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འཛིན་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་བཟོ་བཀོད་ལམ་སོན།

འཛིན་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་ཆེད་དགོས་ངེས་ཆ་རྐེན།

•	 ཚོན་རི།

•	 དེབ་ཀི་བང་ཁི།

•	 སོན་རའི་དེབ་ཕེང་༤༠་ཅན་གི་དཔེ་དེབ་བླུགས་སོད་དཔྱང་རས།

•	 མི་ཊར་༡༥	 ཅན་གི་ར་ཐག་དང་།	 གོན་གོས་འཛིན་ཆས་དང་ལྕགས་གཟེར་

༢༤(དཔེ་དེབ་རྩྭ་ཐག་ཐོག་འགེམས་སོན་ཆེད།)

•	 ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ཅན་གི་སྒམ་ཆུང་༤།	

•	 སོན་རའི་དེབ་ཕེང་ལས་སྒྲུང་གཏམ་གི་མི་སའི་པར་རིས་གཅོད་འབེག་བྱས་

པ།

•	 ཡིག་ཆས།	གང་སྦྱར་གངས	༤༨			སྦྱར་རི།	སེབ་གཟེར་ཡོ་ཆས།	ཁབ་གཟེར།		

ཇེམ་ཙེ།	 (སྙན་རོམ་དང་སོན་རའི་དེབ་ཕེང་མི་སའི་པར་རིས་གཅོད་འབེག་

ཆེད།)	ཚོན་ཁ་དང་ཞ་སྨྱུག			ཤོག་བུ་ཚོན་ཁ་ཅན་དང་དཀྱུས་མ་ཆེ་ཚད་	A2	

ཅན་	༢༤					ཕི་ལིབ་གང་སྦྱར་ཤོག་བུ་	༡		

•	 ཨ་རི་རོགས་ཚོགས་དང་བོད་ཀི་ཐེབས་ར་ཁང་གི་ལས་རྟགས།	 (དེབ་ཀི་བང་

ཁི་དང་ཡིག་སྒམ།)

•	 ཐོ་བ་དང་ལྕགས་གཟེར་	༢༤	(དཔྱང་རས་སྒིག་ཤོམ་ཆེད)
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འཛིན་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་ཀི་བཟོ་འགོད་ཀི་ལས་རིམ། 

ཐོག་མར་འཛིན་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་བཟོ་བཀོད་ཆེད་འཛིན་གྲྭའི་གྲུ་འོས་ཤིང་

འཚམས་པ་ཞིག་འདེམས་དགསོ།	 	 གྲུ་དེ་གུ་ཡངས་པ་དང་འཛིན་གྲྭར་བར་ཆད་མི་

ཡངོ་བ་དགསོ་པས།	འཛིན་གྲྭའི་རྒྱབ་ངོས་སོགས་འསོ་ཞིང་འཚམས་པ་ཞིག་དགསོ།

Instructions to make a Classroom Reading Corner

In order to make a classroom reading corner, you need:

•	 Paint

•	 A bookshelf

•	 A hanging display unit for a 40 part Graded Reading Series 
(to be supplied by DoE)

•	 A 15 meters of jute rope, 24 clothes pin and nails 

•	 4 transparent boxes for storage

•	 A Letter box

•	 4 Small chairs or a rug/mat

•	 Cut-outs of Graded Reading Series characters (to be sup-
plied by DoE)

•	 5 Tibetan poems on chart papers

•	 Stationery: 4 dozen chart papers, good quality glue, Stapler 
with Pins and a pair of Scissors, colours – crayons and pencils, 
2 dozen coloured A2 size and white sheets and 1 flipchart

•	 USAID &The Tibet Fund Stickers (Book Shelf and Letter 
Box)

•	 Hammer and 2 dozen nails* (to install hanging display)
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Details of Reading Corner

Firstly, choose a corner of the classroom which can be used as a 
reading corner. The corner should be spacious and should not in-
terrupt the rest of the class. It can be in the back of the class or any 
other corner which is suitable.

༡   གྱང་ལ་ཚོན་གཏོང་བ།

སོབ་ཕྲུག་རྣམས་དགའ་མོས་བྱེད་སའི་ཚོན་ཁ་བཀྲ་བ་ཞིག་འདེམས་དགོས།	པར་

རིས་ནང་བསན་པ་བཞིན་གང་གི་སྒང་ནས་འགོ་བར་ཚོན་རི་གཏོང་དགོས།	 	

འདྲ་པར་ནང་གི་ཚོན་ཁ་དེ་ལྗང་སེར་(Nerolac Lime Green)ཡིན།

*	ཐོ་བ་དང་།	གཟེར།	ཇེམ་ཙེ།	ཐག་པ་སོགས་ཕྲུ་གུར་མི་སྙོབ་སར་འཇོག་དགོས།	

1. Painting the reading corner: 

Choose a bright colour and get the wall painted. The paint has to be 
done from top to bottom of the corner wall as shown in the picture. 
You can choose two colours as well.
The colour in the picture is Nerolac Lime Green.

