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ENGLISH
A.D
aboriginal

A

absolutism
African civilization
Age of Reason
agrarian
AIDS/HIV
allegiance
alliance
allies
amnesty
ancestry
animism
annex
anthropology
anti‐Semitic
apartheid
appeasement
Arab League
archeology
aristocracy
art
artifacts
Asia
assimilate
atlas
autocracy
autonomy

B.C.
backgrounds
Balance of Power
Balkans
battle
Belief systems
belligerent
Berlin Airlift
Berlin Wall

B

NYS Statewide Language RBERN

TIBETAN

ཨེ་ཌི། =�ོན་པ་ཡི་�་གཤེགས་པའི་�ེས་�ི་�ས་ལ་གོ
ས་�ེས་�ོ་�ེས་�ི་མི།
ཉེས་�ིག་བཤགས་�ོམ།
ཨ�ྷ་རི་ཀའི་�ིད་པའི་དཔལ་ཡོན།
རིགས་པ་དང་མ�ན་པའི་�ས་རབས།
སོ་ནམ་ཞིང་ལས་�ི།
གཉན་ནད་རེག་�ག / མིའི་�ས་�ངས་ཟད་པའི་གཉན་ནད།
ཤ་ཞེན།
མ�ན་�ོགས་�ལ་འ�ེལ།
མ�ན་�ོགས་�ལ་ཁབ།
ཉེས་ཆད་ཆག་ཡང་།
མེས་པོ།
�མ་ཤེས་�་བ།
�་�ིལ་གཏོང་བ།
མི་�ད་ད�ད་རིག
ཤེ་མའི་�ད་ཡིག་འགོག་འཇོམས།
མི་རིགས་དཀར་ནག་ད�ེ་འ�ེད་�ི་�ིད་�ས།
ཞི་ཐབས་ངོ་�ང་།
ཨ་རབ་མ�ན་ཚ�གས།
གནའ་དངོས་�གས་�ས་ད�ད་རིག
�ེ་དཔོན་མི་�ག
�་�ལ།
�་�ལ་དངོས་རིགས་ཁག
ཨེ་ཤེ་ཡ།
གཅིག་མ�ངས་བཟོ་བ།
ས་�འི་དེབ།
�ིད་དབང་�ེར་གཅོད་�ི་ལམ་�གས།
རང་�ིད་རང་�ོང་།
བི་སི། =�ོན་པ་ཡི་�་མ་འ�ངས་�ོན་�ི་�ས་ལ་གོ
�བ་�ོངས།
དབང་ཆའི་ཆ་�ོམ།
བལ་ཀན་�ི་རི་བོ་ཁག
དམག་འ�ག་མང་པོ།
དད་པའི་ལམ་�གས།
དམག་སར་�གས་པའི།
ཇར་མིོ་ནིའི་�ལ་ས་བྷར་ལེན་�ི་གནམ་ཐོག་འོར་འ�ེན།
བྷར་ལེན་�གས་རི།
1
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bible
Black Death
blockade
Bolshevik Revolution
boundaries
bourgeoisie
Boxer Rebellion
Bronze Age
bubonic plague
Buddhism
Bushido
Byzantine

Capital
capitalism
Caribbean
cartel
cash crop
caste system
Catholicism
cause
censorship
Central America
century
change
charter
child labor

TIBETAN

ཡི་�འི་ག�ང་རབ་�ི་དཔེ་དེབ།
གཉན་རིམས་ནག་པོ།
༼ འ�ོ་ལམ་�་�། ༽ བཀག་འགོག
ར་�ན་�ལ་ཁབ་�ི་དམར་ཤོག་རིང་�གས་པ་ཞིག་གི་གསར་བ�ེ།
ས་མཚམས།
འ�ོར་�ན་�ལ་རིམ།
�་�ར་�ན་�ལ་པའི་�ེན་ལོག
ལི་མའི་�ས་རབས།
གཉན་རིམས་ནག་པོ།
ནང་ཆོས།
ཇ་པེན་�ི་ས་�་�ཱ་�ི་�ེད་�ེད་མོའི་�ོིད་བཟང་གི་�མ་གཞག་ལ་གོ
ཁང་བཟོའི་བཀོད་པ་ཞིག་གི་མིང་།

C

China
Chinese
Christianity
chronological order
church
circumnavigate
citizen
city‐state
civil disobedience
civil war
civilizations
clan
classical civilizations
NYS Statewide Language RBERN

