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4.10.2 Grade 3 – ELA – All Units
The administration script under Section 4.10.2 will be used for all units for the Grade 3 ELA Test. Refer 
to Section 4.10.1 for the administration script for all units for the Grade 3 Mathematics 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.

Unit Unit Testing Time Required Materials Start 
Time

Stop 
Time

Units 1–2 Grade 3: 75 Minutes 
(each unit) 

• Test booklets
• Pencils
• Scratch paper

 
 
 

 
 
 

End of all units – Students Stop

Instructions for Preparing to Test

বলুন আজ, তুমি ইংলিশ ি্যাঙু্য়েজ আর্ট স পরীক্যা মিয়ত যযাচ্ছ৷ ততযািযার তেয়কে অননয়ুিযামিত ত�যায়নযা 
ইয়িক্ট্রমন� মেভযাইস রযাখয়ত পযারয়ে নযা৷ ত�যান�ি �রযা, তরক্সর তিয়সজ পযাঠযায়নযা, ও ছমে ততযািযা 
মনয়েধ৷ ততযািযার সযায়ে এই িহূুয়ত্ট  তসিয়�যানসহ তযয়�যায়নযা ইয়িক্ট্রমন� মেভযাইস েযা�য়ি, তসগুয়িযা 
েন্ধ �য়র িযাও এেং হযাত ততযায়িযা৷ পরীক্যা চিযার সিে �যায়রযা �যায়ছ অননয়ুিযামিত ইয়িক্ট্রমন� 
মেভযাইস পযাওেযা তেয়ি, তযার পরীক্যার খযাতযাে নম্বর তিেযা নযাও হয়ত পযায়র৷

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. 

বলুন আমি পরীক্যার সযািগ্রী মেতরণ �রযার সিে চুপ �য়র েয়স েযা�য়ে৷

Distribute scratch paper, wooden No. 2 pencils, and approved accessibility/accommodations tools, if 
needed for certain students. Then, distribute test booklets.

বলুন যদি ইউদিট 1 হয়: ততযািযার তরস্ট ে�ুয়িয়রর উপয়রর অংয়শ েক্স A-তত, ততযািযার নযায়ির প্রেিযাংশ ও 
তশেযাংশ লিখ৷

যদি ইউদিট 2 হয়: ততযািযার তরস্ট ে�ুয়িয়রর উপয়রর অংয়শ েক্স A-তত ততযািযার নযায়ির প্রেিযাংশ ও 
তশেযাংশ তিখযা হয়েয়ছ ম�নযা তযা মনশ্চিত �রয়ত তচ� �য়র তিখ৷

Make sure each student has written his or her name on the test booklet. If necessary, assist students 
with making sure they are using the test booklet that belong to them.
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Instructions for Administering Unit 1

বলুন পষৃ্যার প্রযায়তের তিয়েিগুয়িযা ে্েহযার �য়র, ততযািযার তরস্ট ে�ুয়িয়রর ইউমনর __ (যথাযথ ইউদিট 
পূরণ কররা) এর প্রেি পষৃ্যা তখযাি এেং আমি মনয়ি্ট শনযাগুয়িযা পড়যার সিে তসটর অনসুরণ �য়রযা৷ 
আমি নযা েিযা পয্টতে পষৃ্যা উল্যায়ে নযা৷

আজ, তুমি গ্গ্ে 3 এর ইংলিশ ি্যাঙু্য়েজ আর্ট স-এর ইউমনর __ (যথাযথ ইউদিট পূরণ কররা) 
পরীক্যাটর তিয়ে৷

প্রততটর প্যায়সজ ও প্রশ্ন পড়য়ে৷ তযারপর, প্রয়ত্� প্রয়শ্নর উত্তর তিেযার জন্ মনয়ি্ট শনযা অনসুরণ 
�রয়ে৷ ততযািযার তরস্ট ে�ুয়িয়রর েতৃ্তগুয়িযা সম্ণূ্টভযায়ে পরূণ �রযার িযাধ্য়ি ততযািযার উত্তরগুয়িযা 
মনয়ি্ট শ �য়রযা৷ েতৃ্তগুয়িযার েযাইয়র অন্ ত�যােযাও তপন্সিি মিয়ে ত�যায়নযা িযাে তিয়ে নযা৷ ততযািযার 
ত�যায়নযা উত্তর পমরেত্ট ন �রযার প্রয়েযাজন হয়ি, ততযািযার প্রেি উত্তরটর সম্ণূ্টভযায়ে িয়ুছ ত�িযার 
মেেেটর মনশ্চিত �রয়ে৷