*Hammers, nails, rope and scissors are to be kept out of children’s reach and in 
the care of teacher.
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༢   དེབ་ཀི་བང་ཁི

དེབ་ཀི་བང་ཁི་ཉོས་པའམ་བཟོ་བཀོད་གནང་དགོས།	 	 དེབ་༨༠༠	 ཙམ་ཤོང་བའི་

བང་ཁི་ཞིག་དགོས་རྒྱུ།	རྒྱུ་ཆ་འདེམས་སྐབས་ཟབ་ནན་གནང་དགོས་ལ།	ཕྲུ་གུ་ལ་

རྨས་སྐོན་མི་ཡོང་བ་ཞིག་དགོས།	 ཕར་ཚུར་སོས་བདེ་ཡོང་ཆེད་བང་ཁི་ལྗིད་ཚད་

ཆེན་པོ་བཟོ་མི་འསོ།

2. Bookshelf:

You can buy a bookshelf or get it made. The bookshelf should be big 
enough to accommodate over 800 books. Be careful while choosing 
the material: it should not hurt or injure children. Do not take a very 
heavy shelf so that you can move it easily and change its location 
whenever required.
Measurement:

Height: 3 feet 5 inches, Depth: 12 inches, Width: 5 feet 5 inches

ཚད་གཞི།

མཐོ་ཚད།	ཕིཊ་༣	དང་ཨིན་ཅི་༥		ཞེང་ཚད།		ཨིན་ཅི་༡༢		དཀྱུས་
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༣  དཔེ་དེབ་བླུགས་སོད་དཔྱང་རས།

དཔེ་དེབ་བླུགས་སོད་དཔྱང་རས་ནི་ཚོན་ཁ་ཅན་དང་སྦ་ཁུག་མང་པོ་ཡོད།		དེའི་

ནང་སོན་རའི་དེབ་ཕེང་	 	༤༠		བཞག་དགོས།	 	དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་དོན་ནི་དེབ་

རྣམས་ཀི་གནས་ཚད་རིམ་པ་སོན་པའི་ཆེད་ཡིན།	 	 འདིས་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་དེབ་

རྣམས་གནས་ཚད་རིམ་པ་ལྟར་ཀོག་འདོན་བྱེད་པ་ལ་བོ་སོབས་སེལ་གི་ཡོད།

སོན་རའི་དེབ་ཕེང་ལ་རིམ་པ་བཞི་ཡོད།	 	 	 དེབ་དེ་དག་གི་གནས་ཚད་རིམ་པ་

སོན་ཆེད་ཟུར་ལ་ཚོན་ཁ་གསལ་ཡོད།			

ཚོན་ཁ་འདི་དག་གནས་ཚད་ཀི་མཚོན་རྟགས་ཡིན།	 ཕྲུ་གུ་ཚོས་དེབ་ཀི་གནས་

ཚད་ངོས་བཟུང་བདེ་བ་ཡོང་ཆེད།	 སོན་རའི་དེབ་ཕེང་རྣམས་དཔྱང་རས་ཀི་སྦ་

ཁུག་ཚོན་ཁ་གཅིག་པའི་ནང་བཞག་དགོས།	 	 དཔྱང་རས་དེ་ཕྲུ་གུའི་སྙོབས་ས་

ཞིག་ལ་དཔྱང་དགོས།
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༤  རྩྭ་ཐག་ཐོག་དཔེ་དེབ་བཤམས་པ།

གང་ངོས་ལ་གཟེར་བརྒྱབས་ནས་ཕྲུ་གུས་སྙོབ་ས་ཞིག་ཏུ་རྩྭ་ཐག་འཐེན་པ་དང་།		

དེའི་ཐོག་ཕྲུ་གུས་དགའ་མོས་བྱེད་པའི་དེབ་དཔྱངས་དགོས།	དཔྱང་ཐག་དེའི་

ཐོག་གཟའ་འཁོར་གཅིག་རིང་བཀག་དགོས་པའི་དེབ་ཁག་དཔྱངས་ཆོག

3. Hanging Display:

The hanging display unit is a colourful hanging unit with pockets to 
keep the 40 Graded Reading Series books. The effort is to display 
the books as per their levels. This unit will be supplied by DoE for 
every classroom. This shall encourage children to read the books in 
a graded fashion. 

