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Test Administrator Script for Computer-Based Testing

NJSLA–S Grade 5 CBT 2022
Grade 5 Science

Using the Test Administrator Script
The administration script in this document will be used for all units of the NJSLA–S. On the first read through,
Test Administrators (TAs) are required to adhere to this script for administering the NJSLA–S. Read word-forword the bold instructions in each “Say” box to students. Do not modify or paraphrase the wording in the
“Say” boxes. Some of the “Say” boxes are outlined with a dashed line and should be read aloud only if they
are applicable to the students testing. Some directions may diﬀer slightly by unit and are noted within the
administration script. Text that is outside the “Say” boxes includes directions for Test Administrators to
follow and should not be read to students.

Grade 5 Science Testing Times and Materials – All Units
Unit

Unit Testing Time

Required Materials

Start Time

Stop Time

Unit 1

45 minutes

•
•
•

Pencils
Scratch paper
Student testing tickets

Write time

Write time

Unit 2

45 minutes

•
•
•

Pencils
Scratch paper
Student testing tickets

Write time

Write time

Unit 3

45 minutes

•
•
•

Pencils
Scratch paper
Student testing tickets

Write time

Write time

Unit 4

45 minutes

•
•

Pencils
Scratch paper
• Student testing tickets

Write time

Write time

Before students can begin testing, the test session must be started in PearsonAccessnext. Additionally, the unit
must be unlocked (refer to Section 4.2 for more information). Speak to your STC to determine who will
complete these two tasks prior to testing. TAs must make sure all testing devices are turned on and have the
TestNav app open. Make sure all testing devices display the Sign-In screen as shown under the Checking
Audio section. Make sure headphones are plugged in for all students using text-to-speech and do an audio
check prior to launching TestNav.
It is critical to ensure that students have the appropriate accessibility features and accommodations prior to
testing. Refer to Section 6.2 of the Spring 2022 Test Administrator Manual for further instructions on how to
check accessibility features and accommodations.

Test Administrator Script
Instructions for Preparing to Test

Say:

આજે , તમે િવજ્ઞાનની પરીક્ષા આપશો.
તમારી પાસે તમારા મજ
ે પરતમારા પરીક્ષણના ઉપકરણિસવાય કોઈ ઇલક્�ોિન
ે
ક ઉપકરણો ના હોવા જોઈએ. કૉલ
કરવાની, મેસેજ કરવાની, ફોટો લેવાની અને ઇન્ટરનટે �ાઉઝ કરવાની મંજૂરી નથી. જો તમારી પાસે અત્યારે સેલ ફોન
સિહત કોઈપણ અસ્વીકત
ૃ ઇલક્�ોિન
ે
ક ઉપકરણો છે , તો કપ
ૃ ા કરીને તન
ે ે બંધ કરો અને તમારો હાથ �ચો કરો. જો પરીક્ષણ
દરિમયાન તમારી પાસે અસ્વીકત
ૃ ઇલેક્�ોિનક ઉપકરણો હોવાનું જણાયુ,ં તો તમને પરીક્ષાના ગુણ નમળે તેવું બની શકે.
Test Administrator Script for Computer-Based Testing
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If a student raises their hand, collect the electronic device (or follow the school/district policy) and store it
until testing for all students has been completed and all secure materials have been collected. Certain
electronic devices may be allowed for accommodations purposes only during testing. Please contact your
School Test Coordinator (STC) immediately if there are questions regarding electronic devices.

Checking Audio (for Students Needing Text-to-Speech Only)

Say:

ખાતરી કરો કે તમારા હડેફોન પ્લગ ઇનછે અને તન
ે ે ચાલુ કરો. "સાઇન ઇન" બટનની નીચે તમારી સ્�ીન પર"ટેસ્ટ
ઓ�ડયો" નામની �લકં છે . તમે તમારા હડેફોન દ્વારા સાંભળી શકો છો કે નહ� તન
ે ી ખાતરી કરવા માટે �લંકને િસલેક્ટ કરો
અને વોલ્યમ
ુ ને ઉચ્ચતમ સ્તર પરરાખો. તમે પરીક્ષા �ારંભ કયાર્ પછી પરીક્ષણમાં વોલ્યુમને ગોઠવી શકો છો.
ટેક્સ્ટ-ટુ-સ્પીચ સે�ટગ્ંસ માટે, TestNav ની અંદર ટેસ્ટ ��નની જમણી બાજુ એ એકTTS બોક્સ ઉપલબ્ધ છે . TTS
બોક્સમાં વાચ
ં નની ઝડપઅને વોલ્યમ
ુ ને િનયિ�
ં ત કરવાના િવકલ્પો સાથે બટનો છે .

A screenshot of the Test Audio function is provided. TAs should assist students with audio adjustments as
needed.

Instructions for Logging in

Say:

જ્યારે હુ ં તમારી િવ�ાથ� પરીક્ષણ �ટ�કટો, સ્�ચ
ે પેપર અને અન્ય સામ�ીઓનું િવતરણ ક�ં ત્યારે કપ
ૃ ા કરીને
શાંિતથી બેસો. જ્યાં સુધી હુ ં તમને કહુ ં નહ� ત્યાં સુધી લોગ ઇનકરશો નહ�.

Distribute testing tickets, scratch paper, pencils, and approved accessibility and accommodations tools, if
needed, for certain students. As an optional item for science, handheld calculators may be provided.

Say:

4

હવે, તમારી િવ�ાથ� પરીક્ષણ �ટ�કટ જુ ઓ અને ખાતરી કરો કે તન
ે ા પરતમા�ં �થમ નામ અને અટક
(સરનેમ) છે .
જો તમારી પાસે �ટ�કટ નહોય તો તમારો હાથ �ચો કરો.
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If a student has the wrong ticket, provide the correct student testing ticket to the student. If the correct
student testing ticket is missing, contact your STC.

Say:

ે દાખલ કરો.
હવે, તમારી �ટ�કટની નીચે બતાવ્યા �માણે તમા�ં યુઝરનમ
(Pause.)
આગ
,ળ
તમારી �ટ�કટ પરબતાવ્યા મુજબનો પાસવડર્ દાખલ કરો.
(Pause.))
હવે, "સાઇન ઇન" બટનને િસલક્ટ
ે કરો.
(Pause.)

Say:

ૃ ા કરીને તમારો
સ્�ીનના ઉપરના જમણા ખૂણામાં તમા�ં નામ શોધો. જો તમે જે નામ જુ ઓ છો તે તમા�ં નથી, તો કપ
હાથ �ચો કરો.
તમે હવે "ઉપલબ્ધ પરીક્ષણો" સ્�ીન પરહોવા જોઈએ. એકમમાટે "સ્ટાટર્" બટનને િસલક્ટ
ે કરો
______ (fill in the appropriate unit number). તમને "વેલકમ" સ્�ીન દખ
ે ાવી જોઈએ.

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 any students do not see their
correct name on the login screen, close TestNav, reopen it, and log the students back in with the correct
student testing ticket.