এ�টর প্রয়শ্ন ততযািযায়� এ�টর উত্তর তিখযার জন্ েিযা হয়ে৷ ততযািযার তরস্ট ে�ুয়িয়র তিেযা জযােেযাে 
ততযািযার উত্তর লিখয়ে৷ শুধ ুপ্রিত্ত জযােেযার িয়ধ্ তিখযা উত্তরগুয়িযার জন্ নম্বর তিেযা হয়ে৷

যমি তুমি ত�যায়নযা প্রয়শ্নর উত্তর নযা জযায়নযা, তযাহয়ি তুমি পরেত্ট ী প্রয়শ্ন চয়ি তযয়ত পযায়রযা৷ যমি তুমি 
মনধ্টযামরত সিয়ের আয়েই উত্তর তিেযা তশে �য়র ত�ি, তযাহয়ি তুমি ততযািযার উত্তরগুয়িযা মরতভউ 
�রয়ত পযায়রযা এেং শুধ ুএই ইউমনয়র ততযািযার উত্তর নযা তিেযা প্রশ্নগুয়িযার উত্তর মিয়ত পযায়রযা৷ Stop 
সযাইন অততক্রি �য়র যযায়ে নযা৷

বলুন ততযািযার তরস্ট ে�ুয়িয়রর মনয়ি্ট শনযা এখযায়নই তশে হয়িযা৷

ততযািযার তরস্ট ে�ুয়িয়র এ�টর GO ON সযাইন তিখয়ি, তুমি পরেত্ট ী পষৃ্যাে তযয়ত পযায়রযা৷ যখন 
ততযািযার তরস্ট ে�ুয়িয়র STOP সযাইয়ন তপৌছঁযায়ে, এশ্েয়ে যযাওেযার মনয়ি্ট শনযা নযা তিেযা পয্টতে আর 
অগ্সর হয়ে নযা৷ GO ON ও STOP সযাইয়নর উিযাহরণ তেযায়ে্ট  তিখযায়নযা হয়েয়ছ৷

যমি তুমি আয়েই তশে �য়র ত�ি এেং এই ইউমনয়র ততযািযার উত্তরগুয়িযা সম্ণূ্টভযায়ে তচ� �য়র 
ত�ি, তযাহয়ি ততযািযার হযাত তুিয়ে এেং আমি ততযািযার পরীক্যার সযািগ্রী সংগ্হ �রয়েযা৷ আমি 
ততযািযার সযািগ্রী এ�েযার সংগ্হ �রযার পর, তুমি তসগুয়িযা আর ত�রত পযায়ে নযা৷

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

বলুন অপশি A

আমি ততযািযার পরীক্যার সযািগ্রী সংগ্হ �রযার পর, এই ইউমনর তশে নযা হওেযা পয্টতে চুপ �য়র েয়স 
েযা�য়ে৷
অপশি B

আমি ততযািযার পরীক্যার সযািগ্রী সংগ্হ �রযার পর, আমি ততযািযায়� তছয়ড় তিয়েযা৷
অপশি C

আমি ততযািযার পরীক্যার সযািগ্রী সংগ্হ �রযার পর, এই ইউমনর তশে নযা হওেযা পয্টতে তুমি এ�টর েই 
েযা অন্ ত�যায়নযা অনয়ুিযামিত সযািগ্রী পড়য়ত পযারয়ে৷
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বলুন ততযািযায়ির �যায়রযা ত�যায়নযা প্রশ্ন আয়ছ?

Answer student questions.

বলুন তুমি সিে পযায়ে . . .

(যয ইউদিটটট পদরচালিা করা হরছে যেটট দির্াচি কররা)

গ্রেড 3 ইউদিট 1: 75 মিমনর

গ্রেড 3 ইউদিট 2: 75

. . .এই ইউমনর সম্ন্ন �রযার জন্৷ পরীক্যা তশে হয়ত 10 মিমনর েযাম� েযা�যার সিে আমি 
ততযািযায়িরয়� জযানযায়েযা৷

পরেত্ট ী পষৃ্যাে যযাও৷ ততযািরযা এখন পরীক্যা তিেযা শুরু �রয়ত পযায়রযা৷

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 4.6.2).
• Collect test materials as students complete testing (Section 4.8.1).
• If students have questions about an item, tell them, “Do the best you can.”
• If students indicate that a test item seems irregular, refer to Section 4.6.4.
• Ensure students do not move on to other units.