There are four levels in GRS and each level will be marked on the 
top corner of every book by a separate colour. This unit needs to be 
hung at a level so that the child can take the books on their own.

4. Jute Rope for hanging few books:

You can hang the rope by hammering the nails into the walls of the 
reading corner. Hang the jute rope at such a height that children can 
reach it on their own and take the book they like for reading. You 
can hang those books which you want children to read in that week.
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༥  འགྱིག་གི་སྒམ་ཆུང།

ཕི་གསལ་ནང་གསལ་གི་འགིག་གི་སྒམ་ཆུང་ཉོ་དགོས།	།		གོང་གི་ཡིག་ཆས་དང་

དེབ་རྣམས་ཤོང་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས།	སྒམ་ཆུང་ཐོག་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཆེད་མིང་

བྱང་བཀོད་དགོས།		

5. Plastic Boxes:

Buy four transparent plastic boxes. The boxes should be big enough 
to store stationery and few books. You can label the boxes as statio-
nery box and so on.

Measurement:

Height: 8 inches, Length: 14 inches

ཚད་གཞི།

མཐོ་ཚད།	ཨིན་ཅི་	༧	དཀྱུས་ཚད།	ཨིན་ཅི་༡༤		ཞེང་ཚད།	ཨིན་ཅི་༡༡
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༦  ཡིག་སྒམ།

ཤིང་ངམ་མཁེགས་ཤོག་གིས་

ཡིག་སྒམ་བཟོ་དགོས།	 	 ཉིན་

ལྟར་ཕྲུ་གུས་དགེ་རྒན་ལ་ཡིེ་གེ་

བིས་ནས་སྒམ་ཆུང་དེའི་ནང་

བླུགས་ངེས།	 སྒམ་ཆུང་དེ་ལ་

བོད་ཡིག་ཐོག་(ངའི་དགེ་རྒན་

ལ་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆུང་)ཞེས་

པའི་མིང་བྱང་བིས་དགོས།		

6. Letter Box:

You can get a letter box made with wood or with thick card board. 
Children may regularly write and drop letters to their teacher in the 
box. The letter box should have a caption in Tibetan: ‘Letters to my 
Teacher’. Put the letter box at the level of the children’s height so 
that they can easily drop their letters.
Measurement:

Height: 18 inches, Depth: 5.5 inches, Width: 12 inches

ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་སྒམ་ཆུང་ནང་ཡི་གེ་བླུགས་བདེ་བའི་ཆེད་ཕྲུ་གུའི་གཟུགས་

ཚད་དང་འཚམས་སར་སྒམ་ཆུང་རིག་པར་བཀལ་དགོས།

ཚད་གཞི།	

མཐོ་ཚད།	ཨིན་ཅི་༡༨		ཞེང་ཚད།	ཨིན་ཅི་༥་༥	དཀྱུས་ཚད།	ཨིན་ཅི༡༢
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༧  ཞབས་སེགས་ཆུང་ཆུང།

འགིག་གི་ཞབས་སེགས་ཆུང་ཆུང་བཞི་ཉོས།	དེ་འདྲ་མ་རག་ཚེ་རྩྭ་གདན་སོགས་

གདན་གཞན་ཡང་སྤོད་ཆོག	

7. Small chairs

Buy four small plastic chairs. You can also use a rug or a mat in the 
place of chairs. Attached picture is of stools purchased in Dharam-
sala.

༨  སོན་རྩའི་སྒྲུང་གཏམ་གྱི་མི་སའི་པར་རིས་གཅོད་འབེགས།

ཕྲུ་གུ་ཚོས་སྒྲུང་གཏམ་གི་མི་སར་འབེལ་འདྲིས་དང་ངོས་བཟུང་སོྤ་བ་འཕེལ་ཆེད་

སོན་རའི་དེབ་ཕེང་ལས་མི་སའི་པར་རིས་གཅོད་འབེགས་ཀིས་རིག་པར་ལེགས་

པར་སྦྱོར་དགོས།	 	 	ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་མི་སའི་པར་རིས་མཁོ་སྤོད་གནང་

རྒྱུ།
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8. Cut-Outs of GRS characters:

In order to create familiarity and give a subtle encouragement to 
read GRS stories, it has been planned to hang the cut-outs of GRS 
characters in the reading corner. The cut-outs of GRS characters 
will be provided by DoE. 