Test Administrator Script for Computer-Based Testing
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Instructions for Administering Each Unit

Say:

સ્�ીનની મધ્યમાં આવેલાં "સ્ટાટર્ ટેસ્ટ નાઉ" બોક્સને િસલક્ેટ કરો. જ્યારે હુ ં સ્�ીન પરના િનદશ
� નો વાચ
ં ંુ ત્યારે તન
ે ે
સાથે-સાથે અનુસરો. સાથે-સાથે અનસ
ુ રવા માટે તમારે જમણી બાજુ ના સ્�ોલ બારનો ઉપયોગ કરવાની જ�ર પડી
શકે છે . જ્યાં સધ
ુ ી હુ ં તમને ના કહુ ં ત્યાં સુધી "સ્ટાટર્ સેક્શન" બટનને િસલક્ેટ કરશો નહ�.

The directions in TestNav may vary according to the test form that was assigned to the student. Read these
directions to students who were assigned any test form other than the screen reader test form.
All forms except screen reader:

Say:

આજે , તમે એકમ______ (fill in the appropriate unit number) ધોરણ 5 ની ન્યૂ જસ� િવ�ાથ� િશક્ષણ
મલ્ૂયાંકન─િવજ્ઞાન (NJSLA–S)ની પરીક્ષા આપશો. તમારા ઉપયોગ માટે ટૂલબારમાં કલ્ેક્યુલટે ર આપવામાં આવલ
ે ું છે .
દરકે ��ન વાચ
ં ો. પછી, દરકે ��નનો ઉ�ર આપવા માટે િનદશ
� નોને અનસર
ુ ો. જો કોઈ ��ન તમને તમા�ં કાયર્ બતાવવા
કે સમ�વવા માટે કહે છે , તો તમારે સંપણ
ૂ ર્ ગુણ મળ
ે વવા માટે આકમરવું આવશ્યક છે . જો તમે કોઈ ��નનો ઉ�ર �ણતા
નથી, તો તમે તન
ે ે બુકમાકર્ કરી શકો છો અને આગળના ��ન પરજઈશકો છો. જો તમે જલ્દી સમાપ્ત કરી લો છો, તો
તમે તમારા ઉ�રો અને તમે બુકમાકર્ કરેલા કોઈપણ ��નોની સમીક્ષા કરી શકો છો.

Read these directions only to students who were assigned the screen reader test form.
Screen reader forms only:

Say:

આજે , તમે એકમ______ (fill in the appropriate unit number) ધોરણ 5 ની ન્યૂ જસ� િવ�ાથ� િશક્ષણ
મલ્ૂયાંકન─િવજ્ઞાન (NJSLA–S)ની પરીક્ષા આપશો. આ
એકમમાં, બા� હેન્ડહલ્ેડ કલ્ક્
ે યુલટેરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે .
દરકે ��ન વાચ
ં ો. પછી, દરકે ��નનો ઉ�ર આપવા માટે િનદશ
� નોને અનુસરો. જો કોઈ ��ન તમને તમા�ં કાયર્
બતાવવા કે સમ�વવા માટે કહે છે , તો તમારે સંપણ
ૂ ર્ ગુણ મેળવવા માટે આકમરવું આવશ્યક છે . કપ
ૃ ા કરીને તમા�ં કાયર્
સ્�ચ
ે પેપર પર પૂણર્ કરો અને પછી તમે શું લખ્યું છે તે િશક્ષકને વાચ
ં ીને સંભળાવો. પરીક્ષામાં િશક્ષક તમને કમ્પ્યટુર પર
તમારો જવાબ દાખલ કરવામાં મદદકરશે. સ્�ચ
ે પેપર પરકરેલા કાયન
ર્ ા ગુણ ગણવામાં આવશે નહ�.
જો તમે કોઈ ��નનો ઉ�ર �ણતા નથી, તો તમે તન
ે ે બકમા
ુ કર્ કરી શકો છો અને આગળના ��ન પરજઈશકો છો. જો
તમે જલ્દી સમાપ્ત કરી લો છો, તો તમે તમારા ઉ�રો અને તમે બુકમાકર્ કરેલા કોઈપણ ��નોની સમીક્ષા કરી શકો છો.

Say:

તમારી સ્�ીન પરના િનદશ
� નો અહ� સમાપ્ત થાય છે . જ્યાં સુધી તમને કહેવામાં ના આવે ત્યાં સુધી આગવધશો
ળ નહ�.
કટેલાક શબ્દો અથવા શબ્દસમૂહો રેખા�ક
ં ત કરેલા હોઈ શકે છે . જો તમે કોઈપણ રેખા�ક
ં ત શબ્દો અથવા શબ્દસમહો
ૂ જુ ઓ
છો, તો તમે પોપ-અપગ્લોસરીને દશાર્વવા માટે �લંક ખોલી શકો છો જે તમને શબ્દ અથવા શબ્દસમૂહની વ્યાખ્યા આપશે.
પરીક્ષણ દરિમયાન, જો તમારા પરીક્ષણ ઉપકરણમાં કોઈ મશ્ુકેલી હોય, તો તમારો હાથ �ચો કરો, જે થી હુ ં તમને મદદકરી
શકુ.ં પરીક્ષા દરિમયાન હુ ં તમને પરીક્ષાના ��નો અથવા ઓનલાઇન ટૂલ્સમાં કોઈ મદદકરી શકીશ નહ�.
એકવાર તમે તમા�ં કાયર્ તપાસી લો, પછી તમારો હાથ �ચો કરો અને હુ ં તમને પરીક્ષામાથ
ં ી લોગ આઉકરવાની
ટ
સૂચના
આપીશ. પછી હુ ં તમારી િવ�ાથ� પરીક્ષણ �ટ�કટ અને સ્�ેચ પેપરને એકિ�ત કરીશ. એકવાર તમે પરીક્ષામાથ
ં ી બહાર
નીકળી �ઓ પછી, તમે ફરીથી લોગ ઇનનહ� કરી શકો.
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Read from Option A, B, or C based on local policy (contact your STC with any questions).

Say:

Option A:
તમે પરીક્ષામાથી
ં લોગ આઉથઈ
ટ �ઓ પછી, જ્યાં સુધી પરીક્ષા સમાપ્ત નથાય ત્યાં સુધી શાિંતથી બેસો.
Option B:
તમે પરીક્ષામાથી
ં લોગ આઉથઈ
ટ �ઓ પછી, હુ ં તમને જવાની પરવાનગી આપીશ.
Option C:
તમે પરીક્ષામાથી
ં લોગ આઉથઈ
ટ �ઓ પછી, એકમસમાપ્ત નથાય ત્યાં સુધી તમે પુસ્તક અથવા અન્ય માન્ય સામ�ી વાચ
ં ી
શકો છો.

Say:

શું તમને કોઈ ��નો છે ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test

Say:

સ્�ીનના નીચલા ભાગ સુધી સ્�ોલ કરો.
(Pause.)
"સ્ટાટર્ સેક્શન" બટનને િસલક્ેટ કરો.
(Pause.)
તમે હવે પરીક્ષામાં હોવા જોઈએ.

