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4.12 Script for Administering English Language Arts (ELA)
The administration script under Section 4.12.1 will be used for all units for the ELA Test. On the first 
read through, Test Administrators are required to adhere to the scripts provided in this manual for 
administering the NJSLA assessment. Read word-for-word the bold instructions in each SAY box to 
students. You may not modify or paraphrase the wording in the SAY boxes. Some of the SAY boxes  
are outlined with a dashed line and should ONLY be read aloud if they are applicable to your students. 
Some directions may differ slightly by unit and are noted within the administration script.

4.12.1 Grades 3 – High School ELA – All Units

Unit Unit Testing Time Required Materials Start 
Time

Stop 
Time

Unit 1 Grade 3: 75 Minutes
Grades 4–11: 90 Minutes

• Student testing tickets
• Pencils
• Scratch paper

   

End of Unit 1 – Students Submit Final Answers

Unit 2 Grade 3: 75 Minutes
Grades 4–11: 90 Minutes

• Student testing tickets
• Pencils
• Scratch paper

  

End of Unit 2 – Students Submit Final Answers

Unit 3 (if 
applicable)

Grade 3: 75 Minutes (if applicable)
Grades 4–11: 90 Minutes (if applicable) 

• Student testing tickets
• Pencils
• Scratch paper

  

End of Unit 3 – Students Submit Final Answers

It is critical to ensure that students have the appropriate accessibility features and accommodations 
prior to testing. Refer to Section 3.3 for further instructions on how to check accessibility features and 
accommodations.

Before students can begin testing, the test session must be started in PearsonAccessnext. Additionally, 
the unit must be unlocked (refer to Section 4.3 for more information). Speak to your School Test 
Coordinator to determine who will complete these two tasks prior to testing. Test Administrators must 
make sure all testing devices are turned on and logged on to the nj.testnav.com site (or follow your 
school/district instructions for accessing the Sign-In page). Make sure all testing devices display the 
Sign-In screen as shown below (under the Checking Audio Section). Make sure all headphones are 
plugged in prior to launching TestNav.

বলুন আজ, তুমি ইংলেশ ে্যষাঙু্বয়জ আিতে স পরীক্ষা দেবে৷

দতষািষার পরীক্ষার মিভষাইসণি ছষাড়ষা দতষািষার দিবকে আর দ�ষাব�ষা ইবেক্ট্রম�� মিভষাইস রষাখবত পষারবে 
�ষা৷ দ�ষা��ে �রষা, দিক্সি দিবসজ পষাঠষাব�ষা, ছমে দতষােষা, ও ইন্ষারব�ি ব্ষাউজ �রষা ম�বেধ৷  
দতষািষার সষাবে এই িহূুবততে  দসেব�ষা�সহ দেব�ষাব�ষা অ��বুিষামেত ইবেক্ট্রম�� মিভষাইস েষা�বে, 
দসগুবেষা েন্ধ �বর েষাও এেং হষাত দতষাবেষা৷ পরীক্ষা চেষার সিয় দতষািষার �ষাবছ অ��বুিষামেত 
ইবেক্ট্রম�� মিভষাইস পষাওয়ষা দগবে, দতষািষার পরীক্ষার খষাতষায় �ম্বর দেয়ষা �ষাও হবত পষাবর৷

http://parcc.testnav.com
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If a student raises his or her hand, collect the electronic device (or follow your school/district policy) 
and store it until the unit is complete. Certain electronic devices may be allowed for accommodations 
purposes only during testing. Please contact your Test Coordinator if you have questions regarding 
electronic devices.

Checking Audio 

বলুন ম�শ্চিত �বরষা দে দতষািষার দহিব�ষা�গুবেষা প্ষাগ-ই� �রষা হবয়বছ এেং তুমি দসগুবেষা �ষাব� পবরবছষা৷ 
দতষািষার ম্রিব� “Sign In” েষািব�র ম�বচ “Click To Test Audio” দেখষা এ�ণি লেং� আবছ৷ 
তুমি দতষািষার দহিব�ষাব�র িষাধ্যবি শু�বত পষাচ্ছ তষা ম�শ্চিত �রবত লেং�ণি ম�েতেষাচ� �বরষা এেং 
ভলেউি সবেতেষাচ্চ পেতেষাবয় মঠ� �বর �ষাও৷ পরীক্ষা শুরু �রষার পবরও তুমি ভলেউি মঠ� �রবত 
পষারবে৷ 

See below for a screenshot of the Test Audio function. Test Administrators should assist students with 
audio adjustments as needed.

Instructions for Logging In

বলুন আমি দতষািষাবের সু্বিন্ দিলস্ং ণিম�ি ও খসড়ষা �ষাগজ মেতরি �রষার সিয় চুপ �বর েবস েষা�বে৷

আমি �ষা েেষা পেতেন্ত েগ-ই� �রবে �ষা৷

Distribute scratch paper and student testing tickets. Make sure students have pencils. 