༩  སྙན་རྩོམ།

བོད་ཡིག་སྙན་རོམ་༥བིས་པའམ་གཞན་ལས་འདེམས་བསྒྲུགས་ཀིས་སོབ་ཕྲུག་

ཚོས་ཀགོ་ཐུབ་ས་ཞིག་ལ་སྦྱར་དགསོ།	སྙན་རོམ་དེའི་བརདོ་ཚིག་བཅསོ་མ་མ་ཡིན་

པར་རང་བཞིན་དང་རེད་མའོི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཞིག་དགསོ།	 	 དེ་དག་བསབ་བྱ་

གཅིག་པུ་མཚོན་པ་མ་ཡིན་པར།	ཕྲུ་གུས་རེད་མ་ོདང་མཉམ་དུ་ལེན་པའི་གླུ་དཔེར་

ན།		ཐག་མཆངོ་དང།			རྒྱུག་མཆངོ་།				པ་ོལ་ོསོགས་རེ་བའི་སྐབས་ཀི་རྒྱུན་སལོ་གི་

སྙན་གཞས་རིགས་ཡིན་དགསོ།	སལོ་རྒྱུན་གི་སྙན་ཚིག་ཀང་བེད་སྤདོ་བྱ་ཆགོ
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9. Poem:

You can either write or print five short poems in Tibetan for chil-
dren on chart papers. The poems should be hung at the eye level of 
children’s so that they can read it properly. Select good poems with 
playful and natural use of language; without any artificial sentence 
structure and vocabulary. Do not use purely didactic poems. Use 
the songs that children sing while playing certain games, such as 
while skipping, jumping, and playing ball. You can use traditional 
rhymes.

༡༠  ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་དང་བོད་ཀི་ཐེབས་རྩའི་ལས་རྟགས།

ཨ་རི་རོགས་ཚོགས་དང་བོད་ཀི་ཐེབས་ར་གཉིས་སྦྱིན་བདག་མཚོན་པའི་ཆེད་

འདི་གཉིས་ཀི་ལས་རྟགས་དེབ་ཀི་བང་ཁི་དང་ཡིག་སྒམ་ཟུར་དུ་སྦྱོར་དགོས།		

འདི་ནི་སྦྱིན་བདག་གི་དགོས་མཁོ་ཡིན་ཙང་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།
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འདི་ལྟར་འཛིན་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་ཆ་ཚང་གྲུབ་པ་ཡིན།

ཐུགས་སང།				འཛིན་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་ཀི་དངོས་ཆས་ཡོངས་རོགས་ཕྲུ་གུའི་གཟུགས་པོའི་རིང་

ཚད་དང་བསྟུན་དགོས།

And your Classroom Reading Corner is ready.

Note: The level of everything should be according to the average 
height of the children in the classroom.

10. USAID & The Tibet Fund Stickers

As an act of donor acknowledgment, stick the USAID &The Tibet 
Fund stickers on the side of book shelf and letter box. This is a do-
nor requirement and, therefore, necessary.



�13 �

འཛིན་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་འཆར་འགོད་དང་ལམ་སོན།

	 “སློབ་ཕྲུག་ལ་ཀློག་བསབ་པ་དེ་འབྲི་ཀློག་གྲི་ཤེས་ཡློན་ཙམ་གྲི་ཆེད་དུ་

དམྲིགས་པ་ནྲི་འགྲིགས་ངེས་ཤྲིག་མྲིྲིན།	དེ་དང་ལྷན་སློབ་ཕྲུག་ལ་དཔེ་ཀློག་གྲི་རྲིན་ཐང་

གསལ་རློགས་བེད་རྒྱུར་རློགས་རམ་བེད་དགློས།	 རྲིན་ཐང་རློགས་པ་དེས་དཔེ་ཀློག་གྲི་

སྐབས་སྤློ་སྣང་དང་བླངས་བ་གཉྲིས་ཀ་འཐློབ་ཐུབ།”

Fractor, Woodruff, Martinez and Teale	 བཅས་ཀྲིས་བྲིས་པའྲི་“འཛིན་གྲྭའྲི་

དཔེ་མཛོད་ཡློད་པའྲི་སློན་འགློའྲི་སློབ་གྲྭ”ལས་འདེན།

ངློ་སྤློད།

	 འཛིན་གྲྭའྲི་དཔེ་མཛོད་ལས་འཆར་འདྲི་བཞྲིན་འདྲི་ག་ཤེས་རྲིག་ལས་ཁུངས་

ནས་རང་རེའྲི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་དཔེ་ཀློག་གློམས་གཤྲིས་ཡར་རྒྱས་གཏློང་རྒྱུ་དང་སྐུལ་མ་

གཏློང་རྒྱུའྲི་ཆེད་དུ་འཆར་འགློད་ཞུས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན།	 སློབ་གྲྭའྲི་ཕྲི་ནང་ཁྱད་པར་མེད་པར་