�ལ་ས། མ་�།
མ་�འི་རིང་�གས།
མཚ�་འ�མ་�ི་ཀེ་རི་བིན་མངའ་�ལ་ཞེས་པ།
བཟོ་ཚ�ང་�ི་མ�ན་�ོས་ཤིག
དཔལ་འ�ོར་ལོ་ཏོག
རིགས་�ས་ལམ་�གས།
ཡི་�འི་ཐོ་ལིག་ཆོས་�གས།
�།
ཞིབ་བཤེར་པའི་གོ་གནས།
ད�ས་�ི་ཨ་མི་རི་ཀ
�ས་རབས།
འཕོ་འ�ར།
བཅའ་�ིམས།
�ིས་པའི་ངལ་�ོལ།
�་ནག
�་ནག་གི་�ད།
ཡི་�འི་ཆོས་�གས།
�ས་རབས་�ེས་མ�ན་�ི་རིམ་པ།
ཡི་�འི་མཆོད་ཁང་།
མཚ�་ཐོག་�ོར་�ོད།
མི་སེར།
�ོང་�ེར། �ལ་ས།
ཞི་བ་བ�ིས་མེད་�ོག་རོལ།
མི་སེར་ནང་འ�ག
�ིད་པའི་དཔལ་ཡོན་ཁག
རིགས་�ད།
�ར་�ི་�ིད་པའི་དཔལ་ཡོན།
2
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clergy
climate
coalition
Cold War
collective
collective security
colonialism
colony
command economy
commercial revolution
common good
common law
communication
communism
communist Party
community
concentration camp
concept
conclusion
conflict
Confucianism
Congress of Vienna
conquest
conquistadores
consent
conservation of resources
conservative
constitution
constitutional monarchy
consumption
containment
contemporary issues
continent
contribution
controversial events
costs
Counter Reformation
country
coup d’état
Creoles
crisis
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ཆོས་�ེ།
གནམ་གཤིས།
མཉམ་བ�ེ།
�ང་དམག
�ོགས་བ�ས་�ི།
�ི་མ�ན་�ི་བདེ་�ང་།
མི་སེར་�ེལ་�ལ་�ི་�་བ།
མི་སེར་�ེལ་�ལ།
བཀའ་�བ་དཔལ་འ�ོར
ཚ�ང་ལས་�ི་གསར་བ�ེ།
ཁེ་ཕན་མ�ན་མོང་བ།
�ལ་�ོལ།
འ�ེལ་ལམ།
དམར་ཤོག་རིང་�གས།
དམར་ཤོག་ཚ�གས་པ།
�ི་ཚ�གས།
བཙ�ན་པའི་གསོག་�ར།
གོ་དོན།
མ�ག་�ོམ།
འ�ག་�ོད།
�་ནག་�་དར་བའི་ཀོན་�་ཤོསི་ཞེས་པའི་�་�བ་ཞིག
ཝེ་ཧ་ན་ཡི་�ན་ཚ�གས།
དབང་བ�ར།
ད�ས་དང་�ོ་ཨ་རི་ས་�ལ་དབང་�ར་བའི་སི་པན་�ིོ་དམག་མི་ལ་གོ།
�ས་མ�ན།
ཐོན་�ངས་ཉར་ཚགས་ཁག
�ར་�ོལ་ལ་དགའ་ཞེན་ཅན།
�་�ིམས།
�ལ་�ན་མང་གཙ�།
ཉེར་�ོིད།
དམག་ད�ང་བཀག་�ིལ།
�ས་མཉམ་�ི་གནད་དོན། ད་�འི་�ས་�ི་�་དོན།།
�ིང་ཆེན།
ཞབས་འདེགས།
�ོད་�ོག་ཅན་�ི་དོན་�ེན་ཁག
རིན་འབབ།
བཅོས་�ར་ལ་ངོ་�ོལ།
�ལ་ཁབ།
�ིད་དབང་བཙན་འ�ོག
ཡོ་རོབ་�ལ་�ི་�ད་པ་གཅིག་གམ་གཉིས་ཙམ་འ�ེས་མ་ཁག
�ས་�ི་གཉན་འ�ང་།
3
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Crusades
Cuban missile crisis
cultural diffusion
Cultural Revolution
culture
customs
Czar

Dark Ages
debt
decline
deforestation
democracy
demographic patterns
desertification
despot
despotism
detente
developing country
diaspora
dictatorship
diplomacy
direct democracy
discrimination
discuss
diseases

D

displaced persons
dissident
distance
distribution
diversity
divine right
drug trafficking
dynasty

earth
Eastern Hemisphere
economic growth

TIBETAN

སེར་དམག
�་པན་མེར་�གས་འ�ར་མདའི་གཉན་འ�ང་།
རིག་ག�ང་གི་�བ་གདལ།
རིག་གནས་གསར་བ�ེ།
རིག་ག�ང་།
གོམས་གཤིས་ཁག
ས་གནས་གང་ཞིག་�ོར་�ི་�ིད་�ས་�ོབ་�ོན་ནམ་འ�ེལ་མ�ད་�ེད་མཁན་�ི་ག�ང་
འ�ེལ་མི་�།