Instructions for Taking a Break During Testing
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 at all times during breaks.
• Test booklets must be closed or covered.
• 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 পরীক্যা তিেযা েযািযাও, ততযািযার খসড়যা �যােজ ততযািযার তরস্ট ে�ুয়িয়রর তভতয়র রযাখ, এেং ততযািযার 
তরস্ট ে�ুয়ির েন্ধ �য়রযা৷ আিরযা গ্্রেতচং �রযার জন্ চুপচযাপ ততন মিমনয়রর এ�টর মেরতত তনয়েযা৷ 
ত�যায়নযা �েযা েিযা মনয়েধ৷

After taking a classroom break, ensure students open their test booklets and continue testing where 
they left off.
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বলুন ততযািযার তরস্ট ে�ুয়ির তখযাি এেং পরীক্যা তিেযা অে্যাহত রযাখ৷

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

বলুন ততযািযায়ির আর 10 মিমনর েযাম� আয়ছ৷

Continue to actively proctor while students are testing.

Instructions for Ending the Unit

When the unit time is finished,

বলুন �যাজ �রযা েন্ধ �য়রযা৷ পরীক্যার সিে এখন তশে হয়েয়ছ৷ ততযািযার তরস্ট ে�ুয়ির েন্ধ �য়রযা৷

ততযািযার তরস্ট ে�ুয়িয়রর উপর ততযািযার নযাি তিখযা হয়েয়ছ ম�নযা তযা তচ� �য়রযা৷ আমি ততযািযায়ির 
পরীক্যার সযািগ্রী সংগ্হ �রয়েযা৷

• Collect test booklets, scratch paper, testing tools, and accessibility/accommodations tools (as 
needed) from students.

• 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.
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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 4 – High School School ELA – All Units

Unit Unit Testing Time Required Materials Start 
Time

Stop 
Time

Units 1 – 2 Grades 4 – 11:  
90 Minutes (each unit)

• Test booklets
• Answer documents
• Pencils
• Scratch paper

  

End of all units – Students Stop

Instructions for Preparing to Test

বলুন আজ, তুমি ইংলিশ ি্যাঙু্য়েজ আর্ট স পরীক্যা মিয়ত যযাচ্ছ৷ 

ততযািযার তেয়কে অননয়ুিযামিত ত�যায়নযা ইয়িক্ট্রমন� মেভযাইস রযাখয়ত পযারয়ে নযা৷ ত�যান�ি �রযা, 
তরক্সর তিয়সজ পযাঠযায়নযা, ও ছমে ততযািযা মনয়েধ৷ ততযািযার সযায়ে এই িহূুয়ত্ট  তসিয়�যানসহ তযয়�যায়নযা 
ইয়িক্ট্রমন� মেভযাইস েযা�য়ি, তসগুয়িযা েন্ধ �য়র িযাও এেং হযাত ততযায়িযা৷ পরীক্যা চিযার সিে 
�যায়রযা �যায়ছ অননয়ুিযামিত ইয়িক্ট্রমন� মেভযাইস পযাওেযা তেয়ি, তযার পরীক্যার খযাতযাে নম্বর তিেযা 
নযাও হয়ত পযায়র৷

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.

বলুন আমি পরীক্যার সযািগ্রী মেতরণ �রযার সিে চুপ �য়র েয়স েযা�য়ে৷ 

Distribute scratch paper, wooden No. 2 pencils, and approved accessibility/accommodations tools, if 
needed for certain students. Then, distribute test booklets and answer documents.

বলুন যদি ইউদিট 1 হয়: ততযািযার তরস্ট ে�ুয়িয়রর উপয়রর অংয়শ এেং উত্তয়রর ে�ুয়িয়টে েক্স A-তত, 
ততযািযার নযায়ির প্রেিযাংশ ও তশেযাংশ লিখ৷

যদি ইউদিট 2 হয়: ততযািযার তরস্ট ে�ুয়ির ও উত্তয়রর ে�ুয়িয়টের উপয়রর অংয়শ েক্স A-তত ততযািযার 
নযায়ির প্রেিযাংশ ও তশেযাংশ তিখযা হয়েয়ছ ম�নযা তযা মনশ্চিত �রয়ত তচ� �য়র তিখ৷

