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Test Administrator Script for Paper-Based Testing

NJSLA-ELA Grade 3 PBT 2022
Grade 3 ELA
Using the Test Administrator Script
The administration script in this document will be used for all units of the NJSLA-ELA. On the first read
through, Test Administrators (TAs) are required to adhere to this script for administering the NJSLA-ELA. 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 only be read aloud 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 TAs to follow and should
not be read to students.

Grade 3 ELA Testing Times and Materials – All Units
Unit

Unit Testing Time

Required Materials

Unit 1

75 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Answer documents
Pencils
Scratch paper

Unit 2

75 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Answer documents
Pencils
Scratch paper

Unit 3
(if applicable)

75 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Answer documents
Pencils
Scratch paper

Start Time

Stop Time

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

বলুন:

আজ, তু মি ইংমলশ লযাঙ্গুয়েজ আর্ট স পরীক্ষা দেয়ব৷
দতািার পরীক্ষার মিভাইসটর্ ছাড়া দতািার দিয়ে আর দ ায়না ইয়লক্ট্রমন মিভাইস
রাখয়ত পারয়ব না৷ দ ান ল রা, দর্ক্সর্ দিয়সজ পাঠায়না, ছমব দতালা, ও ইন্টারয়নর্
ব্রাউজ রা মনয়েধ৷ দতািার সায়ে এই িুহূয়তট দসলয় ানসহ দেয় ায়না অননুয়িামেত
ইয়লক্ট্রমন মিভাইস ো য়ল, দসগুয়লা বন্ধ য়র োও এবং হাত দতায়লা৷ পরীক্ষা চলার
সিে ায়রা ায়ছ অননুয়িামেত ইয়লক্ট্রমন মিভাইস পাওো দেয়ল, তার পরীক্ষার
খাতাে নম্বর দেো নাও হয়ত পায়র৷

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
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Test Coordinator immediately if there are questions regarding electronic devices.

বলুন:

আমি পরীক্ষার সািগ্রী মবতরণ

রার সিে চু প

য়র বয়স ো য়ব৷

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

বলুন:

যদি ইউদিট 1 হয়: দতািার দর্স্ট বু য়লর্ এবং উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর উপয়রর অংয়শ বক্স
A-দত, দতািার নায়ির প্রেিাংশ ও দশোংশ মলখ৷
যদি ইউদিট 2 হয়: দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর উপয়রর অংয়শ বক্স Aদত দতািার নায়ির প্রেিাংশ ও দশোংশ দলখা হয়েয়ছ ম না তা মনশ্চিত রয়ত দচ
য়র দেখ৷

Make sure all students have written their names 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.

Instructions for Administering Each Unit

বলুন:

পৃষ্ঠার প্রায়ের দলয়বলগুয়লা বযবহার য়র, দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্র ইউমনর্ __
(যথাযথ ইউদিট পূরণ কররা) এর প্রেি পৃষ্ঠা দখাল এবং আমি মনয়েটশনাগুয়লা পড়ার সিে
দসটর্ অনুসরণ য়রা৷ আমি না বলা পেে
ট পৃষ্ঠা উল্টায়ব না৷
আজ, তু মি দগ্রি 3 মনউ জামস স্
ট র্ুয়িন্ট লামনংট অযায়সসয়িন্ট-ইংমলশ লযাঙ্গুয়েজ
আর্ট স (NJSLA-ELA) পরীক্ষার ইউমনর্ ___ (যথাযথ ইউদিট পূরণ কররা) পরীক্ষাটর্ দেয়ব।
প্রয়তয প্রয়ের উত্তর দেোর জনয মনয়েটশনা অনুসরণ রয়ব৷ দতািার উত্তয়রর
ি ু য়িয়ন্টর বৃত্তগুয়লা সম্পূণভায়ব
ট
পূরণ রার িাধযয়ি দতািার উত্তরগুয়লা মনয়েটশ
য়রা৷ দতািার উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্ট দেো উত্তরগুয়লার ওপর মভমত্ত য়রই দ বল নম্বর
দেো হয়ব। বৃত্তগুয়লার বাইয়র অনয দ াোও দপশ্চিল মেয়ে দ ায়না োে দেয়ব না৷
দতািার দ ায়না উত্তর পমরবতটন রার প্রয়োজন হয়ল, দতািার প্রেি উত্তরটর্
সম্পূণভায়ব
ট
িুয়ছ দ লার মবেেটর্ মনশ্চিত রয়ব৷
এ টর্ প্রয়ে দতািায় এ টর্ উত্তর দলখার জনয বলা হয়ব৷ দতািার উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্ট
দেো জােোে দতািার উত্তর মলখয়ব৷ প্রেত্ত জােোর িয়ধযই উত্তর দলখার মবেেটর্
মনশ্চিত রয়ব৷ শুধু প্রেত্ত জােোর িয়ধয দলখা উত্তরগুয়লার জনয নম্বর দেো হয়ব৷
েমে তু মি দ ায়না প্রয়ের উত্তর না জায়না, তাহয়ল তু মি পরবতী প্রয়ে চয়ল দেয়ত পায়রা৷
েমে তু মি মনধামরত
ট
সিয়ের আয়েই উত্তর দেো দশে য়র দ ল, তাহয়ল তু মি দতািার
উত্তরগুয়লা মরমভউ রয়ত পায়রা এবং শুধু এই ইউমনয়র্ দতািার উত্তর না দেো
প্রেগুয়লার উত্তর মেয়ত পায়রা৷ Stop সাইন অমতক্রি য়র োয়ব না৷