ཉྲིན་ལྟར་དཔེ་ཀློག་བེད་མཁན་གྲི་སློབ་ཕྲུག་ཅྲིག་ལ་མཚོན་ན།	 དཔེ་ཀློག་བེད་མཁན་གྲི་

བརྒྱ་ཆ་དཔེ་ཀློག་མྲི་བེད་མཁན་གྲི་སློབ་ཕྲུག་ལས་མང་བ་ཡློད།	 ཇྲི་ཙམ་གྲིས་དཔེ་ཀློག་

མང་བ་བས་པ་དེས་སློབ་ཕྲུག་གྲི་ཐ་སྙད་ཕྱུག་ཏུ་འགློ་བ་དང་།	ཀློག་གྲི་ནུས་པ་གློང་འཕེལ་

འགློ་བ།	དེ་བཞྲིན་ཁློང་ཚོའྲི་འཛམ་གྲིང་གྲི་ཤེས་བ་མང་དུ་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བེད་ཐུབ།

བློད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་རྲིག་པ་དང་འབེལ་བ།

	 ཀློག་གྲི་གལ་ཆེའྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི་	 (ཉམས་མློང་གསློག་པ།	 མཉམ་ཞུགས་བེད་
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པ།	 འབེལ་ལམ་འཛུགས་པ།	 ཐློས་པ་སློགས།)	 སློབ་སྦློང་བེད་པའྲི་གཞྲི་རྩ་རེད།	 དེ་ནྲི་

དེང་དུས་དང་སློལ་རྒྱུན་ཤེས་ཡློན་ལམ་སློལ་གཉྲིས་ཀས་ཁས་ལེན་བེད་ཀྲི་ཡློད་པ་

ཞྲིག་ཡྲིན།	 བློད་ཀྲི་ཤེས་ཡློན་ལམ་ལུགས་ནང་སློབ་སྦློང་ཀུན་གྲི་གཞྲི་རྩ་(ཐློས་པ)འྲི་

ཐློག་འབུངས་ཀྲི་ཡློད།	ཐློས་པ་དང་ཀློག་པ་ནྲི་ཕྲུ་གུའྲི་ནུས་རྩལ་དང་།	རྲིག་རྩལ།	གསར་

གཏློད་ཀྲི་བསམ་བླློློ།	 དེ་བཞྲིན་ཁློང་ཚོའྲི་སྐད་ཆའྲི་ཆུ་ཚད་ཡར་རྒྱས་ཚད་ལྡན་ཡློང་བ་

བཅས་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པློ་ཡློང་གྲི་ཡློད།

འཆར་འགློད།	

	 ང་ཚོས་སློབ་གྲྭ་ཚང་མར་འཛིན་གྲྭའྲི་དཔེ་མཛོད་འཛུགས་པའྲི་ལམ་སློན་ཞུ་

བཞྲིན་ཡློད་ལ།	 ཡློད་པའྲི་ཐློག་ཡར་རྒྱས་གཏློང་ཐབས་ལ་འབད་བཞྲིན་ཡློད།	 ཉེ་བའྲི་

ཆར་འཛིན་གྲྭའྲི་དཔེ་མཛོད་འཛུགས་པའྲི་ཐད་ཞྲིབ་འཇུག་བས་པ་བརྒྱུད།	 འཛིན་གྲྭའྲི་

ནང་སློབ་ཕྲུག་གྲི་དགློས་མཁློ་ལམ་སེང་འཐློབ་ས་ཡློད་པར་བེད་པའྲི་གལ་ཆེའྲི་རང་

བཞྲིན་གསལ་སློན་བས་ཡློད།	དེ་བཞྲིན་གཞྲི་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་དཔེ་ཀློག་ཞྲིབ་འཇུག་གྲིས་ཀང་

འཛིན་གྲྭའྲི་དཔེ་མཛོད་འཛུགས་པའྲི་གལ་ཆེའྲི་རང་བཞྲིན་གསལ་སློན་བས་འདུག

	 སློབ་ཕྲུག་གྲི་ཀློག་གྲི་བ་བའྲི་དློ་སྣང་དང་སྤློ་སེམས་ལ་མེ་སག་བསྒློན་པར།	

ངེས་པར་དུ་དཔེ་དེབ་དེ་དག་གྲིས་སློབ་ཕྲུག་གྲི་དམྲིགས་གཏད་འཛིན་དགློས་ལ།	 ཁློང་

ཚོའྲི་འཆར་སྣང་ལ་ཡྲིད་དབང་འཕློག་དུ་འཇུག་དགློས།	 དེ་བཞྲིན་ཁློང་ཚོས་ཡང་ནས་

བསྐྱར་དུ་ཕྲིར་དཔེ་དེབ་བལྟ་བར་འཁློར་དགློས་པ་བཟློ་དགློས།	 དེར་བརེན་དཔེ་དེབ་

སྒྲིག་གཤློམ་མཐློང་སྣང་དློད་པློ་བེད་དགློས་པ་དང་།	 དཔེ་དེབ་སྣ་འཛོམས་འདང་ངེས་

མཁློ་སྤློད་བེད་དགློས།
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ལག་བསར།