Make sure each student has written his or her name on the test booklet and answer document. If 
necessary, assist students with making sure they are using the test booklet and answer document that 
belong to them.
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Instructions for Administering Each Unit

বলুন পষৃ্যার প্রযায়তের তিয়েিগুয়িযা ে্েহযার �য়র, ততযািযার তরস্ট ে�ুয়িয়রর ইউমনর __ (যথাযথ ইউদিট 
পূরণ কররা) এর প্রেি পষৃ্যা তখযাি এেং আমি মনয়ি্ট শনযাগুয়িযা পড়যার সিে তসটর অনসুরণ �য়রযা৷ 
আমি নযা েিযা পয্টতে পষৃ্যা উল্যায়ে নযা৷

আজ, তুমি গ্গ্ে __ (যথাযথ গ্রেড পূরণ কররা) এর ইংলিশ ি্যাঙু্য়েজ আর্ট স-এর ইউমনর __ 
(যথাযথ ইউদিট িম্বর পূরণ কররা) পরীক্যাটর তিয়ে৷ 

প্রততটর প্যায়সজ ও প্রশ্ন পড়য়ে৷ তযারপর, প্রয়ত্� প্রয়শ্নর উত্তর তিেযার জন্ মনয়ি্ট শনযা অনসুরণ 
�রয়ে৷ ততযািযার উত্তয়রর ে�ুয়িয়টের েতৃ্তগুয়িযা সম্ণূ্টভযায়ে পরূণ �রযার িযাধ্য়ি ততযািযার 
উত্তরগুয়িযা মনয়ি্ট শ �য়রযা৷ েতৃ্তগুয়িযার েযাইয়র অন্ ত�যােযাও তপন্সিি মিয়ে ত�যায়নযা িযাে তিয়ে নযা৷ 
ততযািযার ত�যায়নযা উত্তর পমরেত্ট ন �রযার প্রয়েযাজন হয়ি, ততযািযার প্রেি উত্তরটর সম্ণূ্টভযায়ে িয়ুছ 
ত�িযার মেেেটর মনশ্চিত �রয়ে৷ 

এ�টর প্রয়শ্ন ততযািযায়� এ�টর উত্তর তিখযার জন্ েিযা হয়ে৷ ততযািযার উত্তয়রর ে�ুয়িয়টে তিেযা 
জযােেযাে ততযািযার উত্তর লিখয়ে৷ প্রিত্ত জযােেযার িয়ধ্ই উত্তর তিখযার মেেেটর মনশ্চিত �রয়ে৷ 
শুধ ুপ্রিত্ত জযােেযার িয়ধ্ তিখযা উত্তরগুয়িযার জন্ নম্বর তিেযা হয়ে৷ 

যমি তুমি ত�যায়নযা প্রয়শ্নর উত্তর নযা জযায়নযা, তযাহয়ি তুমি পরেত্ট ী প্রয়শ্ন চয়ি তযয়ত পযায়রযা৷ যমি তুমি 
মনধ্টযামরত সিয়ের আয়েই উত্তর তিেযা তশে �য়র ত�ি, তযাহয়ি তুমি ততযািযার উত্তরগুয়িযা মরতভউ 
�রয়ত পযায়রযা এেং শুধ ুএই ইউমনয়র ততযািযার উত্তর নযা তিেযা প্রশ্নগুয়িযার উত্তর মিয়ত পযায়রযা৷ Stop 
সযাইন অততক্রি �য়র যযায়ে নযা৷ 

বলুন ততযািযার তরস্ট ে�ুয়িয়রর মনয়ি্ট শনযা এখযায়নই তশে হয়িযা৷ 

ততযািযার তরস্ট ে�ুয়িয়র এ�টর GO ON সযাইন তিখয়ি, তুমি পরেত্ট ী পষৃ্যাে তযয়ত পযায়রযা৷ যখন 
ততযািযার তরস্ট ে�ুয়িয়র STOP সযাইয়ন তপৌছঁযায়ে, এশ্েয়ে যযাওেযার মনয়ি্ট শনযা নযা তিেযা পয্টতে আর 
অগ্সর হয়ে নযা৷

GO ON ও STOP সযাইয়নর উিযাহরণ তেযায়ে্ট  তিখযায়নযা হয়েয়ছ৷

যমি তুমি আয়েই তশে �য়র ত�ি এেং এই ইউমনয়র ততযািযার উত্তরগুয়িযা সম্ণূ্টভযায়ে তচ� �য়র 
ত�ি, তযাহয়ি ততযািযার হযাত তুিয়ে এেং আমি ততযািযার পরীক্যার সযািগ্রী সংগ্হ �রয়েযা৷ আমি 
ততযািযার সযািগ্রী এ�েযার সংগ্হ �রযার পর, তুমি তসগুয়িযা আর ত�রত পযায়ে নযা৷ 
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Read from OPTION A, B, or C below based on your local policy (refer to your School Test Coordinator).

