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Young Lives Secondary School Survey 
Student Questionnaire (Wave 1) 

This page is to be completed by fieldworkers. ఈ పేజి ఫీల్్డ వర్కర్ నింపాలి  

0.1 YL School ID      YL స్కకల్డ ఐడి  INSC __ __ __ 

0.2 
Section ID (from Section Roster)   

సెక్షన్ ఐడి (సెక్షన్ రోస్టర్ న ిండ)ి C __  __ 

0.3 
Student ID (from Student Roster)   

విద్యారధి ఐడి (విద్యారధి రోస్టర్ న ిండ)ి  CH__ __ 

0.4 

Is this a YL child? (from YL Child Roster)  

ఈమె / ఇతడు  YL పిల్ల  /  పిల్లవాడయ? (YL పిల్లల్ రోస్టర్ న ిండ)ి  

00=No కాద            01=Yes  అవున    
[ __ __ ] 

0.5 

If yes, what is the YL Child ID? 

(from YL Child Roster. Leave blank if not YL child ) 

అవున  అయినట్లయితే, YL పిల్లవాడి ఐడి 
(YL పిల్లల్ రోస్టర్ న ిండి. కాకపో తే ఖాళీ వదల్ిండి)  

[IN__ __ __ __ __ __ ] 

0.6 

If the instrument is not completed, what is the reason why?  

ఈ ప్రశ్ాావళి నింప్ ల్ేక పో యినట్లయితే, కార్ణిం ఏమిట్ి ?  

01=Respondent absent జవాబు ఇచ్ేే  వాకతి  ల్ేర్ు  
02=Respondent refused to participate  

(if completed, leave blank) జవాబు ఇచ్ేే వాకతి నరాకరధించ్యర్ు 
(ప్ూరధిగా నింపి నట్లయితే ఖాళీ వదల్ిండి) 

[ _ _ ] 

0.7 Date of interview  ఇింట్ర్్యూ చ్ేసని తదే్ి.  _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
(dd/mm/yyyy) 

 
Data Handlers:  

Fieldworker 
Name: Code: _ _ _  

Signature:  
Date of check: 

_ _ / _ _  / _ _ _ _ (dd/mm/yyyy) 

Supervisor 
Name: Code: _ _ _  

Signature:  
Date of check: 

_ _ / _ _  / _ _ _ _ (dd/mm/yyyy) 
 

Data Entry Clerk  
 

Name: Code: _ _ _  

Signature:  
Date of check: 

_ _ / _ _  / _ _ _ _ (dd/mm/yyyy) 
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Questions about You మీ యొక్క వివరాలు  

1 
Are you a boy or a girl? (tick 1 box) 

మీ లిింగము ఏమిట్ి ?  (బాక్స్ ల్ో ట్ిక్స చ్ేయిండ)ి 

Boy మగ 01  

Girl  ఆడ 02                       

 

2 

How old are you? 

మీ వయస్  ఎింత? 

(write the number of completed years in the box)  

ప్ూరధి అయిన స్ింవత్రాల్ు వరా యిండి  
______  years old 

 

3 

How old were you when you started Class 1?  

 ఏ వయస్ ల్ో మీర్ు 1 వ తర్గతి చదవడిం పరా ర్ింభించ్యర్ు  
(write the number of completed years in the box)  

ప్ూరధి అయిన స్ింవత్రాల్ు వరా యిండ ి

______  years old 

 

4 

Where do you live during the school 
semester / school week?  
 (tick 1 box) 

బడి జర్ుగుచ నా రోజుల్ల్ో మీర్ు ఎకకడ 

నవసిస్ాి ర్ు? 

  

In my family home మా కుటుంబుం తో 01  

With other relatives or friends near to school  స్కూల్ 

కి దగ్గ రగా ఉన్న ఇతర బుంధువుల లేదా స్ననహితుల ఇుంటిలో 02 
 

In a school hostel స్కూల్ హాస్ట లోో   03                           

In a private hostel ప్ర ైవేట్ హాస్ట లోో  04  

 

5 

What language do you mainly speak at home?  

ప్రధయనింగా మీర్ు ఇింట్లల  ఏ బాషల్ో మాట్ాల డతయర్ు?   