E

NYS Statewide Language RBERN

�ན་པའི་བ�ལ་པ།
�་ལོན།
ཁས་མི་ལེན་པ།
ཤིང་ནགས་�་གཏོར།
མང་གཙ�།
�ེ་འཆིའི་�ངས་ཚད་རི�་མིག་གི་བཀོད་རིས་ཁག
ས་བཤད་�ི་མངའ་�ལ་�ེ་ཐང་�་�ར་བའི་བ�ད་རིམ།
བཙན་ཤེད་དབང་འཛ�ན་པ།
བཙན་དབང་རིང་�གས།
�ལ་ཁབ་ཕན་�ན་དབར་�ིང་འཇགས།
ཡར་ཐོན་འ�ོ་བཞིན་པའི་�ལ་ཁབ།
རང་�ལ་ནས་ཁ་འཐོར་�ིན་པའི་མི་རིགས།
�ིད་དབང་�ེར་འཛ�ན་ལམ་�གས།
�ལ་འ�ེལ་ཐབས་�ས།
མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་�ས་པའི་དམངས་གཙ�།
མི་རིགས་�་�་ད�ེ་འ�ེད།
�ོས་བ�ར་�ེད་པ།
ན་ཚ་ཁག
�ལ་�ར་སོང་བའི་མི།
འགལ་�་ཅན།
�ང་ཐག
འ�ེམས་�ེལ།
�་མང་རང་བཞིན།
གནམ་བ�ོས་དབང་�ང་།
བཟི་�ན་ནག་ཚ�ང་།
�ལ་�ད།
སའི་གོ་ལ།
ཤར་�ིང་�ེད་གོ་ལ།
དཔལ་འ�ོར་འཕེལ་�ེད།
4
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education
effect
Egypt
election
embargo
emigrate
emperor
empire
encomienda system
encounter
endangered species
enforce
English Bill of Rights
enlightenment
environment
epidemic
equal
era
Estates‐General
ethnic cleansing
ethnic conflict
ethnic groups
ethnic tension
ethnocentrism
Eurasia
Eurodollar
European Union
events
excommunication
expansion
exploitation
exploration
export
extraterritoriality

fact
factors
famine
Fascism

TIBETAN

�ོབ་གསོ།
�ས་པ།
ཨི་ཇིབ།
འོས་འདེམས།
�་གཟིངས་བཀག་�ོམ།
�ལ་�ོས་འ�ོ་བ།
�ལ་པོ་ཆེན་པོ།
�ལ་ཁམས།
སི་པན་�ི་དམག་མི་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ཨ་རིའི་མེ་སེར་དང་�ལ་མིའི་ཐོབ་ཐང་�ོད་པའི་
ལམ་�གས་ཤིག་གི་མིང་།
འ�ད་པ།
�ོང་ཉེན་ཅན་�ི་རིགས།
༼ �ིམས་སོགས། ༽ ལག་ལེན་བ�ར་བ།
ཨིན་�ད་ཐོག་གི་གཞི་�འི་ཐོབ་ཐང་གི་�་ཚ�ག
སངས་�ས་གོ་འཕང་།
ཁོར་�ག
རིམས་ནད།
ཆ་�ོམ།
�ས་རབས།
གཞིས་ཀ ‐ �ིར་བཏང་།
མི་རིགས་�་མེད་བཟོ་བ།
མི་རིགས་�ི་�ོད་�ོག
མི་རིགས་�ེ་�ག་པའི་�ེ་ཚན།
མི་རིགས་�ི་དཀའ་ངལ།
རིག་ག�ང་ཞིག་གི་ངོས་ནས་�་�ོགས།
ཤར་�ོགས་དང་�བ་�ོགས་གཉིས་�ི་ས་གཞི་འ�ེས་མ།
�་རོབ་�ལ་ཁབ་�ི་�ོར་མོ་དང་ཨ་རི་�ལ་ཁབ་�ི་�ོར་མོ།
�བ་�ིང་�ལ་�ི་མ�ན་ཚ�གས།
གལ་ཆེའི་�ང་བ།
འ�ེལ་ལམ་གཞན།
�་�ེད།
བ�་གཞོག
�ལ་ཞིབ།
�ིར་འ�ེན།
མངའ་ཁོངས་རིང་�གས་འཕར་མ།

F
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བདེན་པ།
བཟོ་�།
�་གེ
ཕ་ཤིའི་རིང་�གས།
5

GLOBAL HISTORY GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL
Fascist Party
federation
Fertile Crescent
feudalism
fiefdom
folklore
foreign
foreign aid
foreign policy
free trade
French Revolution
fundamentalism

ENGLISH

gender
generations
genocide
geographic factors
geography
ghetto
glasnost
global economy
global history
global market
global migration
global trade
global village
globalization