বলুন:

দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্র মনয়েটশনা এখায়নই দশে হয়লা৷
দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্ এ টর্ “Go On” সাইন দেখয়ল, তু মি পরবতী পৃষ্ঠাে দেয়ত
পায়রা৷ েখন দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্ এ টর্ “Stop” সাইয়ন দপ ৌঁছায়ব, এমেয়ে দেয়ত না
বলা পেে
ট আর অগ্রসর হয়ব না৷
“Go On” ও “Stop” সাইয়নর উোহরণ দবায়িট দেখায়না হয়েয়ছ৷
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েমে তু মি আয়েই দশে য়র দ ল এবং এই ইউমনয়র্ দতািার উত্তরগুয়লা সম্পূণভায়ব
ট
দচ
য়র দ ল, তাহয়ল দতািার হাত তু লয়ব এবং আমি দতািার পরীক্ষার সািগ্রী
সংগ্রহ রয়বা৷ আমি দতািার সািগ্রী এ বার সংগ্রহ রার পর, তু মি দসগুয়লা আর
দ রত পায়ব না৷

Read from Option A, B, or C based on local policy (contact your STC with any questions).

বলুন:

অপশি A
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, এই ইউমনর্ দশে না হওো পেে
ট চু প

য়র

বয়স ো য়ব৷
অপশি B
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, আমি দতািায়

দছয়ড় দেয়বা৷

অপশি C
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ রার পর, এই ইউমনর্ দশে না হওো পেে
ট তু মি এ টর্
বই বা অনয দ ায়না অনুয়িামেত সািগ্রী পড়য়ত পারয়ব৷

বলুন:

দতািায়ের

ায়রা দ ায়না প্রে আয়ছ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:

বলুন:

এই ইউমনর্ সম্পন্ন রয়ত তু মি 75 মিমনর্ সিে পায়ব৷ পরীক্ষা দশে হয়ত 10 মিমনর্
বাম ো ার সিে আমি দতািায়েরয় জানায়বা৷
পরবতী পৃষ্ঠাে োও৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেো শুরু

রয়ত পায়রা৷

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.

বলুন:

অপশি A:
এই ইউমনর্ সম্পন্ন রয়ত তু মি _____ ঘণ্টা সিে পায়ব৷ পরীক্ষা দশে হয়ত _____
মিমনর্ বাম ো ার সিে আমি দতািায়েরয় জানায়বা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেো
শুরু রয়ত পায়রা৷
অপশি B:
এই ইউমনর্ দশে রার জনয দতািার দে পমরিাণ সিে লায়ে তু মি মনয়ত পায়রা, েুল
ছুটর্ না হওো পেে৷
ট পরীক্ষা দশে হয়ত _____ মিমনর্ বাম ো ার সিে আমি
দতািায়েরয় জানায়বা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেো শুরু রয়ত পায়রা৷
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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).
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 seems irregular, refer to Section 7.3.1.