বলুন অপশি A

আমি ততযািযার পরীক্যার সযািগ্রী সংগ্হ �রযার পর, এই ইউমনর তশে নযা হওেযা পয্টতে চুপ �য়র েয়স 
েযা�য়ে৷
অপশি B

আমি ততযািযার পরীক্যার সযািগ্রী সংগ্হ �রযার পর, আমি ততযািযায়� তছয়ড় তিয়েযা৷
অপশি C

আমি ততযািযার পরীক্যার সযািগ্রী সংগ্হ �রযার পর, এই ইউমনর তশে নযা হওেযা পয্টতে তুমি এ�টর েই 
েযা অন্ ত�যায়নযা অনয়ুিযামিত সযািগ্রী পড়য়ত পযারয়ে৷

বলুন ততযািযায়ির �যায়রযা ত�যায়নযা প্রশ্ন আয়ছ?

Answer student questions.

বলুন

গ্গ্ে 4–11

এই ইউমনর সম্ন্ন �রয়ত তুমি  90 মিমনর  সিে পযায়ে৷ পরীক্যা তশে হয়ত 10 মিমনর েযাম� েযা�যার 
সিে আমি ততযািযায়িরয়� জযানযায়েযা৷

পরেত্ট ী পষৃ্যাে যযাও৷ ততযািরযা এখন পরীক্যা তিেযা শুরু �রয়ত পযায়রযা৷

Write the starting time and stopping time in the timing box (Figure 3.0 Timing Box Example).
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Actively proctor while students are testing:

• Redirect students as necessary (Section 4.6.2).
• Collect test materials as students complete testing (Section 4.8.1).
• If students have questions about an item, tell them, “Do the best you can.”
• If students indicate that a test item seems irregular, refer to Section 4.6.4. 

Ensure students do not move on to other units.

Instructions for Taking a Break During Testing
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 at all times during breaks.
• Test booklets and answer documents must be closed or covered. 
• 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 পরীক্যা তিেযা েযািযাও, ততযািযার খসড়যা �যােজ ততযািযার উত্তয়রর ে�ুয়িয়টের তভতয়র রযাখ, উত্তয়রর 
ে�ুয়িটে তরস্ট ে�ুয়িয়রর তভতয়র রযাখ, এেং ততযািযার তরস্ট ে�ুয়ির েন্ধ �য়রযা৷ আিরযা গ্্রেতচং 
�রযার জন্ চুপচযাপ ততন মিমনয়রর এ�টর মেরতত তনয়েযা৷ ত�যায়নযা �েযা েিযা মনয়েধ৷

After taking a classroom break, ensure students open their test booklets and answer documents and 
continue testing where they left off.

বলুন  ততযািযার তরস্ট ে�ুয়ির ও উত্তয়রর ে�ুয়িটে তখযাি এেং পরীক্যা তিেযা অে্যাহত রযাখ৷

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

বলুন ততযািযায়ির আর 10 মিমনর েযাম� আয়ছ৷ 

Continue to actively proctor while students are testing.
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Instructions for Ending the Unit

When the unit time is finished, read the following optional SAY box if there are students with secure 
test materials. 

বলুন �যাজ �রযা েন্ধ �য়রযা৷ পরীক্যার সিে এখন তশে হয়েয়ছ৷ ততযািযার তরস্ট ে�ুয়ির ও উত্তয়রর 
ে�ুয়িটে েন্ধ �য়রযা৷

ততযািযার তরস্ট ে�ুয়ির ও উত্তয়রর ে�ুয়িয়টের উপর ততযািযার নযাি তিখযা হয়েয়ছ ম�নযা তযা তচ� �য়রযা৷ 
আমি ততযািযায়ির পরীক্যার সযািগ্রী সংগ্হ �রয়েযা৷

• Collect test booklets, answer documents, scratch paper, testing tools, and accessibility/
accommodations tools (as needed) from students. 

• 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.