TIBETAN

ཕ་ཤིའི་རིང་�གས་པའི་ཚ�གས་པ།
�ིོ་མ�ན་�ོགས་�ིལ།
ས་བ�ད་བཟང་པོའི་འཕེལ་�ས།
ཞིང་�ན་རིང་�གས།
ཞིང་�ན་རིང་�གས་�ི་གོ་གནས།
དམངས་�ོད་�ི་གོམས་གཤིས།
�ི་�ལ།
�ི་�ལ་རོགས་རམ།
�ི་�ལ་གཞན་�ི་ཆབས་�ིད།
རང་དབང་�ན་པའི་ཚ�ང་ལས།
ཕེ་རན་སིའི་�ལ་ཁབ་�ི་རིག་གནས་གསར་བ�ེ།
མ�ེགས་འཛ�ན་རིང་�གས།

G

globe
Glorious Revolution
goals
gothic
government
groups
guerrilla warfare

NYS Statewide Language RBERN

ཕོ་མོའིོ་ད�ེ་བ།
མི་རབས། །
རིགས་�ད་�་གཏོང་།
ས་ཁམས་རིག་པའི་�་�ེན།
ས་ཁམས་རིག་པ།
ཇི་�་མི་རིགས་བཀག་ཉར་�ས་པའི་�ང་།
�ི་ལོ། ༡༩༨༠ �ས་�ི་�་�་�་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཁབ་�ིད་�ས།
གོ་ལ་ཡོངས་�ི་དཔལ་འ�ོར།
གོ་ལ་ཡོངས་�ི་�ལ་རབས་ལོ་�ས།
གོ་ལ་�ི་ཡོངས་�ི་�ོམས་�།
གོ་ལ་�ི་ཡོངས་�ི་གནས་�ལ་�ོ་བ�ད།
གོ་ལ་�ི་ཡོངས་�ི་ཚ�ང་ཟོག
གོ་ལ་ཡོངས་�ི་�ོང་གསེབ།
གོ་ལ་�ི་�ོམ།
�མ་ག�གས།
�ན་�གས་ཅན་�ི་རིག་གནས་གསར་བ�ེ།
དམིགས་�ལ།
གྷོ་ཐེ་ཁི་།
�ིད་ག�ང་།
�ེ་ཚན།
འཇབ་�ོལ་དམག་འ�ག
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Hammurabi Code
Hellenistic
heretic
Hinduism
Holocaust
Holy Land
human rights
humanism
humanitarian
hunters and gatherers

ideas
immigration
imperialism
import
income
Indian Empires
indulgences
Indus Valley
Industrial Revolution
industrialism
inflation
infrastructure
inquisition
interdependence
interpretation

H

I

invasion
invention
Iron Curtain
irrigation
Islam
isolationism

jihad
Judaism

J

justice

NYS Statewide Language RBERN

བེ་བི་ལོན་�ི་�ལ་པོ་�ག་པའི་�ིམས་ཡིག
�་�ས་གྷི་རི་སི་�ལ་�ི་གོམས་གཤིས་དང་རིག་ག�ང་�ད་ཡིག་སོགས་�ི་སམ་�ོལ་�ི།
ཆོས་ལོག་པ།
ཧིན་�འི་ཆོས་�གས།
མི་རིགས་�ེབ་གསོད།
གནས་མཆོག་དམ་པ།
འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་།
མིའི་འ�ོ་བ་�་བའི་རིང་�གས།
འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་�ི་བདེ་�ག་ལ་སེམས་�ར་ཅན།
ཤ་�ི་�ེ་མ་བ�་�ོང་�ེད་མཁན།
བསམ་�ལ།
�ལ་�ོས།
�ལ་ཁམས་རིང་�གས།
ནང་འ�ེན།
ཡོངས་འབབ།
�་གར་�ི་�ལ་ཁམས།
བག་མེད། �བས་�ས་ལ་དོན་འ�ས་སོན་པ།
�ོ་ད�ས་ཨེ་ཤ་ཡའི་�ལ་�ི་ཨིན་�་སི་�་�ང་།
བཟོ་ལས་གསར་བ�ེ།
བཟོ་ལས་རིག་པ།
�ང་དང་�ས་�ོང་པའི་�་�ོད།
�ང་གཞིའི་འ�གས་�ན།
ཞིབ་འ�ག
�ོས་�བ།
འ�ེལ་བཤད།
བཙན་འ�ལ།
གསར་གཏོད།
�གས་�ི་ཡོལ་བ།
ཞིང་�་འ�ེན་ལས།
ཁ་ཆེའི་ཆོས་�གས།
ཁེར་�ང་རིང་�གས།
ཇེ་ཧད། =ཁ་ཆེའི་བ�ན་�ང་དམག
འཇི�་ཆོས་�གས།
�ང་བདེན།
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knowledge
Koran

laissez‐faire

K
L

land grants
land reform
language
Latin America
latitude
legend
legislature
liberal
liberty
Life expectancy
literacy
location
longitude