	 འཛིན་གྲྭའྲི་དཔེ་མཛོད་ནྲི་ངེས་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་དཔེ་དེབ་དང་ཐག་ཇེ་ཉེར་གཏློང་

བའྲི་མཐུན་འགྱུར་དུ་འགྱུར་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་དགློས།	 དེ་མཚུངས་སློབ་སྦློང་བེད་པའྲི་བརྒྱུད་

རྲིམ་ནང་དཔེ་དེབ་དང་ཁློང་ཚོས་ཉར་བའྲི་སྒྲུང་དེ་དག་ལ་བརྩྲི་མཐློང་དང་དློ་ཁུར་བེད་

ཤེས་པ་ཡང་དགློས།	 འཛིན་གྲྭའྲི་དཔེ་མཛོད་དེ་ཡུན་གནས་ཐུབ་མྲིན་ནྲི་དགེ་རྒན་དང་

སློབ་ཕྲུག	 	 	 དེ་བཞྲིན་ཕ་མ་བཅས་ཀྲི་རྒྱབ་སྐྱློར་དང་མཉམ་ཞུགས་བེད་མྲིན་ལ་རག་

ལུས་ཡློད།	

གཤམ་གྲི་ཐབས་ལམ་ཁག་ལམ་སློན་ཞུ་རྒྱུ།

ཀ༽	 འཛིན་གྲྭའྲི་དཔེ་མཛོད་ཀྲི་བེད་སློ་ཚང་བར་ངེས་པར་དུ་འཛིན་གྲྭའྲི་སློབ་ཚན་

རེའུ་མྲིག་ནང་གསལ་དགློས།

ཁ༽	ཀློག་པ་པློ་པློར་སྐུལ་སློང་བ་ཆེད་ཀློག་པ་པློའྲི་དཔེ་རྲིས་(readers chart) འཛིན་

གྲྭ་ཚང་མའྲི་ནང་བཀལ་དགློས།	

ག༽	 ཀློག་པ་པློ་ལེགས་ཤློས་ལ་ངེས་པར་དུ་གཟེངས་བསློད་ལག་འཁྱེར་སྤློད་དགློས།

ང༽	 འཛིན་གྲྭའྲི་དཔེ་མཛོད་ཡར་རྒྱས་ཡློང་བའྲི་ཆེད་སློབ་ཕྲུག་གྲིས་ཁྱྲིམ་ནས་པར་

རྲིས་ལྡན་པའྲི་བྲིས་པའྲི་སྒྲུང་དེབ་དང་།	 དུས་དེབ་སློགས་དཔེ་དེབ་གཞན་དག་

འཁྱེར་ཡློང་བར་རྒྱབ་སྐྱློར་བེད་དགློས།	 དེས་སློབ་ཕྲུག་གྲི་དགའ་ཕློགས་དང་

དཔེ་ཀློག་བེད་ས་གཉྲིས་ཀྲི་འབེལ་བ་བརན་དུ་གཏློང་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད་དློན་

སྙྲིང་ལྡན་པའྲི་ཁློར་ཡུག་རྒྱ་སྐྱེད་བེད་ཐུབ།

ཅ༽	 འཛིན་གྲྭའྲི་དཔེ་མཛོད་ཡར་རྒྱས་ཇྲི་ལྟར་གཏློང་བའྲི་ཐད་སློབ་ཕྲུག་གྲི་བསམ་

ཚུལ་ལེན་དགློས།
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ཆ༽	 སློབ་ཕྲུག་དང་མཉམ་འབེལ་བས་ནས་འཛིན་གྲྭའྲི་དཔེ་མཛོད་བེད་སྤློད་ཇྲི་ལྟར་

