིད་བྱུས།
གོ་སྐབས་ཀྲི་རྲིན་འབབ།
གཉའ་གནོན།
ངག་རྒྱུན་རྒྱལ་རབས།
ཁྲིམས་ལུགས།
ཨོ་རེ་གོན་མངའ་ཁོངས།
མྲི་འབོར་ཚད་རལ།

oil
Open Door Policy
opportunity costs
oppression
oral histories
ordinance
Oregon Territory
overpopulation

P
NYS Statewide Language RBERN
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Panama Canal
Parliament
patriots
Patroonship system
peace
peacekeeping
perceptions
periodization’s
persecution
Persian Gulf War
perspective
pioneers
plantation
plantation system
pledge of allegiance
policy
political boundaries
political parties
political power
politics
popular vote
Populist movement
postwar
Poughkeepsie Convention
poverty
preamble
precedent
Preindustrial Age
President’s cabinet
primary elections
primary sources
principles
privileges
proclamation
productivity
profit
progressive
Progressive leaders
prohibition
propaganda
prosperity
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པ་ནཱ་མའྲི་ཡུར་ལམ།
གོས་ཚོགས།
རྒྱལ་ཞེན་ཅན།
སྒེར་གཞྲིས་བདག་དབང་ལམ་ལུགས།
ཞྲི་བདེ།
ཞྲི་བདེ་སྲུང་སྐྱོབ།
ཚོར་སྣང་།
དུས་ཚིགས་ཕོགས་དབྱེ་གྲི་ལས།
སྡུག་སོང་།
པར་ཤྲི་ཡའྲི་མཚོ་དམག
ལྟ་ཚུལ་ཁག
སོལ་འབྱེད།
འདེབས་ལས།
འདེབས་ལས་ལམ་ལུགས།
ཤ་ཞེན་གྲི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ།
སྲིད་བྱུས།
ཆབ་སྲིད་དང་འབེལ་བའྲི་ས་མཚམས།
སྲིད་དོན་གྲི་ཚོགས་པ།
སྲིད་དོན་གྲི་དབང་ཆ།
ཆབ་སྲིད།
གགས་ཆེ་བའྲི་འོས་བསྡུ།
མང་མོས་ལས་འགུལ།
དམག་རྒྱག་ཟྲིན་པའྲི་རེས།
པོ་ཀྲིབ་སྲིའྲི་ལྷན་ཚོགས།
ཉམ་ཐག
གེང་གཞྲི།
བྱུང་སོལ།
བཟོ་ལས་དུས་རབས་གོང་།
སྲིད་འཛིན་ལྷན་ཁང་།
སོན་འགོའྲི་འོས་བསྡུ།
ཐོན་ཁུངས་ཀྲི་རྨང་གཞྲི།
རྩ་འཛིན།
ཁེ་དབང་།
གསལ་བསགས།
ཐོན་སྐྱེད་བཟང་པོའྲི་རང་བཞྲིན།
ཁེ་ཕན།
ཡར་ཐོན་ཅན།
ཡར་ཐོན་དབུ་ཁྲིད།
བཀག་སོམ།
ཁབ་བསགས།
ཡར་རྒྱས།
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ངོ་རོལ།
སེམས་ཁམས་རྲིག་པ།
སོམ་གཙང་།
བདེ་སྐྱྲིད་འཚོལ་བ།

protests
psychology
Puritans
pursuit of happiness

Q

ས་དུས་དབྱྲིན་ཡུལ་གྲི་ཆོས་གོགས་སྐྱྲིད་སྡུག་ཚོགས་མྲི།
ཁུ་བེག་བཅས་ཁྲིམས།
བགོ་སྐལ་གྲི་བཅས་ཁྲིམས།