Magna Carta
maize
majority
Mandate of Heaven
manor
maps
Marshall Plan
Marxism
massacre
Mecca
medieval
Meiji Restoration
mercantilism
meridian
Mesoamerica
Mesopotamia
mestizos

M

Mexican Revolution
Middle Ages
Middle East
migrant
NYS Statewide Language RBERN

ཤེས་�།
ཀོ་�ཱན།
ག�ང་འ�ེལ་ཐེ་མེད།
ས་གཞིའི་གནང་བ་ཐོག་པ།
ས་གཞི་བ�ར་བཅོས།
�ད་ཡིག
ལེ་ཊིན་ཨ་མེ་རི་ཀ
འ�ེད་ཐིག
གཏམ་�ད།
�ིམས་བཟོ་�ན་ཚ�གས།
�ོ་�་ཆེན་པོ།
རང་དབང་།
ཚ�་ཚད།
འ�ི་�ོག་ཤེས་ཡོན།
ཆགས་�ལ།
ག�ང་ཐིག
�ིམས་ཡིག་ཆེན་མོ།
ཨ་ཤོམ
མང་མོས།
ཡི་�འི་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་འ�ེལ་བཀའ་�བ།
�ེར་གཞིས།
ས་�།
མཛད་�ོའི་དོ་དམ་པའི་འཆར་བཀོད་མ།
མ་ཁེ་སིའི་རིང་�གས།
�ེབ་གསོད།
�ཱེ་�ཱ།
�ས་རབས་བར་མ།
�ལ་�ད་པ་མེ་ཇིའི་མངའ་དབང་�ར་གསོ།
ཚ�ང་ལས་རིང་�གས།
སའི་གོ་ལའི་ག�ང་ཐིག
བར་མའི་ཨ་མེ་རི་ཀ
བར་མའི་གཙང་�་ཞེས་པ།
�ད་པ་འ�ེས་མའི་�ེས་�།
མེཀ་སི་ཁན་རིག་གནས་གསར་བ�ེ།
�ས་རབས་བར་མ།
ཤར་�ི་ད�ས།
ད�ར་ད�ན་�ོད་�ལ་�ོ་མཁན།
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migration
militarism
millennium
minority
missionary
modern
monarchy
Mongol
monotheism
monsoon
mosque
Mothers of the Plaza De Mayo
mountains
multicultural

Napoleonic Code
nation state
nationalism
natural resources
Nazism
negotiate
Neolithic
neutrality
New Imperialism
Ninety Five theses
Nobel Peace Prize
nobility
nomads

N

nonalignment
non‐violence
North America
North America Free Trade Agreement (NAFTA)
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
nuclear age
Nuremberg Trials

oceans

O

official
Old Imperialism
oligarchy
NYS Statewide Language RBERN

གནས་�ལ་�ོ་བ�ད།
�ག་པོའི་རིང་�གས།
ལོ་�ོང་གི་�ས་�ན།
�ང་ཤས།
ཆོས་�གས་�བ་�ེལ་གཏོང་མཁན།
དེང་�ས།
�ལ་པོའི་�ིད་དབང་།
མོན་གོ་ལི་ཡའི་�ལ་ཁབ་�ི་མི་སེར།
དཀོན་མཆོག་གཅིག་�ང་འདོད་པའི་�་བ།
ཆར་�ས།
ཁ་ཆེའི་�་ཁང་།
ཡི་�འི་མོ་དགོན་�ི་གཙ�་བདག
ར་�མས།
རིག་ག�ང་�་འཛ�མས།
ནེ་པཽ་ལིན་�བས་�ི་�ིམས་ཡིག
�ལ་ཁབ། -�ི་ག�ང་།
མི་རིགས་རིང་�གས།
རང་�ང་གི་ཐོན་�ེས།
�་ཛ�འི་རིང་�གས།
�ོས་མོལ་�ེད་པ།
�ོ་ཆས་གསར་མའི་�ས་རབས།
�ོགས་རིས་མེད་པའི་ངང་�ལ།
�ལ་ཁམས་རིང་�གས་གསར་མ།
ད�་བ�་གོ་�་འདི་དག
ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་�གས།
མི་�ག
འ�ོག་པ།
�ོགས་�ིལ་མེད་པ།
འཚ�་བ་མེད་པ།
�ང་ཨ་མེ་རི་ཀ
�ང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་རང་དབང་ཚ�ང་ཟོག་�ོས་མ�ན། ༼ ཨེན་ཨེ་ཨེཕ་ཊི་ཨེ ༽
�ང་ཨཊ་ལན་ཊིཀ་ཆིངས་ཡིག་�ིག་འ�གས། ༼ཨེན་ཨེ་ཊི་ཨོ། ༽
�ལ་�ན་�ི་�ས།
ཇར་མན་ནིའི་�ལ་ཁབ་ནང་གི་བ་ཝ་ར་ཧི་ཞེས་པའི་ས་�ལ་�ི་�ལ་ས།
�་མཚ�་ཁག
ག�ང་འ�ེལ། ལས་�ེད་པ།
�ལ་ཁམས་རིང་�གས་�ིང་མ།
�ང་�ེའི་�ིད་ག�ང་།
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Olmec civilization
opinion
Opium War
opposition
oral tradition
Organization of American States (OAS)
Organization of Petroleum Exporting Countries
(OPEC)
organizations
origin
Orthodox Christian Church
Ottoman
overpopulation
overthrow