(tick 1 box)  

(బాక్స్ ల్ో ట్ిక్స చ్ేయిండి) 

Telugu తలె్ుగు 01   

Urdu ఉర్్ూ  02    

Hindi హ ింద్ీ 03  

English ఇింగధలష్ 04  

Oriya ఒరధయా 05  

Kannada కనాడ 06  

Other ఇతర్ముల్ు 07  

 

6 

Which of these languages are you able to use to have a conversation?  

ఈ బాషల్ల్ో, వేట్ిల్ో  మీకు  మాట్ాల డ గల్ స్ామర్ూూిం ఉింద్ి?    

(you can tick more than 1 box)  

(ఒకట్ి కింట్ే ఎకుకవ బాక్స్ ట్కి్స చ్ేయవచ ే)  

Telugu తలె్ుగు 01   

Urdu ఉర్్ూ  02    

Hindi హ ింద్ీ 03  

English ఇింగధలష్ 04  

Oriya ఒరధయా 05  

Kannada కనాడ 06  

Other ఇతర్ముల్ు 07  
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7 

How many meals a day do you normally eat (including 
breakfast)? (tick 1 box) 

స్ాధయర్ణింగా, రోజుల్ో ఎనాస్ార్ుల  భోజనిం చ్ేస్ాి ర్ు? (ఉదయప్ు 
ట్ిఫిన్ తో కలిపి) (ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చ్ేయిండ)ి    

1 meal  ఒక స్ారధ 01  

2 meals   ర ిండు స్ార్ుల  02  

3 or more meals మూడు 
అింతకింట్ే ఎకుకవ స్ార్ుల   03 

 

 

8 

Do you have any health problems that regularly affect you in 
school? (you can tick more than 1 box) 
 

స్కకల్ోల  మీకు తర్చ గా ఇబబింద్ి కలిగధించ్ ేఆరోగా స్మస్ాల్ు 
ఏమైెనయ ఉనయాయా?    (ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చ్ేయిండ)ి    

Sight problems దృష్ిట  స్మస్ా 01  

Hearing problems  

వినకతడి స్మస్ా 02  

Headaches  తల్నొపిి   03  

Fever జయర్ిం 04  

Stomach problems 

కడుప్ు నొపిి  05  

Other problems 
ఇతర్ స్మస్ాల్ు  06  

No problems 

ఏ స్మస్ాా ల్ేద  00  

 

Questions about Your Home and Family  
మీ కుట్ ింబిం మరధయు కుట్ ింబ స్భ్ుాల్ గురధించి  

9 
How many people live in your home? (write the number in the box) 

మీ ఇింట్లల  ఎింతమింద్ి నవసిస్ ి నయార్ు? (బాక్స్ ల్ో స్ింఖా వరా యిండ)ి  _______ people మింద్ ి

 

10 

How many biological brothers and sisters do you have who are 
older than you? (tick 1 box) 

మీకు ఎింతమింద్ ితోడబుట్ిటన అనాల్ు / అకకల్ు ఉనయార్ు?  

(ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చ్ేయిండి)  

None ల్ేర్ు 00  

One ఒకకర్ు 01  

Two ఇదూర్ు 02  

Three ముగుు ర్ు 03  

Four నల్ుగుర్ు  04  

Five ఐద గుర్ు 05  

Six or more   

ఆర్ు  అింతకింట్ే ఎకుకవ 06  
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11 

How many biological brothers and sisters do you have who are 
younger than you? (tick 1 box)  

మీకు  ఎింతమింద్ ితోడబుట్ిటన తముుళ్ళు  / చ్ెల్లల ళ్ళు  ఉనయార్ు?  

(ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చ్ేయిండి) 

None ల్ేర్ు 00  

One ఒకకర్ు 01  

Two ఇదూర్ు 02  

Three ముగుు ర్ు 03  

Four నల్ుగుర్ు  04  

Five ఐద గుర్ు 05  

Six or more   

ఆర్ు  అింతకింట్ే ఎకుకవ 06  

 

12 

Is your mother alive? మీ తలిలగార్ు జీవిించి ఉనయారా? (ఒక బాక్స్ ట్ిక్స 

చ్ేయిండ)ి     

(tick 1 box) 

Yes  అవున  01  

No ల్ేద  00  

 

13 

Is your father alive? మీ తిండిర గార్ు జీవిించి ఉనయారా? (ఒక బాక్స్ ట్ిక్స 

చ్ేయిండ)ి      

(tick 1 box) 

Yes అవున   01  

No ల్ేద  00  

 

14 

Can your mother read and 
write (in any language)? (tick 
1 box) 

మీ తలిలగార్ు ఏ బాషల్ో న ైనయ 
చదవడిం మరధయు వరా యట్ిం 

చ్ేయగల్రా ?  

Yes – she can read and write well 

అవున  – ఆమకెు చదవడిం మరధయు వరా యట్ిం బాగా వచ ే  01  

Yes – she can read and write a little 

అవున  - ఆమెకు చదవడిం మరధయు వరా యట్ిం క ింతమరే్  వచ ే  02  

No ల్ేద   00  

I don’t know నయకు తలెియద  03  
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What is your mother’s 
highest level of education?  
(tick 1 box) 
మీ తలిలగారధ అతాధిక  

విద్యాస్ాి యి ఏమిట్ి? (ఒక 

బాక్స్ ట్ిక్స చ్ేయిండ)ి  

Never been to school ఎప్ుిడక స్కకల్డ కు  వ ళ్ుల్ేద  00  

Primary School (Class I-V) పరా ధమిక విదా (తర్గతి 1-5) 01  

Upper Primary School (Class VI-VII)  

మాధామిక విదా (తర్గతి 7-8) 02  

High School  (Class VIII-X) ఉనాత పాఠశ్ాల్ (తర్గతి 8-10)  03  

Junior College  (Class XI-XII)  జూనయర్ కాల్ేజ్  04  

Higher education (e.g. University, Diploma)    

ఉనాతవిదా (ఉద్య : యూనవరధ్ట్ీ డిగధి , డిపలల మా)   05  

I don’t know  నయకు తలెియద  06  
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16 

Can your father read and 
write (in any language)? (tick 
1 box) 

 మీ తిండిర గార్ు ఏ బాషల్ో 
న ైనయ చదవడిం మరధయు 
వరా యట్ిం చ్ేయగల్రా  ? (ఒక 

బాక్స్ ట్ిక్స చ్ేయిండ)ి 

Yes – he can read and write well  

అవున  – ఆయనకు చదవడిం మరధయు వరా యట్ిం బాగా వచ ే  01  

Yes – he can read and write a little  
అవున  – ఆయనకు  చదవడిం మరధయు వరా యట్ిం క ింతమేర్  వచ ే  02  

No  ల్ేద   00  

I don’t know నయకు తలెియద  03  
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What is your father’s highest 
level of education? (tick 1 
box) 

మీ తిండిర గారధ అతాధిక  

విద్యాస్ాి యి ఏమిట్ి? (ఒక 

బాక్స్ ట్ిక్స చ్ేయిండ)ి 

Never been to school ఎప్ుిడక స్కకల్డ కు వ ళ్ుల్ేద  00  

Primary School (Class I-V) పరా ధమిక విదా (తర్గతి 1-5) 01  

Upper Primary School (Class VI-VII)  

మాధామిక విదా (తర్గతి 7-8) 02  

High School  (Class VIII-X) ఉనాత పాఠశ్ాల్ (తర్గతి  8-10)  03  

Junior College  (Class XI-XII) 

 జూనయర్ కాల్ేజ్  04  

Higher education (e.g. University, Diploma)    

ఉనాతవిదా (ఉద్య : యూనవరధ్ట్ీ డిగధి  , డిపలల మా)   05  

I don’t know  నయకు తలెియద  06  

 

18 

How many hours do you spend on the following tasks on a usual school day? (tick 1 box per row) 
If you do not spend any time on an activity, tick ‘None’. 