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

Say:

આ
એકમપૂણર્ કરવા માટે તમારી પાસે 45 િમિનટ હશે. જ્યારે તમારી પાસે પરીક્ષાની 10 િમિનટ બાકી હશે
ત્યારે હુ ં તમને જણાવીશ.
હવે તમે લખવાનું શ� કરી શકો છો.

For extended time students only:
If students are testing with extended time accommodations, it may be necessary to adjust the amount of
time students will have to complete this unit. Refer to the student’s accommodations.

Say:

Option A:
આ
એકમપૂણર્ કરવા માટે તમારી પાસે ______કલાક છે . જ્યારે તમારી પાસે
______ પરીક્ષાનો થોડો સમયબાકી હશે ત્યારે હુ ં તમને જણાવીશ. હવે તમે લખવાનું શ� કરી શકો છો.
Option B:
આ
એકમને પૂણર્ કરવા માટે શાળાના સમયના અત
ં સધીમ
ુ ાં તમને જ�ર હોય તટેલો સમયલઈશકો છો. જ્યારે
______િમિનટ બાકી હશે ત્યારે હુ ં તમને જણાવીશ. હવે તમે લખવાનું શ� કરી શકો છો.
Test Administrator Script for Computer-Based Testing
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Write the starting time and stopping time in the timing box (Figure 2.0 of the Spring 2022 Test Administrator
Manual Timing Box Example). Actively proctor while students are testing.

• Redirect students as necessary (Section 2.9.1).
• If technology issues occur during testing, assist students as needed. Follow the protocol in
•
•
•
•
•

Section 4.3, as applicable, if any technology issues cause a disruption.
Assist students in logging out of TestNav as they complete the unit (Section 4.4).
Collect test materials as students complete testing (Section 2.10).
If students have questions about an item, tell them, “Do the best you can.” (Section 2.8)
If students indicate that a test item is not functioning appropriately, refer to Section 4.3.1.
Ensure that any absent students are locked out of the unit.

Instructions for Taking a Break During Testing
The following are permitted during test administration at the discretion of the TA:

• One stretch break of up to three minutes is allowed 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 are allowed during testing (do not adjust stop time except for students
who have frequent breaks in accordance with section 2f of the AF&A manual).

TAs must adhere to the following security measures:

•
•
•
•

Students must be supervised at all times during breaks.
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:

Say:

કપ
ૃ ા કરીને પરીક્ષા આપવાનું બંધ કરો અને તમારી સ્�ીનને ઢાકંી દો અથવા બંધ કરો. આપણે વાતચીત કયાર્ િવના �ણ
િમિનટનો િવરામ લઈશુ.ં વાતચીતની પરવાનગી નથી.

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

Say:

હવે તમે પરીક્ષા આપવાનું શ� કરી શકો છો.

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

Say:

તમારી પાસે 10 િમિનટ બાકી છે .

Note: Do not read the preceding text to students with an extended time accommodation.
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 still actively
testing. If a second unit will be administered after a short break, stop the directions after the students submit
their final answers. Do not have students log out of TestNav. For the next unit, start at “Find your name…” at
the end of the Instructions for Logging In section.

Say:

થોભી �ઓ. હવે પરીક્ષાનો સમયસમાપ્ત થઈગયો છે .
તમારી પરીક્ષાના ઉપરના ડાબા ખૂણામાં "�રવ્યૂ" �ોપ-ડાઉન મન
ે ૂ િસલેક્ટ કરો. "�રવ્યૂ" મન
ે મ
ૂ ાં, નીચે સધ
ુ ી સ્�ોલ કરો અને
"એન્ડ ઓસ
ફક્ેશન" િસલક્ટ
ે કરો. "સબિમટ ફાઇનલ આન્સસર્" બટનિસલેક્ટ કરો.
પુિ� કરવા માટે "યસ
" બટનને િસલેક્ટ કરો.
હવે હુ ં તમારી િવ�ાથ� પરીક્ષણ �ટ�કટ અને સ્�ચ
ે પેપરને એકિ�ત કરીશ.

Circulate throughout the room to make sure all students have successfully logged off. To log off select the
“User dropdown menu” at the top right corner and select “Sign out of TestNav.” Then, collect student testing
tickets and scratch paper. Also collect any handheld calculators and printed periodic tables that were used.

• Ensure all students are in Completed status for the unit in PearsonAccessnext at the end of the unit.
• Return all test materials to your STC. Report any missing materials and absent students.
• Report any testing irregularities to your STC.
If more than one unit is being administered in the same day, allow students to take a short break (e.g.,
restroom break or stretch break) or extended break (e.g., lunch). Once students have returned and are
seated, read the script starting at the very beginning, and move on to the next unit.

Test Administrator Script for Computer-Based Testing
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Grade 8 Science
Using the Test Administrator Script
The administration script in this document will be used for all units of the NJSLA–S. On the first read through,
TAs are required to adhere to this script for administering the NJSLA–S. Read word-for-word the bold
instructions in each “Say” box to students. Do not modify or paraphrase the wording in the “Say” boxes.
Some of the “Say” boxes are outlined with a dashed line and should be read aloud only if they are applicable
to the students testing. Some directions may diﬀer slightly by unit and are noted within the administration
script. Text that is outside the “Say” boxes includes directions for Test Administrators to follow and should
not be read to students.

Grade 8 Science Testing Times and Materials – All Units
Unit

Unit Testing Time

Required Materials

Start Time

Stop Time

Unit 1

45 minutes

•
•
•

Pencils
Scratch paper
Student testing tickets

Write time

Write time

Unit 2

45 minutes

•
•
•

Pencils
Scratch paper
Student testing tickets

Write time

Write time

Unit 3

45 minutes

•
•
•

Pencils
Scratch paper
Student testing tickets

Write time

Write time

Unit 4

45 minutes

•
•

Pencils
Scratch paper
• Student testing tickets

Write time

Write time

Before students can begin testing, the test session must be started in PearsonAccessnext. Additionally, the unit
must be unlocked (refer to Section 4.2 for more information). Speak to your STC to determine who will
complete these two tasks prior to testing. TAs must make sure all testing devices are turned on and have the
TestNav app open. Make sure all testing devices display the Sign-In screen as shown under the Checking
Audio section. Make sure headphones are plugged in for all students using text-to-speech and do an audio
check prior to launching TestNav.
It is critical to ensure that students have the appropriate accessibility features and accommodations prior to
testing. Refer to Section 6.2 of the Spring 2022 Test Administrator Manual for further instructions on how to
check accessibility features and accommodations.