Quakers
Quebec Act
Quota Act

R
racial
racial discrimination
racism
railroads
ratification
rationing
recall
recall election
reconstruction
reductions
referendum
reform
reform movement
regulation
reliability
relief
Renaissance
reparation
reparations
representation
repression
“Republican” government
Republican Party
resignation
restrict
Rights of the minority
river civilizations (Mesopotamia, Egypt, China,
Indus Valley)
Rome
Roosevelt Corollary
Roosevelt’s Executive Order 8802

NYS Statewide Language RBERN

མྲི་རྲིགས།
མྲི་རྲིགས་དབྱེ་འབྱེད།
མྲི་རྲིགས་དབྱེ་འབྱེད་རྲིང་ལུགས།
མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ།
གཏན་འབེབས།
བཟའ་བཅའ་བགོ་འགེམས།
ཕྲིར་འབོད།
འོས་བསྡུ་ཕྲིར་འབོད།
བསྐྱར་བསྐྲུན།
གཅོག་འཕྲྲི།
མང་མོས་འོས་བསྡུ།
སླར་གསོ་བྱེད་པ།
ལེགས་བཅོས་ལས་འགུལ།
སྟངས་འཛིན། ཚད་བཟོ། སྲིགས་ཁྲིམས།
ཡྲིད་བརྟན་འཕེར་ངེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན།
ངལ་སེལ།
རྲིག་རྩལ་བསྐྱར་དར་གྲི་དུས།
དམག་དོན་གུན་གསབ།
དམག་དོན་གུན་གསབ་ཁག
མཚོན་དོན།
དག་གནོན།
“མྲི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་གཞུང་།
མྲི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་” སྲིད་དོན་ཚོགས་པ།
རྩ་དགོངས།
དམ་བསགས།
གངས་ཉུང་མྲི་རྲིགས་ཐོབ་ཐང།
གཙང་པོའྲི་རྲིག་གཞུང་དར་ཁབ། (མེ་སོ་པོ་ཊེ་མྲི་ཡ། ཨྲི་ཇྲིབ། རྒྱ་ནག ཨྲིན་ཌ་སྲི་
གོང་ཁེར།)
རོམ།
རུ་སུ་ཝེལ་ཊྲིའྲི་རེས་དཔག
རུ་སུ་ཝེལ་ཊྲིའྲི་འགན་འཛིན་བཀའ་ཁབ། ༨༨༠༢
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Roosevelt’s Treaty of Portsmouth

པོར་ཊྲི་མོ་ཐྲི་གྲི་རུ་སུ་ཝེལ་ཊྲིའྲི་ཆྲིངས་ཡྲིག

S
scandals
scholars
scientific
sculpture
secession
Second Continental Congress
secondary sources
sectional
sedition
Sedition Act of 1918
segregation
self-government
Senate
separation of powers
separatism
settlement houses
sharecropping
Shay’s Rebellion
shelter
Sherman Antitrust Act
significance
skilled workers
social commentary
social sciences (anthropology, economics,
geography, history, political science, psychology
and sociology)
social scientific method
social security
socialism
Socialist Party
sociology
soup kitchen
Southwest
Soviet Union
Spanish-American War
spatial organization
sphere of influence
spiritual beliefs
“spoils system”