ఒక స్ాధయర్ణ స్కకల్డ ప్న రోజుల్ో, కతిింద తెలిపిన ప్న ల్కత ఎనా గింట్ల్ స్మయిం కేట్ాయిస్ాి ర్ు?  (ఒక వర్ుస్కత 
ఇక బాక్స్ ట్ిక్స చ్ేయిండి). ఒక ప్నకత ఎట్ వింట్ి స్మయిం కేట్ాయిించకపో తే ‘ఏద్ీ ల్ేద ” ట్ిక్స చ్ేయిండ ి

 None  
ఏద్ీల్ేద   00 

 

Less than 1 
hour  

ఒక గింట్ కింట్ే 
తకుకవ 01 

1-3 hours 

1-3  
గింట్ల్ు  02 

More than 3 
hours 

3 గింట్ల్ కింట్ే 
ఎకుకవ  03 

A Work on the farm or in the family 

business పల ల్ింల్ో ప్న ల్ేద్య కుట్ ింబ 
వాాపార్ిం క ర్కు   

    

B Chores or caring for family members 

ఇింట్ ిప్న ల్ు ల్ేద్య కుట్ ింబ స్భ్ుాల్ 
చకచ కోవడిం  క ర్కు    

    

C Work for pay  వతేనిం క ర్కు ప్న 
చ్ేయడిం   
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How often do the following things happen at home?  
 మీ ఇుంటో్ల  కిర ుంద తెలిపిన్ విషయాలు  ఎుంత తరచుగా జరుగుతాయి?  

 (tick 1 box per row)   

 
Never 

ల్ేద  00 

Less than 
once a 
month  

న ల్ల్ో 
ఒకస్ారధ 
కింట్ే 

తకుకవ 01 

1-2 times 
a month 

న ల్ల్ో 1-2  

స్ార్ుల  02 

1-2 times 
a week  

వార్ింల్ో 
1-2  

స్ార్ుల .03 

Every day 
/ almost 

every day 

ప్రతిరోజూ04 

A 

My parents (or someone else at 
home) asks me what I am 
learning at school. 

మా తలిలతిండుర ల్ు (ల్ేద్య ఇింట్లల న ఇతర్ 

వాకుి ల్ు), నేన  స్కకల్ోల  ఏిం 

నేర్ుేకుింట్ నయానో అడుగుత ింట్ార్ు   

     

B 

I talk about my schoolwork with 
someone at home.  

నయ స్కకల్డ వర్క గురధించి ఇింట్లల  వారధకత 
తెలియబర్ుస్ాి న .   

     

C 

My parents (or someone else at 
home) makes sure that I set time 
aside for my homework.  

మా తలిలతిండుర ల్ు (ల్ేద్య ఇింట్లల న ఇతర్ 

వాకుి ల్ు), నేన   నయ హ ింవర్క క ర్కు 
క ింత స్మయిం కేట్ాయిించ్ేట్ట్ ల  గా 
చకస్ాి ర్ు     

     

D 

Someone at home checks if I do 

my homework. ఇింట్లి్ోన 

వాకుి ల్ు,ననే  హ ింవర్క చ్సేినద్ి ల్ేనద్ి 
ధృవ ప్ర్చ కుింట్ార్ు.  
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20 

How many rooms are there in your 
family home (including kitchen)? (tick 1 
box) 

మీ ఇింట్లల  మొతిము ఎనా గద ల్ు 
ఉనయాయి? (వింట్గద్ిన కల్ుప్ుక న) (ఒక 

బాక్స్ ట్ిక్స చ్ేయిండ)ి 

None ల్ేవు 00  

One ఒకట్ి 01  

Two ర ిండు గద ల్ు  02  

Three మూడు గద ల్ు 03  

Four నయల్ుగు గద ల్ు 04  

Five or more ఐద  అింతకింట్ ేఎకుకవ గద ల్ు 05  

 

21 

Do you have a place at home where you can study without being disturbed?  
(tick 1 box) 

మీర్ు అింతరాయిం ల్ేకుిండయ చద వుకోవడయనకత మీ ఇింట్లల  సి్ల్ిం ఉింద్య?  

(ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చ్ేయిండి) 

No ల్ేద  00  

Yes ఉింద్ి  01  

 

22 

Approximately how many books are there in 
your home?  (do not include newspapers, 
magazines or your school books) (tick 1 box) 
 

మీ ఇింట్లల  స్ మార్ుగా ఎనా ప్ుసి్కాల్ు ఉనయాయి? 