Test Administrator Script

Instructions for Preparing to Test

Say:

આજે , તમે િવજ્ઞાનની પરીક્ષા આપશો.
તમારી પાસે તમારા મજ
ે પરતમારા પરીક્ષણના ઉપકરણિસવાય કોઈ ઇલક્�ોિન
ે
ક ઉપકરણો ના હોવા જોઈએ. કૉલ
કરવાની, મેસેજ કરવાની, ફોટો લેવાની અને ઇન્ટરનટે �ાઉઝ કરવાની મંજૂરી નથી. જો તમારી પાસે અત્યારે સેલ ફોન
સિહત કોઈપણ અસ્વીકત
ૃ ઇલક્�ોિન
ે
ક ઉપકરણો છે , તો કપ
ૃ ા કરીને તન
ે ે બંધ કરો અને તમારો હાથ �ચો કરો. જો પરીક્ષણ
દરિમયાન તમારી પાસે અસ્વીકત
ૃ ઇલેક્�ોિનક ઉપકરણો હોવાનું જણાયુ,ં તો તમને પરીક્ષાના ગુણ નમળે તેવું બની શકે.
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If a student raises their hand, collect the electronic device (or follow the school/district policy) and store it
until testing for all students has been completed and all secure materials have been collected. Certain
electronic devices may be allowed for accommodations purposes only during testing. Please contact your
School Test Coordinator immediately if there are questions regarding electronic devices.

Checking Audio (for Students Needing Text-to-Speech Only)

Say:

ખાતરી કરો કે તમારા હડેફોન પ્લગ ઇનછે અને તન
ે ે ચાલુ કરો. "સાઇન ઇન" બટનની નીચે તમારી સ્�ીન પર"ટેસ્ટ
ઓ�ડયો" નામની �લકં છે . તમે તમારા હડેફોન દ્વારા સાંભળી શકો છો કે નહ� તન
ે ી ખાતરી કરવા માટે �લંકને
િસલક્ેટ કરો અને વોલ્યુમને ઉચ્ચતમ સ્તર પરરાખો. તમે પરીક્ષા �ારંભ કયાર્ પછી પરીક્ષણમાં વોલ્યમ
ુ ને ગોઠવી
શકો છો.
ટેક્સ્ટ-ટુ-સ્પીચ સે�ટગ્ંસ માટે, TestNav ની અંદર ટેસ્ટ ��નની જમણી બાજુ એ એકTTS બોક્સ ઉપલબ્ધ છે .
TTS બોક્સમાં વાચ
ં નની ઝડપઅને વોલ્યમ
ુ ને િનયંિ�ત કરવાના િવકલ્પો સાથે બટનો છે .

A screenshot of the Test Audio function is provided. TAs should assist students with audio adjustments as
needed.

Instructions for Logging in

Say:

જ્યારે હુ ં તમારી િવ�ાથ� પરીક્ષણ �ટ�કટો, સ્�ચ
ે પેપર અને અન્ય સામ�ીઓનું િવતરણ ક�ં ત્યારે કપ
ૃ ા કરીને
શાંિતથી બેસો. જ્યાં સુધી હુ ં તમને કહુ ં નહ� ત્યાં સુધી લોગ ઇનકરશો નહ�.

Distribute testing tickets, scratch paper, pencils, and approved accessibility and accommodations tools, if
needed, for certain students. As an optional item for science, handheld calculators may be provided. Periodic
tables may also be distributed if the school has chosen to print them.

Say:

ે ા પરતમા�ં �થમ નામ અને અટક
(સરનેમ) છે .
હવે, તમારી િવ�ાથ� પરીક્ષણ �ટ�કટ જુ ઓ અને ખાતરી કરો કે તન
જો તમારી પાસે �ટ�કટ નહોય તો તમારો હાથ �ચો કરો.
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If a student has the wrong ticket, provide the correct student testing ticket to the student. If the correct
student testing ticket is missing, contact your STC.

Say:

હવે, તમારી �ટ�કટની નીચે બતાવ્યા �માણે તમા�ં યુઝરનમ
ે દાખલ કરો.
(Pause.)
આગ
,ળ
તમારી �ટ�કટ પરબતાવ્યા મુજબનો પાસવડર્ દાખલ કરો.
(Pause.)
હવે, "સાઇન ઇન" બટનને િસલક્ટ
ે કરો.
(Pause.)

Say:

સ્�ીનના ઉપરના જમણા ખૂણામાં તમા�ં નામ શોધો. જો તમે જે નામ જુ ઓ છો તે તમા�ં નથી, તો કપ
ૃ ા કરીને
તમારો હાથ �ચો કરો. તમે હવે "ઉપલબ્ધ પરીક્ષણો" સ્�ીન પરહોવા જોઈએ. એકમ______ (fill in the
appropriate unit number) માટે “સ્ટાટર્” બટનને િસલક્ેટ કરો. તમને "વેલકમ" સ્�ીન દેખાવી જોઈએ.

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 any students do not see their
correct name on the login screen, close TestNav, reopen it, and log the students back in with the correct
student testing ticket

Instructions for Administering Each Unit

Say:

� નો વાચ
ં ંુ ત્યારે તન
ે ે
સ્�ીનની મધ્યમાં આવેલાં "સ્ટાટર્ ટેસ્ટ નાઉ" બોક્સને િસલક્ેટ કરો. જ્યારે હુ ં સ્�ીન પરના િનદશ
સાથે-સાથે અનુસરો. સાથે-સાથે અનસ
ુ રવા માટે તમારે જમણી બાજુ ના સ્�ોલ બારનો ઉપયોગ કરવાની જ�ર પડી
શકે છે . જ્યાં સધ
ુ ી હુ ં તમને ના કહુ ં ત્યાં સુધી "સ્ટાટર્ સેક્શન" બટનને િસલક્ેટ કરશો નહ�.
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The directions in TestNav may vary according to the test form that was assigned to the student. Read these
directions to students who were assigned any test form other than the screen reader test form.
All forms except screen reader:

Say:

આજે , તમે એકમ______ (fill in the appropriate unit number) ધોરણ 8 ની ન્યૂ જસ� િવ�ાથ� િશક્ષણ
મલ્ૂયાંકન─િવજ્ઞાન (NJSLA–S)ની પરીક્ષા આપશો. તમે કલ્ેક્યુલટે ર અને આવતર્ કો�કનો ઉપયોગ કરી શકશો. તમારા
ઉપયોગ માટે ટૂલબારમાં કલ્ેક્યલ
ુ ટે ર આપવામાં આવલ
ે ું છે . એિક્સિબટ્સ ટેબમાં આવતર્ કો�ક આપવામાં આવેલ છે .
દરકે ��ન વાચો
ં . પછી, દરકે ��નનો ઉ�ર આપવા માટે િનદશ
� નોને અનુસરો. જો કોઈ ��ન તમને તમા�ં કાયર્
બતાવવા કે સમ�વવા માટે કહે છે , તો તમારે સંપણ
ૂ ર્ ગુણ મળ
ે વવા માટે આકમરવું આવશ્યક છે .
જો તમે કોઈ ��નનો ઉ�ર �ણતા નથી, તો તમે તન
ે ે બુકમાકર્ કરી શકો છો અને આગળના ��ન પરજઈશકો છો. જો
તમે જલ્દી સમાપ્ત કરી લો છો, તો તમે તમારા ઉ�રો અને તમે બુકમાકર્ કરેલા કોઈપણ ��નોની સમીક્ષા કરી શકો છો.