NYS Statewide Language RBERN

གེང་རོག དཀོག་གཏམ།
ཤེས་ཡོན་ཅན།
ཚན་རྲིག་གྲི
རོ་རོས།
ཁ་བལ།
གྲིང་ཆེན་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉྲིས་པ།
གལ་གནད་ཆུང་བའྲི་ཐོན་ཁུངས།
ས་ཚན་གྲི།
གེན་ལོག་ཤོག་ཁག
༡༩༡༨ གེན་ལོག་བཅས་ཁྲིམས།
དབྱེ་འབྱེད།
རང་སྲུང་རང་སྐྱོང་སྲིད་གཞུང་།
གོས་ཚོགས་གོང་མ།
སྟོབས་ཤུགས་ཁ་བལ།
ཁ་བལ་རྲིང་ལུགས་པ།
གཞྲིས་ཆགས་ཁང་མྲིག
མཉམ་སོད་ལོ་ཏོག
ཤེ་ཡའྲི་གེན་ལོག
གནས་སའྲི་གཞྲི།
ཤེར་མན་ཡྲིད་ཆེས་འགོག་རོལ་བཅས་ཁྲིམས།
གལ་གནད།
ལས་མྲི་འཇོན་ཐང་ཅན།
སྲི་ཚོགས་ཀྲི་བཤད་སྟངས།
སྲི་ཚོགས་ཚན་རྲིག (མྲི་རྒྱུད་དཔྱད་རྲིག དཔལ་འབྱོར། ས་ཁམས་རྲིག་པ། རྒྱལ་
རབས། སོད་དོན་ཚན་རྲིག སེམས་ཁམས་རྲིག་པ་དང།། སྲི་ཚོགས་རྲིག་གནས།)
སྲི་ཚོགས་ཀྲི་ཚན་རྲིག་འབེལ་བའྲི་ཐབས།
སྲི་ཚོགས་བདེ་དོན།
སྲི་ཚོགས་རྲིང་ལུགས།
སྲི་ཚོགས་རྲིང་ལུགས་པའྲི་ཤོག་ཁག
སྲི་ཚོགས་རྲིག་གནས།
དབུལ་པོར་ཟས་སྲིན་ཁང་།
ལྷོ་ནུབ།
ཨུ་རུ་སུ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཁབ།
སྲི་པན་དང་ཨ་རྲི་དམག་འཁྲུག
སའྲི་གོ་ལའྲི་ཐོག་མྲི་དང་དངོས་པོ་སྲིག་སྟངས།
ཤུགས་རེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར།
ཆོས་ལུགས་དད་པ།
“གནོད་ཅན་ལམ་ལུགས།”
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ཐམ་ཀའྲི་བཅས་ཁྲིམས།
འཚོ་བའྲི་གནས་ཚད།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་ཐོབ་ཐང་།
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྲི་ཐོབ་ཐང་།
ད་ཡོད་སོར་གནས།
བཅས་ཁྲིམས།
ངར་ལྕགས།
རྒྱུ་ཆ་དང་མ་ཤེར་ཚོང་རྭ།
རྒྱུ་ཆ་ཁོམ་རའྲི་གདོང་ཐུག
འཐབ་བྱུས།
ས་ཧ་ར་ཨ་ཕྲི་རྲི་ཀའྲི་གྲིང་ཆེན་གྲི་ནང་གསེས།
འོས་བསྡུའྲི་ཐོབ་ཐང་།
ཁྲིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ཐག་གཅོད།

Stamp Act
standard of living
state’s rights
states’ rights
status quo
statutes
steel
stock market
stock market crash
strategy
sub-Saharan Africa
suffrage
Supreme Court decision

T
Tammany Hall
tariff
tariffs
tax
temperance
territorial expansion
territory
three-fifths compromise
timeframes
totalitarian
totalitarian societies
Townsend Plan
trade
Treaties (Citizen Genet, Jay and Pinckney)
treaty
trends
triangular trade
tribe
Truman Doctrine
trust
trusts
Tweed Ring

