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THIS IS A CONFIDENTIAL QUESTIONNAIRE 
 

We have already asked you many questions, but there are some things that might be 

important for young people like yourself which you might not want to talk about openly. 

This is why we would like to ask you a few questions in private. 

మేము మిమమల్ని ఇప్పటకిే చాలా ప్రశ్ిలు అడగిాము, కానీ మీ ఈడు యువకులు బహరింగంగా మాటలా డలేని 
కొనిి ముఖ్యమ ైన విషయాలు ఉంటలయి. కాబటిి  ఇటువంటి కొనిి ప్రశ్ిలు వయకతి గతంగా అడుగుతున్ాిము.     
 

 
Young people in Ethiopia, India, Peru and Vietnam are doing this questionnaire. The 

information you give will be used by researchers in your country and internationally to 

understand young people and to help to develop programmes and policies for you. 

ఇథయిోపయిా, ఇండయిా, పరెూ మరయిు వియతాిం దేశాలలొని యువకులు ఈ ప్రశాివళి ని నింప్ుతున్ాిరు.  

మీరు ఇచేే సమాచారం మన దేశ్ం మరయిు అంతరాా తీయంగా ప్రశిోధకులకు యువకులను అరథ ం చేసుకోవడానికత 

మరియు అబివృదిి  చేయడానికత, సహయ ప్డడానికత ఉప్యోగ ప్డుతుంద.ి   

 
We will not write your name on this survey. The answers you give are private. Answer the 

questions based on what you really think or do. There is no right or wrong answer! If you do 

not want to answer a question, you don’t need to. 

ఈ సరేే లో మీ పరేు ఎకకడా రాయము.   మీ సమాధాన్ాలు రహసయంగా ఉంచబడతాయి .నిజంగా మీరు ఏం 

అనుకుంటున్ాిరో, ఏం చసేుి న్ాిరో ఆధారంగా ప్రశ్ిలకు సమాధానమివేండి  .తప్ుప ఒప్ుప ప్రశ్ిలు లేవు  .ఏద నై్ా 
ప్రశ్ికు సమాధానం ఇవేడం ఇషిం లేకపో త,ే ఇవేకండి  . 
 
If you do not understand a question or need help, just ask the fieldworker.  

ఏద ైన్ా ప్రశ్ి అరథ ం కాకపో యిన్ా, సహాయం కావాలన్ాి ఫీల్్డ వరకర్ ని అడగండి . 
 

 

Do you have any questions? 

మీకు, ఏమ ైన్ా సందేహాలున్ాియా? 

Thank you very much for your help. 
మీ సహాయానికత ధనయవాదములు 

 

  



Section 1 

 

Many young people your age think a lot about sex. Some of you might already have had sex. 

మీ ఈడు పిలాలు సెక్స్ గురించి చాలా ఆలోచన చేసుి ంటలరు. కొంతమంది ఇప్పటికే సెక్స్ లో పాలొొ ని ఉంటలరు.  

The following questions are about sex and what you know about it. 
 

కతంద ిప్రశ్ిలు సెక్స్ గురంచి నీ యొకక అవగాహన ఎంత వుందో  త లుసుకోవడానికత .  
 

Q.1 For each of the statements below, decide if it is 

‘true’ or ‘false’. If you are not sure, choose ‘I 

don’t know’. 

కతరంద ఇవేబడిన ప్రతి ప్రశ్ిను చదివి, దానికత ఒప్ుపకుంటలను, 
ఒప్ుపకోను లేదా త ల్నయదు అని చ ప్పండ.ి 

TRUE 

ఒప్ుపకుంటలను 

FALSE 

ఒప్ుపకోను 

I DON’T 

KNOW 

త ల్నయదు 

01 A woman/girl cannot get pregnant the first time she 

has sex. 

ఒక సిీ/ీబలల్నక ఒకసారి సెక్స్ లో పాలొొ ని మాతరా న గరభము రాదు 

□ □ □ 

02 If a girl washes herself after sex, she will not get 
pregnant. 

ల ైంగిక సంప్రకములో పాలొొ ని తరాేత నీళ్ళతో శుభ్రము 
చేసుకొనిన గరభము రాదు. 

□ □ □ 

03 Using a condom can prevent getting a disease 

through sex. 

కండో మ్ వాడి సెక్స్ లో పాలొొ ంటే సెక్స్ దాేరా వచేే రోగము రాదు. 

□ □ □ 

04 A person who looks very healthy cannot pass on a 

disease through sex. 

చాలా ఆరోగయంగా కనిపించే వయకతి తొ ల ైంగిక సంప్రకము జరిగిన  

సెక్స్ తో వచేే రోగము రాదు 

□ □ □ 

05 A person can get HIV or Aids by having sex. 

ఒక్స వయకతి సెక్స్ లో పాలొొ నడము వలా ఎయిడ్స్ రావచుే.  
□ □ □ 

 

  



Section 2 

 

In this last part of the questionnaire we would like to ask about things that make you happy. 

కతంద ిప్రశ్ిలు నీకు ఆనందం కల్నగించే విషయాల గురించి అడుగుతున్ాిము.   
 
 

Q.2 What makes you happy? 

మీకు ఆనందం కల్నగించే విషయం ఏద?ి 

You can choose more than one option. 

ఒకటి కంట ేఎకుకవ  జవాబులు ఎంచుకోవచుే. 

 

01 Being with my friends 

న్ా సేిహతిులతో కల్నసి ఉండడం. □ 

02 Being with my family 

న్ా కుటంబంతో కల్నసి ఉండడం. □ 

03 Doing sports (for example, cricket, football) 

ఆటలాడటేప్ుపడు (ఉదా : కతరకటె్, ఫుట్బలల్డ) □ 

04 Entertainment (for example, dancing, movies) 

విన్ోదం  (ఉదా : డాన్స్ చసేే టప్ుపడు, సినిమా వళెిళనప్ుపడు) □ 

05 Family gatherings or celebrations 

కుటుంబం లో జరగిే వేడుకలు, ఉత్వాలు □ 

06 Community functions (for example, festivals, celebrations) 

గార రమం లో జరిగే ఫంక్షనుా  (ఉదా : ప్ండుగలు, వేడుకలు) □ 

07 Other, please say what:  

ఇతరములు ( వివరించండి):  

 

_____________________________________________________ 

□ 

 

 