(వారాి ప్తిరకల్ు, ప్తిరకల్ు మరధయు స్కకల్డ ప్ుసి్కాల్ు 
మినహాయిించిండ)ి  ) (ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చ్ేయిండ)ి 

  

None   ల్ేవు  00  

1-10  

1-10 ప్ుసి్కాల్ు 01  

11-25 

11-25 ప్ుసి్కాల్ు 02  

26-100 
26-100  పుస్త కాలు 03 

 

More than 100  

100 కింట్ే ఎకుకవ ప్ుసి్కాల్ు    04 
 

 

23 

Which of these things do you have in 
your home?  
(you can tick more than 1 box) 

మీ ఇింట్లల  ఇకకడ తెలిపిన వస్ ి వుల్ు 
ఏమేమి ఉనయాయి  (ఒక బాక్స్ కింట్ ే

ఎకుకవ ఎించ కోవచ ే)   

Bicycle సెైకతల్డ 01  

Motorbike / scooter మోట్ార్ బ కై్స / స్కకట్ర్  02  

Television ట్లెివిజన్ 03  

Electric fan ఫ్ాాన్ 04  

Chair కుర్చీ  05  

Table ట్ేబుల్డ 06  

Mobile telephone మొబ ైల్డ 07  

Fridge ఫిరజ్ 08  

Car / truck కార్ / ట్రక్స 09  

Air conditioning ఎయిర్ కిండషినర్ 10  

Computer/laptop  కింప్ూాట్ర్  / ల్ాపాట ప్ 11  

Internet ఇింట్ర ాట్  12  
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24 

How often do you do the following things outside of school? (Tick 1 box per row) 

 స్కకల్డ బయట్ / అయిపోయిన తర్ువాత,   కతిింద తలెిపిన ప్న ల్ు ఎింత తర్చ గా చ్ేస్ాి వు?  (వర్ుస్కత ఒక బాక్స్ 
ట్ిక్స చ్ేయిండ)ి   

 
Never 

ల్ేద  00 

Less than 
once a 

month  న ల్ల్ో 
ఒకస్ారధ కింట్ే 
తకుకవ 01 

1-2 times a 
month 

న ల్ల్ో 1-2  

స్ార్ుల  02 

1-2 times a 
week  

వార్ింల్ో 1-2  

స్ార్ుల .03 

Every day / 
almost 

every day 

ప్రతి రోజూ04 

A 
I read for fun. నేన  ఆనిందిం 

క ర్కు ప్ుసి్కాల్ు చద వుతయన     

    

B 

I read things that I choose 

myself.  నేన  నయకోస్ిం 

ఎించ కునా విషయాల్ గురధించి 

చద వుతయన    

 

    

C 

I read to find out about 
things I want to learn.  

నేన  నరే్ుేకోవాల్న కునా  

విషయాల్ గురధించి చద వుతయన  
 

    

 

25 

How often do you use a computer in each of these places? (Tick 1 box per row) 

కతిింద తెలిపని ప్రద్శేింల్ో కింప్ుాట్ర్ న  ఎింత తర్చ గా  ఉప్యోగధస్ాి వు? 

  

 
Never ల్ేద  

00 

Less than once 
a month  

న ల్ల్ో ఒకస్ారధ 
కింట్ే తకుకవ 01 

1-2 times a 
month  

న ల్ల్ో 1-2  

స్ార్ుల  02 

1-2 times a 
week  

వార్ింల్ో 1-2  

స్ార్ుల .03 

Every day / 
almost every 

day 

 ప్రతి రోజూ04 

A 
 At home   

ఇింట్లి్ో   
    

B 
At school  

స్కకల్డ ల్ో   
    

C 
Some other place 

వేరే ఇతర్ ప్రద్ేశింల్ో   
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Questions about Your School మీ పాఠశాల వివరాలు తలెిపే ప్రశ్నలు  

26 

How do you usually travel to school? (tick 1 
box)  

మీర్ు బడికత స్ాధయర్ణిం గా ఏ విధింగా 
ప్రయాణిస్ాి ర్ు / వ ళ్తయర్ు ? (ప్రయాణ 

స్ాధనము) (ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చ్ేయిండ)ి 
If you are attending a residential school so do 
not travel from home to school every day, tick 