বলুন এখ�, দতষািষার সু্বিন্ দিলস্ং ণিম�িণি দেখ এেং এণিবত দতষািষার �ষাবির প্রেিষাংশ ও দশেষাংশ 
দেখষা আবছ তষা ম�শ্চিত �বরষা৷ দতষািষার �ষাবছ দতষািষার ণিম�ি �ষা েষা�বে হষাত দতষাবেষা৷ 
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If a student has the wrong ticket, provide the correct student testing ticket to the student. If you do not 
have the correct student testing ticket, contact the School Test Coordinator.

9/5/2017 Student Testing Tickets

https://trng.pearsonaccessnext.com/customer/session/assign/student-testing-tickets.action?ajax=true&sessionId=471611&selectedStudents=true&assi… 1/1

Student:
State ID#:
Session:
Date of Birth:
Test:

STUDENT TESTING TICKET
LastName, FirstName
XXXXXXXX A
SessionName
20YY-MM-DD 
Test Name

You are authorized to take the electronic version of this test. You will be asked 
to provide the following information in order to access the test on the device.
Please wait for the instructions from the test monitor before proceeding.

Select New Jersey in the TestNav Application. 

Username:  9088286671  Password:  77fb77

(OPTIONAL) Local Testing Device ID: _____________

বলুন এখ�, দতষািষার ণিম�বির ম�বচর অংবশ দেভষাবে দেখষাব�ষা হবয়বছ দসভষাবে দতষািষার ইউজষারব�ি 
লেখ৷

(বিরবি৷)

তষারপর, দতষািষার ণিম�বি দেভষাবে দেখষাব�ষা হবয়বছ দসভষাবে পষাসওয়ষািতে  লেখ৷

(বিরবি৷)

এখ�, “Sign In” েষাি�ণি ম�েতেষাচ� �বরষা৷ 

(বিরবি৷)

ম্রিব�র উপবরর অংবশ িষা�মেব�র দ�ষািষায় দতষািষার �ষাি খুবঁজ দেখ৷ তুমি দে �ষািণি দেখছ দসণি 
দতষািষার �ষাি �ষা হবে, হষাত দতষাবেষা৷ তুমি এখ� “Available Tests” এর ম্রিব� েষা�ষা উচচত৷ 
ইউম�ি __ (যথাযথ ইউবিট িম্বর পূরণ কররা) এর জ�্য “Start” েষাি� ম�েতেষাচ� �বরষা৷ তুমি এ�ণি 
“Welcome” ম্রি� দেখবত পষাবে৷

Circulate throughout the room to make sure all students have successfully logged in. Retype the 
username and password for a student, if necessary. Passwords are not case sensitive. If the student 
does not see his or her correct name on the login screen, have the student log out, and log the student 
back in with the correct student testing ticket.
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Instructions for Administering Each Unit

বলুন ম্রিব�র িষাঝখষাব�র “Start Test Now” েক্সণি ম�েতেষাচ� �বরষা৷ আমি ম�বেতে শ�ষাগুবেষা পড়ষার সিয় 
ম্রিব� অ�সুরি �বরষা৷ অ�সুরি �রষার জ�্য দতষািষাব� িষা�মেব�র ্রিে েষারণি ে্যেহষার �রবত 
হবত পষাবর৷ আমি �ষা েেষা পেতেন্ত “Start Section” েষাি�ণি ম�েতেষাচ� �রবে �ষা৷

আজ, তুমি গ্রেি __ (যথাযথ গ্রেড পূরণ কররা) এর ইংলেশ ে্যষাঙু্বয়জ আিতে স-এর ইউম�ি __ 
(যথাযথ ইউবিট িম্বর পূরণ কররা) পরীক্ষাণি দেবে৷

প্রচতণি প্যষাবসজ ও প্রশ্ন পড়বে৷ তষারপর, প্রবত্য� প্রবশ্নর উত্তর দেয়ষার জ�্য ম�বেতে শ�ষা অ�সুরি 
�রবে৷

এ�ণি প্রবশ্ন দতষািষাব� এ�ণি উত্তর দেখষার জ�্য েেষা হবে৷ দতষািষার ম্রিব� দেয়ষা েবক্স দতষািষার উত্তর 
লেখবে৷ দতষািষার উত্তর সম্িূতে �রষার জ�্য দসখষাব� পেতেষাপ্ত জষায়গষা দেয়ষা হবে৷ দতষািষার উত্তর প্রেত্ত 
জষায়গষার দচবয় েড় হবে, এ�ণি ্রিে েষার দেখষা েষাবে৷ দতষািষার সম্িূতে উত্তর মরচভউ �রবত তুমি 
্রিে েষার ে্যেহষার �রবত পষারবে৷ শুধ ুেবক্সর দভতবর দেখষা উত্তরগুবেষার জ�্য �ম্বর দেয়ষা হবে৷