P

Paleolithic
Palestinian Liberation Organization (PLO)
Panama Canal
parallel
parliamentary system
partition
passive resistance
patrician
Pax Romana
Pearl Harbor
peasants
per capita income
perestroika
persecution
Persian Gulf War
perspective
pharaoh
philosophy
photograph
physical map
pilgrimage
plague
plebeian
plebiscite
pluralism
poem
NYS Statewide Language RBERN

གནའ་བོའི་ཀོ་ལོམ་བོི་ཡན་�ལ་ཁབ་�ི་མི་སེར་�བས་�ི་རིག་གནས་གསར་བ�ེ།
བསམ་�ལ།
�་ནག་དམག་འ�ག
འགལ་�། ཁ་ཐད།
ངག་ཐོག་གི་�ན་�ོལ།
ཨ་མེ་རི་ཀ་�ི་ག�ང་གི་�ིག་འ�གས། ༼ ཨོ་ཨེ་ཨསི། ༽
�ངས་སིང་མ་�ས་པའི་�ོ་�མ་�ི་ཚ�ང་�ལ་ཁབ་ཁག་གི་ཚ�གས་པ། ༼ ཨོ་པི་ཨི་སི། ༽
ཚ�གས་པ།
འ�ང་�ངས།
ཡི་�འི་ཆོས་�གས་�ི་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་རིང་�གས་པའི་�་ཁང་།
ཨོ་ཊོ་མོན།
མི་འབོར་ཚད་�ལ།
འདོར་བ་ཚད་�ལ།
�ོའི་�ས་རབས།
པེ་ལིསི་ཊན་ནིའི་བཅིངས་འ�ོལ་�ེད་པོའི་མ�ན་ཚ�གས།
པ་�་མའི་�ར་ལམ།
འ�་མ�ངས།
�ོས་ཚ�གས་ལམ་�གས།
�ོགས་བགོས།
མངོན་�་མ་�ར་བའི་གདོང་ལེན།
རིགས་མཐོ་བའི་མི།
རོ་མན་�ལ་�ད་�བས་�ི་ཞི་བདེའི་�ས་རིང་།
�ཱལ་ཧར་�ཱོར།
�ོང་གསེབ་པ།
མི་རེའི་ལོ་རེར་ཡོངས་འབབ།
སོ་ཝིཊ་�་ནན་�ི་ཆབས་�ིད་དང་དཔལ་འ�ོར་�ི་ལས་རིམ།
�ག་�ོང་།
པར་ཤན་�ལ་�ྷ་ཡི་དམག་འ�ག
�་�ལ་ཁག
�་�ས་ཨི་ཇེབ་�ལ་པོའི་ཆེ་མིང་།
�་�བ།
འ�་པར།
རང་�ང་ས་བབ་�ི་ས་�།
གནས་�ོར།
ནད་ཡམས་�ག་པོ།
�་�ས་རོམ་�ི་མི་སེར་ཕལ་པ།
མང་ཚ�གས་�ི་བསམ་ཤོག་བ�་ལེན་
�་མ་འདོད་པའི་རིང་�གས།
�ན་�ོམ།
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pogroms
point of view
political map
political party
political systems
politics
pollution
polytheism
population
post‐Cold War
poverty
power
Pre‐Columbian civilizations
pre‐history
prejudice
president
primary source
prime minister
privatization
productivity
proletariat
propaganda
protectionism
protectorate
Protestantism
public
public opinion
Puritan Revolution
pyramids

queen
quota

racism
rain forest

Q
R

raw materials
rebellion
Red Guards
reform
reformation
NYS Statewide Language RBERN