Read these directions only to students who were assigned the screen reader test form.
Screen reader forms only:

Say:

આજે , તમે એકમ ______ (fill in the appropriate unit number) ધોરણ 8 ની ન્યૂ જસ� િવ�ાથ�
િશક્ષણ મલ્ૂયાકંન─િવજ્ઞાન (NJSLA–S)ની પરીક્ષા આપશો. આ
એકમમાં, ભૌિતક હેન્ડહલ્ેડ કલ્ેક્યુલટે ર અને મ�ુ�ત
આવતર્ કો�કનો ઉપયોગ કરી શકાય છે .
દરકે ��ન વાચ
ં ો. પછી, દરકે ��નનો ઉ�ર આપવા માટે િનદશ
� નોને અનુસરો. જો કોઈ ��ન તમને તમા�ં કાયર્
બતાવવા કે સમ�વવા માટે કહે છે , તો તમારે સંપણ
ૂ ર્ ગુણ મળ
ે વવા માટે આકમરવું આવશ્યક છે . કપ
ૃ ા કરીને તમા�ં
કાયર્ સ્�ચ
ે પેપર પર પૂણર્ કરો અને પછી તમે શું લખ્યું છે તે િશક્ષકને વાચ
ં ીને સંભળાવો. પરીક્ષામાં િશક્ષક તમને
કમ્પ્યટુર પરતમારો જવાબ દાખલ કરવામાં મદદકરશે. સ્�ેચ પેપર પરકરેલા કાયન
ર્ ા ગુણ ગણવામાં આવશે નહ�.
જો તમે કોઈ ��નનો ઉ�ર �ણતા નથી, તો તમે તન
ે ે બકમા
ુ કર્ કરી શકો છો અને આગળના ��ન પર જઈશકો
છો. જો તમે જલ્દી સમાપ્ત કરી લો છો, તો તમે તમારા ઉ�રો અને તમે બકમા
ુ કર્ કરેલા કોઈપણ ��નોની સમીક્ષા
કરી શકો છો.

Say:

� નો અહ� સમાપ્ત થાય છે . જ્યાં સુધી તમને કહેવામાં ના આવે ત્યાં સુધી આગવધશો
ળ નહ�.
તમારી સ્�ીન પરના િનદશ
કટેલાક શબ્દો અથવા શબ્દસમૂહો રેખા�ક
ં ત કરેલા હોઈ શકે છે . જો તમે કોઈપણ રેખા�ક
ં ત શબ્દો અથવા શબ્દસમહો
ૂ જુ ઓ
છો, તો તમે પોપ-અપગ્લોસરીને દશાર્વવા માટે �લંક ખોલી શકો છો જે તમને શબ્દ અથવા શબ્દસમૂહની વ્યાખ્યા આપશે.
પરીક્ષણ દરિમયાન, જો તમારા પરીક્ષણ ઉપકરણમાં કોઈ મશ્ુકેલી હોય, તો તમારો હાથ �ચો કરો, જે થી હુ ં તમને મદદકરી
શકુ.ં પરીક્ષા દરિમયાન હુ ં તમને પરીક્ષાના ��નો અથવા ઓનલાઇન ટૂલ્સમાં કોઈ મદદકરી શકીશ નહ�.
એકવાર તમે તમા�ં કાયર્ તપાસી લો, પછી તમારો હાથ �ચો કરો અને હુ ં તમને પરીક્ષામાથ
ં ી લોગ આઉકરવાની
ટ
સૂચના
આપીશ. પછી હુ ં તમારી િવ�ાથ� પરીક્ષણ �ટ�કટ અને સ્�ેચ પેપરને એકિ�ત કરીશ. એકવાર તમે પરીક્ષામાથ
ં ી બહાર
નીકળી �ઓ પછી, તમે ફરીથી લોગ ઇનનહ� કરી શકો.

Test Administrator Script for Computer-Based Testing
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Read from Option A, B, or C based on local policy (contact your STC with any questions).

Say:

Option A:
તમે પરીક્ષામાથી
ં લોગ આઉથઈ
ટ �ઓ પછી, જ્યાં સુધી પરીક્ષા સમાપ્ત નથાય ત્યાં સુધી શાિંતથી બેસો.
Option B:
તમે પરીક્ષામાથી
ં લોગ આઉથઈ
ટ �ઓ પછી, હુ ં તમને જવાની પરવાનગી આપીશ.
Option C:
તમે પરીક્ષામાથી
ં લોગ આઉથઈ
ટ �ઓ પછી, એકમસમાપ્ત નથાય ત્યાં સુધી તમે પુસ્તક અથવા અન્ય માન્ય સામ�ી વાચ
ં ી
શકો છો.

Say:

શું તમને કોઈ ��નો છે ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test

Say:

સ્�ીનના નીચલા ભાગ સુધી સ્�ોલ કરો.
(Pause.)
"સ્ટાટર્ સેક્શન" બટનને િસલક્ેટ કરો.
(Pause.)
તમે હવે પરીક્ષામાં હોવા જોઈએ.

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

Say:

આ
એકમપૂણર્ કરવા માટે તમારી પાસે 45 િમિનટ હશે. જ્યારે તમારી પાસે પરીક્ષાની 10 િમિનટ બાકી હશે
ત્યારે હુ ં તમને જણાવીશ.
હવે તમે લખવાનું શ� કરી શકો છો.

For extended time students only:
If students are testing with extended time accommodations, it may be necessary to adjust the amount of
time students will have to complete this unit. Refer to the student’s accommodations.

Say:

Option A:
આ
એકમપૂણર્ કરવા માટે તમારી પાસે ______કલાક છે . જ્યારે તમારી પાસે
______ પરીક્ષાનો થોડો સમયબાકી હશે ત્યારે હુ ં તમને જણાવીશ. હવે તમે લખવાનું શ� કરી શકો છો.
Option B:
આ
એકમને પૂણર્ કરવા માટે શાળાના સમયના અત
ં સધીમ
ુ ાં તમને જ�ર હોય તટેલો સમયલઈશકો છો. જ્યારે ______
િમિનટ બાકી હશે ત્યારે હુ ં તમને જણાવીશ. હવે તમે લખવાનું શ� કરી શકો છો.
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Write the starting time and stopping time in the timing box (Figure 2.0 of the Spring 2022 Test Administrator
Manual Timing Box Example). Actively proctor while students are testing.

• Redirect students as necessary (Section 2.9.1).
• If technology issues occur during testing, assist students as needed. Follow the protocol in
•
•
•
•
•

Section 4.3, as applicable, if any technology issues cause a disruption.
Assist students in logging out of TestNav as they complete the unit (Section 4.4).
Collect test materials as students complete testing (Section 2.10).
If students have questions about an item, tell them, “Do the best you can.” (Section 2.8)
If students indicate that a test item is not functioning appropriately, refer to Section 4.3.1.
Ensure that any absent students are locked out of the unit.

Instructions for Taking a Break During Testing
The following are permitted during test administration at the discretion of the TA:

• One stretch break of up to three minutes is allowed 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 are allowed during testing (do not adjust stop time except for
students who have frequent breaks in accordance with section 2f of the AF&A manual).