གཏློང་མྲིན་གྲི་སྒྲིག་གཞྲི་གསལ་པློ་ཞྲིག་བཟློ་དགློས།

ཇ༽	 སློབ་ཕྲུག་སུ་ཞྲིག་གྲིས་འཛིན་གྲྭའྲི་ལས་བ་བསྒྲུབས་རེས་སྐུལ་མ་དང་ལེགས་

སྐྱེས་ཀྲི་ཚུལ་དུ་འཛིན་གྲྭའྲི་དཔེ་མཛོད་བེད་སྤློད་བེད་དུ་འཇུག་དགློས།

ཉ༽		 འཛིན་གྲྭའྲི་དཔེ་མཛོད་ལས་གཞྲི་དེ་ལམ་ལྷློང་ཡློང་བར།	 ལམ་སློན་ཞུས་པ་

བཞྲིན་སྐབས་དློན་འགན་ཁུར་གནང་མཁན་གྲི་དགེ་རྒན་གྲི་འཆར་འགློད།	 གློ་

སྒྲིག	དཔེ་དེབ་སྣ་འཛོམས་ཀྲི་སྒྲིག་གཤློམ་བེད་སངས་སློགས་ལ་འབེལ་བ་ཆེན་

པློ་ཆགས་ཡློད།

འཛིན་གྲྭའྲི་དཔེ་མཛོད་ཉྲིན་མློ་སྲུང་བརྩྲི།

	 ལློ་ལྟར་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡	ཉྲིན་འཛམ་གྲིང་དཔེ་ཀློག་གྲི་ཉྲིན་མློ་དང་འབེལ་སློབ་

གྲྭ་ཁག་གྲིས་འཛིན་གྲྭའྲི་དཔེ་མཛོད་ཉྲིན་མློ་སྲུང་བརྩྲི་བེད་པའྲི་ལམ་སློན་བེད་ཀྲི་ཡློད།	

རབ་བྱུང་ན་ཕ་མ་ངེས་པར་དུ་དུས་དན་ཉྲིན་མློའྲི་མཛད་སློར་འབློད་དགློས།	 འཛིན་གྲྭའྲི་

དཔེ་མཛོད་ཀྲི་དུས་དན་ཉྲིན་མློ་དེ་ཉྲིན་གང་སྲུང་བརྩྲི་བེད་དགློས།	 ཕྲུ་གུ་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱློར་

གྲི་ཆེད་དུ།	 དེ་ཉྲིན་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྲིས་སྐད་གསེང་མཐློན་པློས་ཀློག་འདློན་བེད་པ་

དང་།	 དཔེ་དེབ་དང་འབེལ་ཡློད་ཀྲི་བགློ་གེང་དང་གཏམ་བཤད་བཅས་བེད་པའྲི་སྲིངས་

ཆ་དང་གློ་སྐབས་བསྐྲུན་དགློས།	

ཀློག་པ་པློའྲི་ཟྲིན་ཐློ་ཉར་ཚགས་བེད་པ།

	 སློབ་གྲྭ་ཁག་གྲི་འཛིན་དགེའམ་སྐབས་དློན་འགན་ཁུར་བའྲི་དགེ་རྒན་གྲིས་

ཀློག་པ་པློ་སེར་སློ་སློའྲི་ཟྲིན་ཐློ་ཉར་ཚགས་བས་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་གྲི་ཀློག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་

དང་གློང་འཕེལ་ཟྲིན་ཐློར་འགློད་དགློས།
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མཇུག་བསྡུ་བ།

	 སློབ་གྲྭའྲི་དཔེ་མཛོད་ནྲི་སློབ་གྲྭ་ཚང་མའྲི་སློབ་ཚན་དང་འབེལ་བའྲི་གནད་དློན་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞྲིག་རེད།	ཡྲིན་ན་ཡང་དཔེ་མཛོད་བེད་སྤློད་བས་པའྲི་སེང་འཛིན་གྲྭའྲི་

དཔེ་མཛོད་ཀྲིས་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཉྲིན་ལྟར་དེབ་དང་དཔེ་ཀློག་གྲི་བ་བར་འབེལ་ནས་སློད་

པའྲི་སྐུལ་དེད་ཀྲི་ནུས་པ་རླབས་ཆེན་ཐློན་གྲི་ཡློད།	དེར་བརེན་ཕྲུ་གུ་ཡློངས་དང་ཀློག་ལློ་

མ་ལློན་པའྲི་ཕྲུ་གུ་དག་ཀང་འཛུལ་ཞུགས་བེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པློ་

ཆགས་ཀྲི་ཡློད།	 དེའྲི་དམྲིགས་ཡུལ་ནྲི་ཕྲུ་གུ་དང་དཔེ་དེབ་གཉྲིས་མྲི་ཚེ་གང་པློར་རྒྱུན་