‘This is a residential school’  ఒకవేళ్ మీర్ు 
ర సడిెనియల్డ స్కకల్డ ల్ో చద వుత నాట్లయితే , 
ఇింట్ి న ించి స్కకల్డ కత ప్రయాణిించర్ు కాబట్ిట , ‘ఇద్ి 
ర సడిెనియల్డ స్కకల్డ’  ట్కి్స చ్యేిండి  
  

Walk   నడక 01  

Bicycle సెైకతల్డ 02  

Boat ప్డవ 03  

Car కార్ు  04  

School Bus స్కకల్డ బస్  05  

Rickshaw / Auto-rickshaw రధక్షా / ఆట్లరధక్షా 06  

Taxi ట్ాకత్ 07  

Motorbike మోట్ార్ బ కై్స 08  

Public Bus RTC   బస్ ్ 09  

Train రర లు 10  

Other ఇతరములు  11  

This is a residential school  

ఇద్ి ర సిడనిెయల్డ స్కకల్డ   00 
 

 

27 

How long does it usually take you to get to school using this method of transport? 

(write the number of minutes in the box)  

ఈ ర్వాణయ స్ాధనిం తో బడికత వ ళ్ుడయనకత ఎింత స్మయిం ప్డుత ింద్ి ? (నమిషాల్ల్ో 
వరా యిండ)ి 
 
If you are attending a residential school so do not travel from home to school every 

day, write 0 minutes in the box. ఒకవళే్ మీర్ు ర సిడనిెయల్డ స్కకల్డ ల్ో చద వుత నాట్లయితే , 
ఇింట్ి న ించి స్కకల్డ కత ప్రయాణిించర్ు కాబట్ిట   గడి ల్ో ‘0’ నముషాల్ు వరా యిండి    

_______ 
minutes 

నముషాల్ు. 

 

 

28 

Do you use the toilet provided at school if you 
need to? (tick 1 box) 

మీకు అవస్ర్మైెతే, స్కకల్ోల  న మర్ుగుద్ొడలన  
ఉప్యోగధస్ాి రా?   

 
  

No ల్ేద  00  

Yes అవున  01  

There are no toilets at my school   

మా బడిల్ో మర్ుగుద్ొడుల  ల్ేవు 02  

There are no working toilets at my school  

మా బడిల్ో ప్నిచేయుచున్న మర్ుగుద్ొడుల  ల్ేవు 03 
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29 

What is the 1 most important 
reason you or your family 
choose for you to attend this 
school?   
 

(tick 1 box)  

 

మీర్ు ల్ేక మీ కుట్ ింబ స్భ్ుాల్ు 
ఈ బడిన ేఎించ కోవడయనకత గల్ 

ముఖా కార్ణిం ఏద్ి?   

 

(ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చ్ేయిండి) 

School is near to home స్కకల్డ ఇింట్ికత దగుర్ గా ఉింద్ి  01  

No other option (only high school in area)  
వేరే మార్ుిం ల్ేద  (ఈ ప్రద్శేిం ల్ో ఇద్ి ఒకట్ే ఉనాత పాఠశ్ాల్) 02 

 

No school fees స్కకల్డ ఫీజుల్ు  ల్ేవు  03  

Low school fees స్కకల్డ ఫీజుల్ు తకుకవ  04  

Good quality teaching and care  నయణామెనై బో ధన మరధయు 
ఆల్నయపాల్నయ  05 

 

Single sex school ఒకే లిుంగ్ము వారు ఉన్న పాఠశాల  06  

Co-educational school ఆడ, మగ్ విదాారుు లున్న స్కూల్  07  

Receive school meal స్కకల్ోల  మద్యాహా భోజనిం ల్భస్ ి ింద్ి 08  

Other children from my household attend this school  

మా కుట్ ింబింల్ోన ఇతర్ పలి్లల్ు ఈ స్కకల్ోల నే చద వుతయర్ు 09 
 

I had a scholarship to attend this school  ఈ బడిలో నాకు స్కూలర్ 

షిప్ వస్త ుంది కనుక 10 
 

My teacher recommended I went to this school   

మా ఉపాద్యాయుడు సిఫ్ార్స్  చ్ేశ్ార్ు కన క 11 
 

English medium school ఆింగల  మాధామిం స్కకల్డ 12  

Urdu medium school ఉర్్ూ  మాధామిం స్కకల్డ 13  

Telugu medium school తెల్ుగు మాధామిం స్కకల్డ 14  

Another reason ఇతర్ కార్ణయల్ు 15   

I don’t know    నయకు తలెియద  16  

 

 

30 

What grade did you join this school?  
 