TAs must adhere to the following security measures:

•
•
•
•

Students must be supervised at all times during breaks.
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:

Say:

કૃપા કરીને પરીક્ષા આપવાનું બંધ કરો અને તમારી સ્�ીનને ઢાંકી દો અથવા બંધ કરો. આપણે વાતચીત કયાર્ િવના �ણ
િમિનટનો િવરામ લઈશુ.ં વાતચીતની પરવાનગી નથી.

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

Say:

હવે તમે પરીક્ષા આપવાનું શ� કરી શકો છો.

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

Say:

તમારી પાસે 10 િમિનટ બાકી છે .

Note: Do not read the preceding text to students with an extended time accommodation.
Continue to actively proctor while students are testing.

Test Administrator Script for Computer-Based 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 still actively
testing. If a second unit will be administered after a short break, stop the directions after the students submit
their final answers. Do not have students log out of TestNav. For the next unit, start at “Find your name…” at
the end of the Instructions for Logging In section.

Say:

થોભી �ઓ. હવે પરીક્ષાનો સમયસમાપ્ત થઈગયો છે .
તમારી પરીક્ષાના ઉપરના ડાબા ખૂણામાં "�રવ્યૂ" �ોપ-ડાઉન મન
ે ૂ િસલેક્ટ કરો. "�રવ્યૂ" મન
ે મ
ૂ ાં, નીચે સધ
ુ ી સ્�ોલ કરો અને
"એન્ડ ઓસ
ફક્ેશન" િસલક્ટ
ે કરો. "સબિમટ ફાઇનલ આન્સસર્" બટનિસલેક્ટ કરો.
પુિ� કરવા માટે "યસ
" બટનને િસલેક્ટ કરો.
હવે હુ ં તમારી િવ�ાથ� પરીક્ષણ �ટ�કટ અને સ્�ચ
ે પેપરને એકિ�ત કરીશ.

Circulate throughout the room to make sure all students have successfully logged off. To log off select the
“User dropdown menu” at the top right corner and select “Sign out of TestNav.” Then, collect student testing
tickets and scratch paper. Also collect any handheld calculators and printed periodic tables that were used.

• Ensure all students are in Completed status for the unit in PearsonAccessnext at the end of the unit.
• Return all test materials to your STC. Report any missing materials and absent students.
• Report any testing irregularities to your STC.
If more than one unit is being administered in the same day, allow students to take a short break (e.g.,
restroom break or stretch break) or extended break (e.g., lunch). Once students have returned and are
seated, read the script starting at the very beginning, and move on to the next unit.
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Grade 11 Science
Using the Test Administrator Script
The administration script in this document will be used for all units of the NJSLA–S. On the first read through,
TAs are required to adhere to this script for administering the NJSLA–S. Read word-for-word the bold
instructions in each “Say” box to students. Do not modify or paraphrase the wording in the “Say” boxes.
Some of the “Say” boxes are outlined with a dashed line and should be read aloud only if they are applicable
to the students testing. Some directions may diﬀer slightly by unit and are noted within the administration
script. Text that is outside the “Say” boxes includes directions for Test Administrators to follow and should
not be read to students.

Grade 11 Science Testing Times and Materials – All Units
Unit

Unit Testing Time

Required Materials

Start Time

Stop Time

Unit 1

60 minutes

•
•
•

Pencils
Scratch paper
Student testing tickets

Write time

Write time

Unit 2

60 minutes

•
•
•

Pencils
Scratch paper
Student testing tickets

Write time

Write time

Unit 3

60 minutes

•
•
•

Pencils
Scratch paper
Student testing tickets

Write time

Write time

Unit 4

60 minutes

•
•
•

Pencils
Scratch paper
Student testing tickets

Write time

Write time

Before students can begin testing, the test session must be started in PearsonAccessnext. Additionally, the unit
must be unlocked (refer to Section 4.2 for more information). Speak to your STC to determine who will
complete these two tasks prior to testing. TAs must make sure all testing devices are turned on and have the
TestNav app open. Make sure all testing devices display the Sign-In screen as shown under the Checking
Audio section. Make sure headphones are plugged in for all students using text-to-speech and do an audio
check prior to launching TestNav.
It is critical to ensure that students have the appropriate accessibility features and accommodations prior to
testing. Refer to Section 6.2 of the Spring 2022 Test Administrator Manual for further instructions on how to
check accessibility features and accommodations.

Test Administrator Script
Instructions for Preparing to Test

Say:

આજે , તમે િવજ્ઞાનની પરીક્ષા આપશો.
તમારી પાસે તમારા મજ
ે પરતમારા પરીક્ષણના ઉપકરણિસવાય કોઈ ઇલક્�ોિન
ે
ક ઉપકરણો ના હોવા જોઈએ. કૉલ
કરવાની, મેસેજ કરવાની, ફોટો લેવાની અને ઇન્ટરનટે �ાઉઝ કરવાની મંજૂરી નથી. જો તમારી પાસે અત્યારે સેલ ફોન
સિહત કોઈપણ અસ્વીકત
ૃ ઇલક્�ોિન
ે
ક ઉપકરણો છે , તો કપ
ૃ ા કરીને તન
ે ે બંધ કરો અને તમારો હાથ �ચો કરો. જો પરીક્ષણ
દરિમયાન તમારી પાસે અસ્વીકત
ૃ ઇલેક્�ોિનક ઉપકરણો હોવાનું જણાયુ,ં તો તમને પરીક્ષાના ગુણ નમળે તેવું બની શકે.
Test Administrator Script for Computer-Based Testing

17

NJSLA–S Grade 11 CBT 2022
If a student raises their hand, collect the electronic device (or follow the school/district policy) and store it
until testing for all students has been completed and all secure materials have been collected. Certain
electronic devices may be allowed for accommodations purposes only during testing. Please contact your
School Test Coordinator immediately if there are questions regarding electronic devices.

Checking Audio (for Students Needing Text-to-Speech Only)

Say:

ખાતરી કરો કે તમારા હડેફોન પ્લગ ઇનછે અને તન
ે ે ચાલુ કરો. "સાઇન ઇન" બટનની નીચે તમારી સ્�ીન પર"ટેસ્ટ
ઓ�ડયો" નામની �લકં છે . તમે તમારા હડેફોન દ્વારા સાંભળી શકો છો કે નહ� તન
ે ી ખાતરી કરવા માટે �લંકને િસલેક્ટ
કરો અને વોલ્યુમને ઉચ્ચતમ સ્તર પરરાખો. તમે પરીક્ષા �ારંભ કયાર્ પછી પરીક્ષણમાં વોલ્યુમને ગોઠવી શકો છો.
ટેક્સ્ટ-ટુ-સ્પીચ સે�ટગ્ંસ માટે, TestNav ની અંદર ટેસ્ટ ��નની જમણી બાજુ એ એકTTS બોક્સ ઉપલબ્ધ છે . TTS
બોક્સમાં વાચ
ં નની ઝડપઅને વોલ્યમ
ુ ને િનયિ�
ં ત કરવાના િવકલ્પો સાથે બટનો છે .

A screenshot of the Test Audio function is provided. TAs should assist students with audio adjustments as
needed.