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:

বলুন:

পরীক্ষা দেো োিাও, দতািার খসড়া ােজ দতািার উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর দভতয়র
রাখ, উত্তয়রর ি ু য়িন্ট দর্স্ট বু য়লয়র্র দভতয়র রাখ, এবং দতািার দর্স্ট বু য়লর্ বন্ধ
য়রা৷ আিরা দেমচং রার জনয চু পচাপ মতন মিমনয়র্র এ টর্ মবরমত দনয়বা৷ দ ায়না
ো বলা মনয়েধ৷

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

বলুন:

দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও উত্তয়রর ি ু য়িন্ট দখাল এবং পরীক্ষা দেো অবযাহত রাখ৷

Continue to actively proctor while students are testing.

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

বলুন:

দতািায়ের আর 10 মিমনর্ বাম

আয়ছ৷

Note: Do not read the preceding text to students with an extended time accommodation.

Instructions for Ending the Unit
When the unit is finished, read the following “Say” box if there are students still actively testing.
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বলুন:

াজ রা বন্ধ য়রা৷ পরীক্ষার সিে এখন দশে হয়েয়ছ৷ দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও
উত্তয়রর ি ু য়িন্ট বন্ধ য়রা৷
দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর উপর দতািার নাি দলখা হয়েয়ছ ম না
তা দচ
য়রা৷ আমি দতািায়ের পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রয়বা৷

•
•
•

Collect all test materials.
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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Grades 4 and 5 ELA
Using the Test Administrator Script
The administration script in this document will be used for all units of the NJSLA-ELA. On the first read
through, Test Administrators (TAs) are required to adhere to this script for administering the NJSLA-ELA. 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 only be read aloud 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 TAs to follow and should
not be read to students.

Grades 4 and 5 ELA Testing Times and Materials – All Units
Unit

Unit Testing Time

Required Materials

Unit 1

90 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Answer documents
Pencils
Scratch paper

Unit 2

90 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Answer documents
Pencils
Scratch paper

Unit 3
(if applicable)

90 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Answer documents
Pencils
Scratch paper

Start Time

Stop Time

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

বলুন:

আজ, তু মি ইংমলশ লযাঙ্গুয়েজ আর্ট স পরীক্ষা দেয়ব৷
দতািার পরীক্ষার মিভাইসটর্ ছাড়া দতািার দিয়ে আর দ ায়না ইয়লক্ট্রমন মিভাইস
রাখয়ত পারয়ব না৷ দ ান ল রা, দর্ক্সর্ দিয়সজ পাঠায়না, ছমব দতালা, ও ইন্টারয়নর্
ব্রাউজ রা মনয়েধ৷ দতািার সায়ে এই িুহূয়তট দসলয় ানসহ দেয় ায়না অননুয়িামেত
ইয়লক্ট্রমন মিভাইস ো য়ল, দসগুয়লা বন্ধ য়র োও এবং হাত দতায়লা৷ পরীক্ষা চলার
সিে ায়রা ায়ছ অননুয়িামেত ইয়লক্ট্রমন মিভাইস পাওো দেয়ল, তার পরীক্ষার
খাতাে নম্বর দেো নাও হয়ত পায়র৷

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
Test Coordinator immediately if there are questions regarding electronic devices.
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বলুন:

আমি পরীক্ষার সািগ্রী মবতরণ

রার সিে চু প

য়র বয়স ো য়ব৷

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

বলুন:

যদি ইউদিট 1 হয়: দতািার দর্স্ট বু য়লর্ এবং উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর উপয়রর অংয়শ বক্স
A-দত, দতািার নায়ির প্রেিাংশ ও দশোংশ মলখ৷
যদি ইউদিট 2 হয়: দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর উপয়রর অংয়শ বক্স Aদত দতািার নায়ির প্রেিাংশ ও দশোংশ দলখা হয়েয়ছ ম না তা মনশ্চিত রয়ত দচ
য়র দেখ৷

Make sure all students have written their names 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.

Instructions for Administering Each Unit

বলুন:

পৃষ্ঠার প্রায়ের দলয়বলগুয়লা বযবহার য়র, দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্র ইউমনর্ __
(যথাযথ ইউদিট পূরণ কররা) এর প্রেি পৃষ্ঠা দখাল এবং আমি মনয়েটশনাগুয়লা পড়ার সিে
দসটর্ অনুসরণ য়রা৷ আমি না বলা পেে
ট পৃষ্ঠা উল্টায়ব না৷
আজ, তু মি মনউ জামস স্
ট র্ুয়িন্ট লামনংট অযায়সসয়িন্ট-ইংমলশ লযাঙ্গুয়েজ আর্ট স
(NJSLA-ELA) পরীক্ষার ইউমনর্ ___ (যথাযথ ইউদিট পূরণ কররা) পরীক্ষাটর্ দেয়ব, দেটর্
দগ্রি ___ (যথাযথ গ্রেড পূরণ কররা) এর পরীক্ষা।
প্রয়তয প্রয়ের উত্তর দেোর জনয মনয়েটশনা অনুসরণ রয়ব৷ দতািার উত্তয়রর
ি ু য়িয়ন্টর বৃত্তগুয়লা সম্পূণভায়ব
ট
পূরণ রার িাধযয়ি দতািার উত্তরগুয়লা মনয়েটশ
য়রা৷ দতািার উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্ট দেো উত্তরগুয়লার ওপর মভমত্ত য়রই দ বল নম্বর
দেো হয়ব। বৃত্তগুয়লার বাইয়র অনয দ াোও দপশ্চিল মেয়ে দ ায়না োে দেয়ব না৷
দতািার দ ায়না উত্তর পমরবতটন রার প্রয়োজন হয়ল, দতািার প্রেি উত্তরটর্
সম্পূণভায়ব
ট
িুয়ছ দ লার মবেেটর্ মনশ্চিত রয়ব৷
এ টর্ প্রয়ে দতািায় এ টর্ উত্তর দলখার জনয বলা হয়ব৷ দতািার উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্ট
দেো জােোে দতািার উত্তর মলখয়ব৷ প্রেত্ত জােোর িয়ধযই উত্তর দলখার মবেেটর্
মনশ্চিত রয়ব৷ শুধু প্রেত্ত জােোর িয়ধয দলখা উত্তরগুয়লার জনয নম্বর দেো হয়ব৷
েমে তু মি দ ায়না প্রয়ের উত্তর না জায়না, তাহয়ল তু মি পরবতী প্রয়ে চয়ল দেয়ত পায়রা৷
েমে তু মি মনধামরত
ট
সিয়ের আয়েই উত্তর দেো দশে য়র দ ল, তাহয়ল তু মি দতািার
উত্তরগুয়লা মরমভউ রয়ত পায়রা এবং শুধু এই ইউমনয়র্ দতািার উত্তর না দেো
প্রেগুয়লার উত্তর মেয়ত পায়রা৷ Stop সাইন অমতক্রি য়র োয়ব না৷

বলুন:

দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্র মনয়েটশনা এখায়নই দশে হয়লা৷
দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্ এ টর্ “Go On” সাইন দেখয়ল, তু মি পরবতী পৃষ্ঠাে দেয়ত
পায়রা৷ েখন দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্ এ টর্ “Stop” সাইয়ন দপ ৌঁছায়ব, এমেয়ে দেয়ত না
বলা পেে
ট আর অগ্রসর হয়ব না৷
“Go On” ও “Stop” সাইয়নর উোহরণ দবায়িট দেখায়না হয়েয়ছ৷
েমে তু মি আয়েই দশে য়র দ ল এবং এই ইউমনয়র্ দতািার উত্তরগুয়লা সম্পূণভায়ব
ট
দচ
য়র দ ল, তাহয়ল দতািার হাত তু লয়ব এবং আমি দতািার পরীক্ষার সািগ্রী
Test Administrator Script for Paper-Based Testing
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সংগ্রহ রয়বা৷ আমি দতািার সািগ্রী এ বার সংগ্রহ
দ রত পায়ব না৷

রার পর, তু মি দসগুয়লা আর

Read from Option A, B, or C based on local policy (contact your STC with any questions).

বলুন:

অপশি A
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, এই ইউমনর্ দশে না হওো পেে
ট চু প

য়র

বয়স ো য়ব৷
অপশি B
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, আমি দতািায়

দছয়ড় দেয়বা৷

অপশি C
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ রার পর, এই ইউমনর্ দশে না হওো পেে
ট তু মি এ টর্
বই বা অনয দ ায়না অনুয়িামেত সািগ্রী পড়য়ত পারয়ব৷

বলুন:

দতািায়ের

ায়রা দ ায়না প্রে আয়ছ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:

বলুন:

এই ইউমনর্ সম্পন্ন রয়ত তু মি 90 মিমনর্ সিে পায়ব৷ পরীক্ষা দশে হয়ত 10 মিমনর্
বাম ো ার সিে আমি দতািায়েরয় জানায়বা৷
পরবতী পৃষ্ঠাে োও৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেো শুরু

রয়ত পায়রা৷

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.