འཆར་གཞི་�ན་པའི་མི་རིགས་�ེབ་གསོད།
�་�ལ།
�ིད་དོན་�ི་ས་�།
�ིད་དོན་�ི་ཚ�གས་པ།
�ིད་དོན་�ི་ལམ་�གས།
ཆབ་�ིད།
བཙ�ག་�ིབ།
�་མང་བ�ེན་པའི་�བ་མཐའ།
མི་འབོར།
ཁ་དམག་�ི་མ།
ད�ལ་འཕོང་།
�ས་པ།
ཀོ་ལོམ་བི་ཡན་�ལ་ཁབ་�ི་རིག་གནས་གསར་བ�ེ་གོང་མ།
ལོ་�ས་གོང་མ།
�ོགས་�ང་།
�ིད་འཛ�ན།
ཐོན་�ངས་�ི་�ང་གཞི།
�ིད་�ོན།
�ེར་འཛ�ན་རིང་�གས།
ཐོན་�ེད་བཟང་པོའི་རང་བཞིན།
འ�ོར་མེད་�ལ་རིམ་པ།
�ིལ་བ�གས།
རང་�ང་རིང་�གས།
�ང་�ོབ་མངའ་�ལ།
ཡི་�འི་ཆོས་�གས་གསར་མའི་�བ་མཐའ་གསར་མ།
མང་ཚ�གས་�ི།
མི་མང་བསམ་�ལ།
�ོམ་པ་�ལ་བཞིན་�ང་མཁན་�ི་རིག་གནས་གསར་བ�ེ།
དེ�་བང་སོ།
�ལ་མོ།
ཐོབ་ཆ།
མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་རིང་�གས།
ཆར་པའི་ནགས་ཚལ།
�་ཆ།
�ེན་ལོག
ཉེན་�ང་དམར་པོ།
བཅོས་བ�ར།
�ར་གསོ།
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refugee
regionalism
Reign of Terror
reincarnation
relationship
religion
religion belief
religion group
Renaissance
representative democracy
republic
resources
restoration
revolution
Revolutionary War
river valley civilizations
rivers
Roman Empire
rural
Russian Revolution
Russification

samurai
satellite nation
scarcity
scientific method
secondary source

S

secular
segregation
self‐determination
self‐government
senate
separation of church and state
Sepoy Mutiny
serf
Shintoism
shogun
Silk Road
slash and burn farming
slave trade
NYS Statewide Language RBERN

�བས་བཅོལ་པ།
མངའ་�ལ་རིང་�གས།
འཇིགས་�ག་ཅན་�ི་ས་�ལ།
ཡང་�ིད།
འ�ེལ་ལམ།
ཆོས་�གས།
ཆོས་དད།
ཆོས་�གས་�ི་ཤོག་ཁག
རིག་�ལ་བ�ར་དར་�ི་�ས།
མང་གཙ�འི་�་ཚབ།
�ི་མ�ན་�ལ་ཁབ།
ཐོན་�ངས།
�ར་གསོ།
གསར་བ�ེ།
གསར་བ�ེའི་དམག་འ�ག
གཙང་པོ་དང་�་�ང་།
གཙང་�།
རོ་མན་�ལ་ཁམས།
�ོང་གསེབ་�ི།
�་�་�འི་རིག་གནས་གསར་བ�ེ།
�་�་�འི་�ོལ་�ན་གོ
� མས་གཤིས་བཟང་པོ་སོགས་ལག་བ�ར་�ེད་�་བ�ག་པའི་�ིད་
འ�ས།
ཇ་པན་�ལ་ཁབ་�ི་�ི་�ེད་�ེད་མོའ་ི རིགས་ས་�་�ཱ་ཞེས་པ།
འཁོར་�ར་�ན་པའི་�ལ་ཁབ།
དཀོན་པོའི་རང་བཞིན།
ཚན་རིག་གི་ལམ་�ི་ཐབས་ལམ།
གལ་གནད་�ང་བའི་ཐོན་�ངས།
ཆོས་�གས་རིས་མེད།
ད�ེ་འ�ེད།
རང་ཐག་རང་གཅོད།
རང་�ང་རང་�ོང་�ིད་ག�ང་།
�ོས་ཚ�གས་གོང་མ།
ཡི་�འི་�་ཁང་དང་�ིད་ག�ང་གཉིས་ཁ་�ལ།
དམག་མིའི་�ེན་ལོག
ཞིང་�ན།
ཤིན་ཏོའི་ཆོས་�གས།
ཉེ་ཧོང་�ལ་ཁབ་�ི་དམག་དཔོན་མཐོ་ཤོས་�ི་གོ་གནས།
དར་གོས་ཅན་�ི་འ�ོ་ལམ།
ཁ་གཤག་དང་མེར་�ེག་གི་ལོ་ཏོག་འདེབས་འ�གས།
�ན་ཡོག་ཉོ་ཚ�ང་།
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slavery
social
social class
Social Darwinism
socialism
socialist
solidarity
South America
sovereignty
Soviet Union
sphere of influence
stability
standard of living
state
status
steamboat
stereotype
stratification
structure
subcontinent
Sub‐Saharan Africa
superpowers
Supply and demand
symbols