Instructions for Logging in

Say:

ે પેપર અને અન્ય સામ�ીઓનું િવતરણ ક�ં ત્યારે કપ
ૃ ા કરીને
જ્યારે હુ ં તમારી િવ�ાથ� પરીક્ષણ �ટ�કટો, સ્�ચ
શાંિતથી બેસો. જ્યાં સુધી હુ ં તમને કહુ ં નહ� ત્યાં સુધી લોગ ઇનકરશો નહ�.

Distribute testing tickets, scratch paper, pencils, and approved accessibility and accommodations tools, if
needed, for certain students. As an optional item for science, handheld calculators may be provided. Periodic
tables may also be distributed if the school has chosen to print them.

Say:

ે ા પરતમા�ં �થમ નામ અને અટક
(સરનેમ) છે .
હવે, તમારી િવ�ાથ� પરીક્ષણ �ટ�કટ જુ ઓ અને ખાતરી કરો કે તન
જો તમારી પાસે �ટ�કટ નહોય તો તમારો હાથ �ચો કરો.
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If a student has the wrong ticket, provide the correct student testing ticket to the student. If the correct
student testing ticket is missing, contact your STC.

Say:

હવે, તમારી �ટ�કટની નીચે બતાવ્યા �માણે તમા�ં યુઝરનમ
ે દાખલ કરો.
(Pause.)
આગ
,ળ
તમારી �ટ�કટ પરબતાવ્યા મુજબનો પાસવડર્ દાખલ કરો.
(Pause.)
હવે, "સાઇન ઇન" બટનને િસલક્ટ
ે કરો.
(Pause.)

Say:

સ્�ીનના ઉપરના જમણા ખૂણામાં તમા�ં નામ શોધો. જો તમે જે નામ જુ ઓ છો તે તમા�ં નથી, તો કપ
ૃ ા કરીને
તમારો હાથ �ચો કરો. તમે હવે "ઉપલબ્ધ પરીક્ષણો" સ્�ીન પરહોવા જોઈએ. એકમ______ (fill in the
appropriate unit number) માટે “સ્ટાટર્” બટનને િસલક્ેટ કરો. તમને "વેલકમ" સ્�ીન દેખાવી જોઈએ.

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 any students do not see their
correct name on the login screen, close TestNav, reopen it, and log the students back in with the correct
student testing ticket.

Instructions for Administering Each Unit

Say:

સ્�ીનની મધ્યમાં આવેલાં "સ્ટાટર્ ટેસ્ટ નાઉ" બોક્સને િસલક્ેટ કરો. જ્યારે હુ ં સ્�ીન પરના િનદશ
� નો વાચ
ં ંુ ત્યારે તન
ે ે
સાથે-સાથે અનુસરો. સાથે-સાથે અનસ
ુ રવા માટે તમારે જમણી બાજુ ના સ્�ોલ બારનો ઉપયોગ કરવાની જ�ર પડી
શકે છે . જ્યાં સધ
ુ ી હુ ં તમને ના કહુ ં ત્યાં સુધી "સ્ટાટર્ સેક્શન" બટનને િસલક્ેટ કરશો નહ�.
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The directions in TestNav may vary according to the test form that was assigned to the student. Read these
directions to students who were assigned any test form other than the screen reader test form.

All forms except screen reader:

Say:

આજે , તમે એકમ______ (fill in the appropriate unit number) ધોરણ 11 ની ન્યૂ જસ� િવ�ાથ� િશક્ષણ
મલ્ૂયાંકન─િવજ્ઞાન (NJSLA–S)ની પરીક્ષા આપશો. તમે કલ્ેક્યુલટે ર અને આવતર્ કો�કનો ઉપયોગ કરી શકશો. તમારા
ઉપયોગ માટે ટૂલબારમાં કલ્ેક્યલ
ુ ટે ર આપવામાં આવલ
ે ું છે . એિક્સિબટ્સ ટેબમાં આવતર્ કો�ક આપવામાં આવેલ છે .
દરકે ��ન વાચ
ં ો. પછી, દરકે ��નનો ઉ�ર આપવા માટે િનદશ
� નોને અનુસરો. જો કોઈ ��ન તમને તમા�ં કાયર્ બતાવવા
કે સમ�વવા માટે કહે છે , તો તમારે સંપણ
ૂ ર્ ગુણ મળ
ે વવા માટે આકમરવું આવશ્યક છે .
જો તમે કોઈ ��નનો ઉ�ર �ણતા નથી, તો તમે તન
ે ે બકમા
ુ કર્ કરી શકો છો અને આગળના ��ન પરજઈશકો છો. જો
તમે જલ્દી સમાપ્ત કરી લો છો, તો તમે તમારા ઉ�રો અને તમે બુકમાકર્ કરેલા કોઈપણ ��નોની સમીક્ષા કરી શકો છો.

Read these directions only to students who were assigned the screen reader test form.
Screen reader forms only:

Say:

આજે , તમે એકમ______ (fill in the appropriate unit number) ધોરણ 11 ની ન્યૂ જસ� િવ�ાથ� િશક્ષણ
મલ્ૂયાંકન─િવજ્ઞાન (NJSLA–S)ની પરીક્ષા આપશો. આ
એકમમાં, ભૌિતક હેન્ડહલ્ેડ કલ્ેક્યુલટે ર અને મ�ુ�ત આવતર્ કો�કનો
ઉપયોગ કરી શકાય છે .
દરકે ��ન વાચ
ં ો. પછી, દરકે ��નનો ઉ�ર આપવા માટે િનદશ
� નોને અનુસરો. જો કોઈ ��ન તમને તમા�ં કાયર્ બતાવવા કે
સમ�વવા માટે કહે છે , તો તમારે સંપણ
ૂ ર્ ગુણ મળ
ે વવા માટે આકમરવું આવશ્યક છે . કપ
ૃ ા કરીને તમા�ં કાયર્ સ્�ેચ પેપર પર
પૂણર્ કરો અને પછી તમે શું લખ્યું છે તે િશક્ષકને વાચ
ં ીને સંભળાવો. પરીક્ષામાં િશક્ષક તમને કમ્પ્યટુર પરતમારો જવાબ
દાખલ કરવામાં મદદકરશે. સ્�ચ
ે પેપર પરકરેલા કાયન
ર્ ા ગુણ ગણવામાં આવશે નહ�.
જો તમે કોઈ ��નનો ઉ�ર �ણતા નથી, તો તમે તન
ે ે બુકમાકર્ કરી શકો છો અને આગળના ��ન પરજઈશકો છો. જો તમે
જલ્દી સમાપ્ત કરી લો છો, તો તમે તમારા ઉ�રો અને તમે બકમા
ુ કર્ કરેલા કોઈપણ ��નોની સમીક્ષા કરી શકો છો.