ཏམ་མ་ནྲིའྲི་ཚོགས་ཁང་།
ཕྲི་རྒྱལ་ནས་ཉོ་ཚོང་གྲི་ཁལ་འབབ།
ཕྲི་རྒྱལ་ནས་ཉོ་ཚོང་གྲི་ཁལ་འབབ་ཁག
དཔྱ་ཁལ།
ཆང་རག་སོང་བ།
ས་མཚམས་རྒྱ་སྐྱེད།
ས་མཚམས།
ལྔ་ཆ་གསུམ་གྲི་ནང་འགྲིགས།
དུས་ཚོད་ར་བ།
གཅྲིག་སྡུད་རྲིང་ལུགས།
གཅྲིད་སྡུད་རྲིང་ལུགས་ཀྲི་སྲི་ཚོགས།
ཊའུན་སེན་གྲི་འཆར་འགོད།
ཉོ་ཚོང་།
ཆྲིངས་ཡྲིག (ཆབ་འབངས་ཇེ་ནེ་ཊྲི། ཇེ་ཡྲི། དང་པྲིང་ནེ།)
ཆྲིངས་ཡྲིག
འཕེལ་ཕོགས།
ཟུར་གསུམ་ཚོང་།
གདོད་མའྲི་ཀོ་པའྲི་མྲི་རྲིགས།
ཊུ་མན་གྲི་ལྟ་གྲུབ།
མ་དངུལ་འཐེབ་རྩ།
མ་དངུལ་འཐེབ་རྩ།
ཊྲི་ཝྲིཌ་རྲིངྒ།

U
underground railroad
unemployment
Union
unionize
NYS Statewide Language RBERN

ས་འོག་ལྕགས་ལམ།
ལས་མེད།
སྐྱྲིད་སྡུག
སྐྱེད་སྡུག་བཟོ་བ།
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United Nations
United Nations Universal Declaration of Human
Rights

མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།
མཉམ་སེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྲི་འགོ་བ་མྲིའྲི་ཐྲིབ་ཐང་གྲི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས།

V

ཝར་ས་ལྲིའྲི་ཆྲིངས་ཡྲིག
ཝེ་ཊེ་རནསྲི་ཉྲིན་མོ།
དགག་བྱའྲི་དབང་ཚད།
ཝེ་ཊྲི་ནམ་གྲི་དམག་འཁྲུག
གོང་གསེབ།

Versailles Treaty
Veterans Day
veto
Vietnam War
village

W
wage
wages
Wagner Act
War Bonds
War of 1812
Warsaw Pact
waterway
Western Hemisphere
westward expansion
westward migration
Whiskey Rebellion
white collar
white collar employees
women’s rights
women’ suffrage
workforce
working conditions
Works Progress Administration
World Court
world power
World War I
World War II
worldviews

ལས་ག།
ལས་ག།
ཝེ་གྲི་ནར་བཅས་ཁྲིམས།
དམག་གྲི་གན་རྒྱ།
༡༨༡༢ ལོའྲི་དམག་འཁྲུག
དམག་འཁྲུག་མྲི་ཡོང་བའྲི་རྒྱལ་སྲིའྲི་ཆྲིངས་ཡྲིག
ཆུ་ལམ།
ནུབ་ཕེད་སའྲི་གོ་ལ།
ནུབ་ཕོགས་ཀྲི་རྒྱ་སྐྱེད།
ནུབ་ཕོགས་ཡུལ་སོས།
ཝྲི་སྲི་ཀྲིའྲི་གེན་ལོག
གོང་བ་དཀར་པོ།
གོང་བ་དཀར་པོའྲི་ལས་བྱེད།
བུད་མེད་ཀྲི་ཐོབ་ཐང་།
བུད་མེད་ཀྲི་འོས་བསྡུའྲི་ཐོབ་ཐང་།
ལས་བྱེད།
ལས་ཀའྲི་གནས་བབས།
ལས་ཀ་ཡར་རྒྱས་འཛིན་སྐྱོང་།
འཛམ་གྲིང་གྲི་ཁྲིམས་ཁང་།
འཛམ་གྲིང་སྟོབས་ཤུགས།
འཛམ་གྲིང་དམག་ཆེན་དང་པོ།
འཛམ་གྲིང་དམག་ཆེན་གཉྲིས་པ།
འཛམ་གྲིང་བསམ་ཕོགས།

Y
Yalta Conference
“yellow journalism”

NYS Statewide Language RBERN

ཡེལ་ཊའྲི་ཚོགས་འདུ།
“གསར་འགོད་ལས་རྲིགས་སེར་པོ།”
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