Taiping Rebellion
Taoism
technology

T

terrorism
theory
Third World
Tiananmen Square
timeline
Torah
totalitarianism
trade imbalance
traditions
treaties
Treaty of Versailles
tribal group
tribalism
NYS Statewide Language RBERN

�ན་གཡོག་ལམ་�གས།
�ི་ཚ�གས་�ི།
�ི་ཚ�གས་�ི་�ལ་རིམ།
�ི་ཚ�གས་ཌར་ཝིན་�ི་�ེས་འ�ག་རིང་�གས།
�ི་ཚ�གས་རིང་�གས།
�ི་ཚ�གས་རིང་�གས་པ།
ཆིག་�ིལ།
�ོ་ཨ་མེ་རི་ཀ
རང་དབང་གཙང་མའི་བདག་དབང་།
�་�་�་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཁབ།
�བ་ཚད་ཆེ་བའི་�གས་�ེན།
བ�ན་�གས།
འཚ�་བའི་ཚད་གཞི།
མངའ་�ེ། �ི་ག�ང་།
གནས་�ངས།
�ངས་�གས་�་�ང་།
འ�་པོ་འ�་�ང་།
བ�ེགས་རིམ།
བཟོ་བཀོད།
ཉེ་བའི་�ིང་ཆེན།
ས་ཧ་ར་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་�ིང་ཆེན་�ི་ནང་གསེས།
�ོབས་�གས་ཆེ་བ་ཁག
དགོས་མཁོ་དང་མཁོ་�ོད།
མཚ�ན་�གས།
ཊཡི་པིང་�ེན་ལོག་�ེད་མཁན།
ཏའོ་ཛ�མ།
འ�ལ་ལས་རིག་པ།
འཇིགས་�ལ་རིང་�གས།
�མ་གཞག
འཛམ་�ིེང་ག�མ་པ། �ོགས་གཏོགས་�་མེད་པའི་�ལ་ཁབ།
གནམ་�ེ་�ོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན།
�ས་�ི་མཚམས།
ཏོ་�ཱ།
གཅིག་�ད་རིང་�གས།
ཚ�ང་ཟོག་ཆ་མི་མཉམ་པ།
གོམས་�ོལ།
ཆིངས་ཡིག
ཕ་རན་སི་�ལ་ཁབ་ནང་གི་ས་ཆ་ཝར་ས་ལིའི་ཆིངས་ཡིག
གདོད་མའི་ཤོག་ཁག
གདོད་མའི་ཚ�་པའི་ལམ་�གས།
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tribunal
Triple Alliance
Triple Entente
truce
Twelve Tables
tyranny

United Nations
uprising
urban
urbanization
utopian reform

value
vassal
Vedas
viceroy
vote

war
Warsaw Pact
weapons
Weimer Republic
Western Hemisphere
Westernization
White Man’s Burden
world
World Bank
World War I
World War II
writing system

Zionism
Zulu

U

V

W

Z

NYS Statewide Language RBERN

�ིམས་ཞིབ་ཁང་།
�མ་�ར་མ�ན་�ོགས་�ལ་འ�ེལ།
�མ་�ར་གོ་�ོགས་མ�ན་འ�ེལ།
འ�ལ་སེལ་དམག་འ�ག
རི�་མིག་བ�་གཉིས།
བཙན་དབང་�ིད་ག�ང་།
མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས།
རང་དབང་�ེན་ལངས།
�ོང་འ�ེར་�ི།
�ོང་འ�ེར་�ི་ངོ་བོར་�ར་ལས།
འདོད་པའི་འཆར་�ང་གི་ལེགས་བཅོས།
རིན་གོང་།
མངའ་འབངས།
རིག་�ེད་�ི་ག�ང་།
གོང་མའི་�ལ་ཚབ།
འོས་ཤོག་འཕེན་པ།
དམག་འ�ག
དམག་འ�ག་མི་ཡོང་བའི་�ལ་�ིའི་ཆིངས་ཡིག
མཚ�ན་ཆ་ཁག
ཇར་མན་�ལ་ཁབ་�ི་�ལ་ས་ཝེ་མར་མི་སེར་�ལ་ཁབ།
�བ་�ེད་སའི་གོ་ལ།
�བ་�ོགས་�ིང་�བ�ར་བའི་རིང་�གས།
མི་རིགས་དཀར་པོའི་སེམས་�ར།
འཛམ་�་�ིང་།
འཛམ་�ིང་�ལ་�ིའི་ད�ལ་ཁང་།
འཛམ་�ིང་དམག་ཆེན་དང་པོ།
འཛམ་�ིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ།
�ོམ་རིག་ལམ་�གས།
ཛ�་ཡོན་�ི་�་�བ།
�་�འི་མི་རིགས།
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