েমে তুমি দ�ষাব�ষা প্রবশ্নর উত্তর �ষা জষাব�ষা, তুমি দসণি ে�ুিষা�তে  �রবত পষাবরষা এেং পরেততে ী প্রবশ্ন 
চবে দেবত পষাবরষা৷ েমে তুমি ম�ধতেষামরত সিবয়র আবগই উত্তর দেয়ষা দশে �বর দ�ে, তষাহবে দতষািষার 
উত্তরগুবেষা মরচভউ �রবত পষাবরষা এেং দতষািষার ে�ুিষা�তে  �বর রষাখষা দেব�ষাব�ষা প্রবশ্নর উত্তর মেবত 
পষাবরষা৷

বলুন দতষািষার ম্রিব� ম�বেতে শ�ষা এখষাব�ই দশে হবেষা৷ �ষা েেষা পেতেন্ত, পরীক্ষা দেয়ষা শুরু �রবে �ষা৷

ম�ছু শব্দ েষা েষা�্যষাংবশর ম�বচ েষাগ (অেতেষাৎ আন্ষারেষাই�) দেয়ষা েষা�বে৷ েমে তুমি ম�বচ েষাগ 
দেয়ষা দ�ষাব�ষা শব্দ েষা েষা�্যষাংশ দেখ, তষাহবে তুমি লেং�ণি খবুে এ�ণি পপ-আপ �রষা শব্দব�ষাে 
দেখবত পষাবরষা দেণি দতষািষাব� শব্দ েষা েষা�্যষাংশণির সংঞেষা দেখষাবে৷

পরীক্ষা চেষার সিয়, দতষািষার দিলস্ং মিভষাইবস দেব�ষাব�ষা সিস্যষা হবে হষাত তুেবে,  
েষাবত আমি দতষািষাব� সষাহষাে্য �রবত পষামর৷ পরীক্ষা চেষার সিয় পরীক্ষার প্রশ্ন েষা অ�েষাই� 
িুেগুবেষা ম�বয় আমি দ�ষাব�ষা সষাহষাে্য �রবত পষারবেষা �ষা৷ 

এই ইউম�বি দতষািষার �ষাজ দচ� �রষার পর, দতষািষার হষাত তুেবে এেং আমি দতষািষাব� পরীক্ষা 
দেব� েগ-আউি �রষা সম্ব�তে  ম�বেতে শ�ষা দেবেষা৷ তষারপর আমি দতষািষার সু্বিন্ দিলস্ং ণিম�ি 
ও খসড়ষা �ষাগজ সংরেহ �রবেষা৷ এ�েষার তুমি পরীক্ষা দেব� েগ-আউি �রবে, আর েগ-ই� 
�রবত পষারবে �ষা৷

Read from OPTION A, B, or C below  based on your local policy (refer to your School Test Coordinator).

বলুন অপশি A

তুমি পরীক্ষা দেব� েগ-আউি �রষার পর, এই ইউম�ি দশে �ষা হওয়ষা পেতেন্ত চুপ �বর েবস েষা�বে৷
অপশি B

তুমি পরীক্ষা দেব� েগ-আউি �রষার পর, আমি দতষািষাব� দছবড় দেে৷
অপশি C

তুমি পরীক্ষা দেব� েগ-আউি �রষার পর, এই ইউম�ি দশে �ষা হওয়ষা পেতেন্ত তুমি এ�ণি েই েষা 
অ�্য দ�ষাব�ষা অ�বুিষামেত সষািরেরী পড়বত পষারবে৷

বলুন দতষািষাবের �ষাবরষা দ�ষাব�ষা প্রশ্ন আবছ?

Answer any questions.
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Instructions for Starting the Test 

বলুন ্রিে �বর ম্রিব�র ম�বচর অংবশ চবে েষাও৷

(বিরবি৷)

“Start Section” েষাি�ণি ম�েতেষাচ� �বরষা৷

(বিরবি৷)

তুমি এখ� পরীক্ষার িবধ্য আছ৷ 

Pause to make sure all students are in the correct unit.

বলুন

গ্রেি 3

তুমি সিয় পষাবে . . .

(লয ইউবিটটট পবরচােিা করা হরছে লরটট বিি্াচি কররা)

গ্রেড 3 ইউবিট 1: 75 মিম�ি

গ্রেড 3 ইউবিট 2: 75 মিম�ি

গ্রেড 3 ইউবিট 3: 75 মিম�ি, যবি প্ররযাজ্য হয়

. . . এই ইউম�ি সম্ন্ন �রষার জ�্য৷ পরীক্ষা দশে হবত 10 মিম�ি েষাম� েষা�ষার সিয় আমি 
দতষািষাবেরব� জষা�ষাবেষা৷

বলুন

গ্রেি 4–11

তুমি সিয় পষাবে . . .