(tick 1 box)  

 
మీర్ు ఈ స్కకల్ోల  ఏ తర్గతి ల్ో చ్ేరార్ు / ప్రవేశించ్యర్ు ? 

(ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చ్ేయిండి) 

KG  కేజీ 01  

Class I  1 వ తర్గతి 02  

Class II 2 వ తర్గతి 03  

Class III 3 వ తర్గతి 04  

Class IV 4 వ తర్గతి 05  

Class V 5 వ తర్గతి 06  

Class VI 6 వ తర్గతి 07  

Class VII 7వ తర్గతి 08  

Class VIII 8 వ తర్గతి 09  

Class IX  9 వ తర్గతి 10  
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31 

 

 

What type of school did you attend from Class 1 to Class 8?  

1 న ించి 8 వ తర్గతి వర్కు ఎట్ వింట్ి స్కకల్డ కత వ ళ్లల వు? 

(Tick 1 box in each row in the table below)  కతిింద్ి ప్ట్ిటక ల్ో ప్రతి వర్ుస్కత ఒక బాక్స్ ట్కి్స చ్ేయిండి  
Government 
school 

ప్రభ్ుతయ స్కకల్డ 01 

Tribal / Social Welfare 
school  

గధరధజన / స్ాింఘ క 

స్ింక్షమే శ్ాఖ స్కకల్డ  02 

Private school  

పెైవైటే్ స్కకల్డ 03 

Madrasa  

మదర్స్ా  04 

I don’t know 
నాకు తెలియదు 05 

A Class I   
1 వ తరగ్తి 01 

     

B Class II  

2 వ తరగ్తి 02 

     

C Class III  

3 వ తరగ్తి 03 

     

D Class IV  

4 వ తర్గతి 04 

     

E Class V  

5 వ తర్గతి 05 

     

F Class VI  

6 వ తర్గతి 06 

     

G Class VII  

7వ తర్గతి 07 

     

H Class VIII  

8 వ తర్గతి 08 

     

 

32 

Which grades have you repeated in school?  

మీర్ు ఏ ఏ తర్గత ల్ు మర్ల్ా చద్విార్ు? 

(you can tick more than 1 box) (ఒక బాక్స్ కింట్ ేఎకుకవ ట్ిక్స  

చ్ేయవచ ే ) 

 

   
 
If you have never repeated a grade, tick ‘I have never 
repeated a grade’.   

ఒకవేళ్ మీర్ు ఏ తర్గతి  మర్ల్ చదవకుింట్ే ‘నేన  ఏ తర్గతి మర్ల్ా 
చదవల్ేద ’ టి్క్స చే్యిండ ి 

Class I  1 వ తర్గతి 01  

Class II 2 వ తర్గతి 02  

Class III 3 వ తర్గతి 03  

Class IV 4 వ తర్గతి 04  

Class V 5 వ తర్గతి 05  

Class VI 6 వ తర్గతి 06  

Class VII 7వ తర్గతి 07  

Class VIII 8 వ తర్గతి 08  

Class IX  9 వ తర్గతి 09  

I have never repeated a grade   

నేన  ఏ తర్గతి మర్ల్ా చదవల్ేద  00 
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33 

Have you ever dropped out of school? (‘dropped out’ means you were 
absent from school for more than 20 days in a row) (tick 1 box)  
 
మీరు ఎపుుడర నా స్కూల్ మాని వేశారా? (‘మాని వేయడుం’ అుంటే 20 రోజుల కుంటే ఎకుూవ 

రోజులు స్కూల్ కి వెళ్ళకుుండా ఉుండడుం? (ఒక బాకస్ టిక్ చేయుండి) 

No ల్ేద  00  

Yes అవున  01  

 

 