འཁྱློངས་ཐུབ་པའྲི་འབེལ་ལམ་བརན་པློ་འཛུགས་པའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན།	 དློན་དངློས་ཐློག་ཕྲུ་

གུར་ཀློག་འགློར་པློ་རེད་ཅེས་དང་།	དེབ་མྲི་ཀློག་མཁན་རེད།	ཡང་ན་མགློགས་པློ་ཀློག་

མཁན་རེད་ཅེས་ཐག་གཅློད་བས་ན་གློང་གྲི་བ་བ་དེ་ནམ་ཡང་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྲི་མ་རེད།

	 དཔེ་ཀློག་ནྲི་སློབ་གསློ་ལས་མ་འདས་ཤྲིང་།	 	 	 ནམ་ཞྲིག་རང་དློན་རང་གཅེས་

ངང་བ་བ་དེར་གློམས་པའྲི་དུས།			དེ་ནྲི་དངློས་གནས་སྤ་སྣང་ལྡན་པ་ཞྲིག་རེད།
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Concept & Guidelines of Creating
“Classroom Reading Corner”

(CRC)
“Teaching	children	to	read	is	not	a	sufficient	goal	 for	 literacy	
education. It is equally important to help children learn to value 
reading so that they will read both for enjoyment and for infor-
mation.” 

From “Classroom Libraries in the Elementary School.” Fractor, 
Woodruff, Martinez and Teale.

Introduction:

Classroom Reading Corner is an initiative by Department of Education, 
CTA to encourage and develop a reading habit in our children in the school. 
Students, who read daily, both in and out of school, have higher reading 
scores than students who read less often. The more students read, the better 
their vocabulary, their ability to read, and their knowledge of the world. 

Connection to Tibetan Education Philosophy:

The importance of reading (experiencing, participation, interaction, 
listening etc.) is the foundation of learning, which is accepted by both 
modern and traditional educationists. In the Tibetan Education system 
listening (THOSPA) is the foundation on which all stories of leanings are 
added upon. THOSPA or listening/reading is to use and develop child’s 
skills, talents, creativity and ideas for the proper development of his/her 
language. 

Planning:

We recommend each school to introduce CRC in their class rooms and 
those which have CRC already, can work on improving it. Some of the 
most recent research on classroom libraries demonstrates the importance 
of making these resources readily available to students. Extensive reading 
research has also shown the importance of promoting classroom libraries/
reading corners.
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To spark children’s interest and enthusiasm about reading, books must catch 
children’s attention, captivate their imaginations, and make them want to 
return to their pages again and again. It is therefore, important to design the 
setting attractive and ensure adequate supply of variety of books.

Execution:

The CRC must be a positive space that encourages children to engage 
with books and in that process learn to respect and care for the books and 
the stories they hold. Continuation and sustainability of CRC depends on 
the active participation of teachers, students and parents. The following 
measures are advised:

a)  Functioning of CRC must be reflected in day to day class time table

b)  Readers chart should be put up in all classes to motivate readership

c)  Appreciation certificates should be given to the students for 
participation and best readership

d)  Encourage students to bring in books, comics, magazines or other 
texts, from homes that can help enrich the reading corner. This will 
connect the students (and their interest) to the space and cultivate a 
meaningful environment. 

e)  Student ideas about how to improve the reading corner should be 
encouraged

f)  Collaborate with students to set clear guidelines about how the reading 
corner will be used.

g)  Any student who finished their class room activity or so could be given 
opportunity or encourage to use the reading corner as an incentive.

h)  It is recommended that the teacher in charge plans the design, 
organization, and collection order etc. to ensure successful execution 
of the CRC.

Observance of CRC Day:

Schools are advised to celebrate CRC Day coinciding with World Reading 
Day which is celebrated on the first day of October, every year. Whenever 
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possible, parents should be invited for the celebration. Functioning of CRC 
must be encouraged throughout the day. Encourage children to maintain 
and keep the space inviting at all times and create opportunity to use the 
space for read aloud and book related discussions and talks. 

Maintain	Reader’s	Profile;

Schools are encouraged to maintain an individual Reader’s profile, by the 
CRC In charge or the class teacher to record students’ skill development 
and growth.

Conclusion:

A school Library is a very important facet of every school curriculum. 
However, in addition to using the library, the CRC is a powerful incentive 
for children to come in daily contact with books and reading materials. 
Therefore, it is crucial that every child gets that access even if his or her 
reading skills are not yet in place. The intent is to bring about a strong 
lifelong relationship between children and books. This cannot happen in 
the truest sense, if the child is judged as a slow reader, a non reader or even 
a fast reader.

Reading is an education itself, and when it is self directed and 
voluntary, it is a TOTAL JOY!
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