(লয ইউবিটটট পবরচােিা করা হরছে লরটট বিি্াচি কররা)

গ্রেড 4–11 ইউবিট 1: 90 মিম�ি

গ্রেড 4–11 ইউবিট 2: 90 মিম�ি

গ্রেড 4–11 ইউবিট 3: 90 মিম�ি, যবি প্ররযাজ্য হয়

. . . এই ইউম�ি সম্ন্ন �রষার জ�্য৷ পরীক্ষা দশে হবত 10 মিম�ি েষাম� েষা�ষার সিয় আমি 
দতষািষাবেরব� জষা�ষাবেষা৷

Write the starting time and stopping time in the timing box (Figure 3.0 Timing Box Example).

Actively proctor while students are testing:

• Redirect students as necessary (Section 4.7.3).
• If technology issues occur during testing, assist students as needed. Follow the protocol in 

Section 4.7.1, as applicable, if any technology issues cause a disruption.
• Assist students in logging out of TestNav as they complete the unit (Section 4.9.1).
• Collect test materials as students complete testing (Section 4.9.2).
• If students have questions about an item, tell them, “Do the best you can.”
• If students indicate that a test item is not functioning appropriately, refer to Section 4.7.5. 
• Ensure that any absent students are locked out of the unit (Section 4.3).
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Instructions for Taking a Break During Testing and Testing Interruptions
The following are permitted during test administration at the discretion of the Test Administrator:

• One stretch break of up to three minutes for the entire classroom during testing for each 
unit. The stopping time should be adjusted by no more than three minutes if there is a 
stretch break. 

• Individual restroom breaks during testing (do not adjust stop time).

The following security measures must be followed:

• Students must be supervised.
• Student screens must not be visible to other students.
• Students are not permitted to talk to each other during testing or breaks during testing. 
• Students are not permitted to use electronic devices, play games, or engage in activities that 

may compromise the validity of the test.

If taking a three-minute stand and stretch break during the unit: 

বলুন এখ� দেবি েষাও এেং দতষািষাবের ম্রি� দেব� দ�ে েষা েন্ধ �বর েষাও৷ আিরষা গ্্রেচচং �রষার জ�্য 
চুপচষাপ চত� মিম�বির এ�ণি মেরচত দ�বেষা৷ দ�ষাব�ষা �েষা েেষা ম�বেধ৷

After taking a classroom break, be sure students are seated and device screens are visible:

বলুন দতষািরষা এখ� আেষার পরীক্ষা দেয়ষায় ম�বর দেবত পষাবরষা৷

Instructions for When 10 Minutes of Unit Time Remain
When 10 minutes of unit time remain, 

বলুন দতষািষাবের আর 10 মিম�ি েষাম� আবছ৷

Continue to actively proctor while students are testing. 

Instructions for Ending the Unit
When the unit time is finished, read the following optional SAY box if there are students still actively 
testing. If a second unit will be administered after a short break, stop the directions after exiting the 
unit. (Do not have students log out of TestNav.)
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বলুন �ষাজ �রষা েন্ধ �বরষা৷ পরীক্ষার সিয় এখ� দশে হবয়বছ৷ 

দতষািষার পরীক্ষার ম্রিব�র উপবরর েষাি দ�ষািষার “Review” ড্রপ-িষাউ� দি� ুম�েতেষাচ� �বরষা৷

“Review” দি� ু দেব�, ্রিে �বর ম্রিব�র ম�বচ চবে েষাও এেং “End of Section” ম�েতেষাচ� 
�বরষা৷ 

“Submit Final Answers” েষাি�ণি ম�েতেষাচ� �বরষা৷ তখ� তুমি এ�ণি দিবসজ দেখবে েষা 
মজবঞেস �রবে “Are you sure you want to submit final answers?” “Yes, Submit 
Final Answers” েষাি�ণি ম�েতেষাচ� �রবে৷

ইউম�ি দেব� দের হবয় দেবত “Yes” েষাি� ম�েতেষাচ� �বরষা৷

আমি এখ� দতষািষাবের সু্বিন্ দিলস্ং ণিম�ি ও খসড়ষা �ষাগজ সংরেহ �রবেষা৷

• Circulate throughout the room to make sure all students have successfully logged off. Then, 
collect student testing tickets and scratch paper.

• Ensure all students are in Completed status for the unit in PearsonAccessnext at the end of  
the unit.

• Return all test materials to your School Test Coordinator. Report any missing materials and 
absent students. 

• Report any testing irregularities to your School Test Coordinator.

If you are administering more than one unit in the same day, allow students to take a short break (e.g., 
restroom break, stretch break) or extended break (e.g., lunch). Once students have returned and are 
seated, read the script to move on to the next unit.