34 

What level of formal 
education do you hope to 
complete? 
(tick 1 box)   

మీర్ు నయమిత విదాన   ఏ 

స్ాి యి వర్కు చదవగల్నన 

అన కుింట్ నయార్ు? ఒక బాక్స్ 
ట్ిక్స చ్ేయిండ ి

Less than Class X  10 వ తర్గతి కింట్ే తకుకవ 01  

Class X  10 వ తర్గతి వర్కు 02  

Class XII / Junior College ఇింట్రముడయిట్ 03   

Diploma / Vocational certificate  డిపలల మా / వొకషేనల్డ స్రధటఫికటే్ 04  

University – Graduate / Bachelor’s degree యునవరధ్ట్ి – డిగమి  05  

University – Master’s degree యునవరధ్ట్ి – మాస్టర్్ డగిమి 06  

Doctoral or professional degree (e.g. medicine or law) 

వృతిిప్ర్మెనై విదా (ఉద్య: డయకటర్ ల్ేద్య నయాయవాద్ి) 07 

 

 

 

Questions about Learning English – ఇంగ్లిష్ నేర్చుకోవడం గురలంచి ప్రశ్నలు 

35 

What Class were you in when you started learning 
English at school? (tick 1 box) 

స్కకల్ోల , ఇింగధలష్ నేర్ుేకోవడిం మొదల్ు పెట్ిటనప్ుడు 
మీర్ు  ఏ తర్గతి ల్ో ఉనయార్ు?    

ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చ్ేయిండి 
 

KG – Class III KG – 3 వ కాల స్  01  

Class IV - VII  4 – 7 కాల స్ ల్ో 02  

Class VIII - IX  8 – 9  కాల స్ ల్ో 03  

I have never learned English in school  

నేన  స్కకల్ోల  ఎప్ుిడక ఇింగధలష్ నరే్ుేకోల్ేద  00 
 

 

36 

How many periods a week do you spend learning English as a subject 
in school? (write the number of periods in the box) 

వార్ిం ల్ో ఎనా పీరధయడ్స్ , మీర్ు ఇింగధలష్ ఒక స్బ ెక్స గా నేర్ుేకుింట్ార్ు? 

(గింట్ల్ల్ో వరా యిండ)ి   

_______ 
periods a week 

వారానకత  ఎనా పరీధయడ్స్   
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37 

Do you speak to any of these people in English? (tick 1 box in each row) 

వీరధల్ో  ఎవరధతోన ైనయ ఇింగమలష్ ల్ో మాట్ాల డగల్రా? (ప్రతి వర్ుస్కత ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చ్ేయిండి) 

 

Yes, often 

అవున , 
తర్చ గా 01 

Yes, 
occasionally  

అవున , 
అర్ుద గా 02 

No ల్ేద  00 

Not 
applicable  
వర్త ుంచదు  88 

A Mother  తలిల       

B Father   తిండిర      

C 
Brothers and sisters  
అనా/తముుడు  మరధయు అకక / చ్లె్లల ల్ు     

 

D Friends  సేాహ త ల్ు      

E Schoolmates స్హ  విద్యార్ుూ ల్ు      

 

38 

Do you do any of these activities in English? (tick 1 box in each row) 

మీర్ు కతిింద  తెలిపిన ప్న ల్ు ఆింగల బాషల్ో చ్ేయగల్రా? ప్రతి వర్ుస్కత ఒక బాక్స్ ట్ిక్స చ్ేయిండ ి

 
Yes, often  

అవున , తర్చ గా 01 

Yes, occasionally 

అవున , అర్ుద గా 02 

No  చ్ేయల్ేన    
00 

A 

Read books, magazines or newspapers 

ప్ుసి్కాల్ు, ప్తిరకల్ు ల్ేద్య ద్ని ప్తిరకల్ు 
చదవడిం  

   

B 
Watch TV or movies  
ట్ీవీ ల్ేద్య సనిమాల్ు చకడడిం     

C 
Use the internet (e.g. Facebook)  

ఇింట్ర ాట్ (ఫసే్ బుక్స)  వాడకిం     

D 
Write emails or letters 
ఈ-మెయిల్ లేదా ఉతత రుం వాాయడుం     

 