Say:

� નો અહ� સમાપ્ત થાય છે . જ્યાં સુધી તમને કહેવામાં ના આવે ત્યાં સુધી આગવધશો
ળ નહ�.
તમારી સ્�ીન પરના િનદશ
કટેલાક શબ્દો અથવા શબ્દસમૂહો રેખા�ક
ં ત કરેલા હોઈ શકે છે . જો તમે કોઈપણ રેખા�ક
ં ત શબ્દો અથવા શબ્દસમહો
ૂ જુ ઓ
છો, તો તમે પોપ-અપગ્લોસરીને દશાર્વવા માટે �લંક ખોલી શકો છો જે તમને શબ્દ અથવા શબ્દસમૂહની વ્યાખ્યા આપશે.
પરીક્ષણ દરિમયાન, જો તમારા પરીક્ષણ ઉપકરણમાં કોઈ મશ્ુકેલી હોય, તો તમારો હાથ �ચો કરો, જે થી હુ ં તમને મદદકરી
શકુ.ં પરીક્ષા દરિમયાન હુ ં તમને પરીક્ષાના ��નો અથવા ઓનલાઇન ટૂલ્સમાં કોઈ મદદકરી શકીશ નહ�.
એકવાર તમે તમા�ં કાયર્ તપાસી લો, પછી તમારો હાથ �ચો કરો અને હુ ં તમને પરીક્ષામાથ
ં ી લોગ આઉકરવાની
ટ
સૂચના
આપીશ. પછી હુ ં તમારી િવ�ાથ� પરીક્ષણ �ટ�કટ અને સ્�ેચ પેપરને એકિ�ત કરીશ. એકવાર તમે પરીક્ષામાથ
ં ી બહાર
નીકળી �ઓ પછી, તમે ફરીથી લોગ ઇનનહ� કરી શકો.
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Read from Option A, B, or C based on local policy (contact your STC with any questions).

Say:

Option A:
તમે પરીક્ષામાથી
ં લોગ આઉથઈ
ટ �ઓ પછી, જ્યાં સુધી પરીક્ષા સમાપ્ત નથાય ત્યાં સુધી શાિંતથી બેસો.
Option B:
તમે પરીક્ષામાથી
ં લોગ આઉથઈ
ટ �ઓ પછી, હુ ં તમને જવાની પરવાનગી આપીશ.
Option C:
તમે પરીક્ષામાથી
ં લોગ આઉથઈ
ટ �ઓ પછી, એકમસમાપ્ત નથાય ત્યાં સુધી તમે પુસ્તક અથવા અન્ય માન્ય સામ�ી વાચ
ં ી
શકો છો.

Say:

શું તમને કોઈ ��નો છે ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test

Say:

સ્�ીનના નીચલા ભાગ સુધી સ્�ોલ કરો.
(Pause.)
"સ્ટાટર્ સેક્શન" બટનને િસલક્ેટ કરો.
(Pause.)
તમે હવે પરીક્ષામાં હોવા જોઈએ.

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

Say:

આ
એકમપૂણર્ કરવા માટે તમારી પાસે 60 િમિનટ હશે. જ્યારે તમારી પાસે પરીક્ષાની 10 િમિનટ બાકી હશે ત્યારે હુ ં
તમને જણાવીશ.
હવે તમે લખવાનું શ� કરી શકો છો.

For extended time students only:
If students are testing with extended time accommodations, it may be necessary to adjust the amount of
time students will have to complete this unit. Refer to the student’s accommodations.

Say:

Option A:
આ
એકમપૂણર્ કરવા માટે તમારી પાસે ______કલાક છે . જ્યારે તમારી પાસે પરીક્ષાની ______ િમિનટ બાકી હશે
ત્યારે હુ ં તમને જણાવીશ. હવે તમે લખવાનું શ� કરી શકો છો.
Option B:
આ
એકમને પૂણર્ કરવા માટે શાળાના સમયના અત
ં સધીમ
ુ ાં તમને જ�ર હોય તટેલો સમયલઈશકો છો. જ્યારે
______િમિનટ બાકી હશે ત્યારે હુ ં તમને જણાવીશ. હવે તમે લખવાનું શ� કરી શકો છો.
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Write the starting time and stopping time in the timing box (Figure 2.0 of the Spring 2022 Test Administrator
Manual Timing Box Example). Actively proctor while students are testing.

• Redirect students as necessary (Section 2.9.1).
• If technology issues occur during testing, assist students as needed. Follow the protocol
•
•
•
•
•

in Section 4.3, as applicable, if any technology issues cause a disruption.
Assist students in logging out of TestNav as they complete the unit (Section 4.4).
Collect test materials as students complete testing (Section 2.10).
If students have questions about an item, tell them, “Do the best you can.” (Section 2.8)
If students indicate that a test item is not functioning appropriately, refer to Section 4.3.1.
Ensure that any absent students are locked out of the unit.

Instructions for Taking a Break During Testing
The following are permitted during test administration at the discretion of the TA:

• One stretch break of up to three minutes is allowed 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 are allowed during testing (do not adjust stop time except for
students who have frequent breaks in accordance with section 2f of the AF&A manual).

TAs must adhere to the following security measures:

•
•
•
•

Students must be supervised at all times during breaks.
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:

Say:

ૃ ા કરીને પરીક્ષા આપવાનું બંધ કરો અને તમારી સ્�ીનને ઢાકંી દો અથવા બંધ કરો. આપણે વાતચીત કયાર્ િવના �ણ
કપ
િમિનટનો િવરામ લઈશુ.ં વાતચીતની પરવાનગી નથી.

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

Say:

હવે તમે પરીક્ષા આપવાનું શ� કરી શકો છો.

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

Say:

તમારી પાસે 10 િમિનટ બાકી છે .

Note: Do not read the preceding text to students with an extended time accommodation.
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 still actively
testing. If a second unit will be administered after a short break, stop the directions after the students submit
their final answers. Do not have students log out of TestNav. For the next unit, start at “Find your name…” at
the end of the Instructions for Logging In section.

Say:

થોભી �ઓ. હવે પરીક્ષાનો સમયસમાપ્ત થઈગયો છે .
તમારી પરીક્ષાના ઉપરના ડાબા ખૂણામાં "�રવ્યૂ" �ોપ-ડાઉન મન
ે ૂ િસલેક્ટ કરો. "�રવ્યૂ" મન
ે મ
ૂ ાં, નીચે સધ
ુ ી સ્�ોલ કરો અને
"એન્ડ ઓસ
ફક્ેશન" િસલક્ટ
ે કરો. "સબિમટ ફાઇનલ આન્સસર્" બટનિસલેક્ટ કરો.
પુિ� કરવા માટે "યસ
" બટનને િસલેક્ટ કરો.
હવે હુ ં તમારી િવ�ાથ� પરીક્ષણ �ટ�કટ અને સ્�ચ
ે પેપરને એકિ�ત કરીશ.

Circulate throughout the room to make sure all students have successfully logged off. To log off select the
“User dropdown menu” at the top right corner and select “Sign out of TestNav.” Then, collect student testing
tickets and scratch paper. Also collect any handheld calculators and printed periodic tables that were used.

• Ensure all students are in Completed status for the unit in PearsonAccessnext at the end of the unit.
• Return all test materials to your STC. Report any missing materials and absent students.
• Report any testing irregularities to your STC.
If more than one unit is being administered in the same day, allow students to take a short break (e.g.,
restroom break or stretch break) or extended break (e.g., lunch). Once students have returned and are
seated, read the script starting at the very beginning, and move on to the next unit.
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