বলুন:

অপশি A:
এই ইউমনর্ সম্পন্ন রয়ত তু মি _____ ঘণ্টা সিে পায়ব৷ পরীক্ষা দশে হয়ত _____
মিমনর্ বাম ো ার সিে আমি দতািায়েরয় জানায়বা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেো
শুরু রয়ত পায়রা৷
অপশি B:
এই ইউমনর্ দশে রার জনয দতািার দে পমরিাণ সিে লায়ে তু মি মনয়ত পায়রা, েুল
ছুটর্ না হওো পেে৷
ট পরীক্ষা দশে হয়ত _____মিমনর্ বাম ো ার সিে আমি
দতািায়েরয় জানায়বা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেো শুরু রয়ত পায়রা৷

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:
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•
•
•
•

Redirect students as necessary (Section 2.9.1).
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 seems irregular, refer to Section 7.3.1.

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:

বলুন:

পরীক্ষা দেো োিাও, দতািার খসড়া ােজ দতািার উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর দভতয়র
রাখ, উত্তয়রর ি ু য়িন্ট দর্স্ট বু য়লয়র্র দভতয়র রাখ, এবং দতািার দর্স্ট বু য়লর্ বন্ধ
য়রা৷ আিরা দেমচং রার জনয চু পচাপ মতন মিমনয়র্র এ টর্ মবরমত দনয়বা৷ দ ায়না
ো বলা মনয়েধ৷

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

বলুন:

দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও উত্তয়রর ি ু য়িন্ট দখাল এবং পরীক্ষা দেো অবযাহত রাখ৷

Continue to actively proctor while students are testing.

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

বলুন:

দতািায়ের আর 10 মিমনর্ বাম

আয়ছ৷

Note: Do not read the preceding text to students with an extended time accommodation.

Instructions for Ending the Unit
When the unit is finished, read the following “Say” box if there are students still actively testing.

বলুন:

াজ রা বন্ধ য়রা৷ পরীক্ষার সিে এখন দশে হয়েয়ছ৷ দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও
উত্তয়রর ি ু য়িন্ট বন্ধ য়রা৷
Test Administrator Script for Paper-Based Testing
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দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর উপর দতািার নাি দলখা হয়েয়ছ ম না
তা দচ
য়রা৷ আমি দতািায়ের পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রয়বা৷
•
•
•

Collect all test materials.
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.

12

Test Administrator Script for Paper-Based Testing

NJSLA-ELA Grade 6, 7, & 8 PBT 2022
Grades 6, 7, and 8 ELA
Using the Test Administrator Script
The administration script in this document will be used for all units of the NJSLA-ELA. On the first read
through, Test Administrators (TAs) are required to adhere to this script for administering the NJSLA-ELA. 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 only be read aloud 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 TAs to follow and should
not be read to students.

Grades 6, 7, and 8 ELA Testing Times and Materials – All Units
Unit

Unit Testing Time

Required Materials

Unit 1

90 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Answer documents
Pencils
Scratch paper

Unit 2

90 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Answer documents
Pencils
Scratch paper

Unit 3
(if applicable)

90 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Answer documents
Pencils
Scratch paper

Start Time

Stop Time

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

বলুন:

আজ, তু মি ইংমলশ লযাঙ্গুয়েজ আর্ট স পরীক্ষা দেয়ব৷
দতািার পরীক্ষার মিভাইসটর্ ছাড়া দতািার দিয়ে আর দ ায়না ইয়লক্ট্রমন মিভাইস
রাখয়ত পারয়ব না৷ দ ান ল রা, দর্ক্সর্ দিয়সজ পাঠায়না, ছমব দতালা, ও ইন্টারয়নর্
ব্রাউজ রা মনয়েধ৷ দতািার সায়ে এই িুহূয়তট দসলয় ানসহ দেয় ায়না অননুয়িামেত
ইয়লক্ট্রমন মিভাইস ো য়ল, দসগুয়লা বন্ধ য়র োও এবং হাত দতায়লা৷ পরীক্ষা চলার
সিে ায়রা ায়ছ অননুয়িামেত ইয়লক্ট্রমন মিভাইস পাওো দেয়ল, তার পরীক্ষার
খাতাে নম্বর দেো নাও হয়ত পায়র৷

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
Test Coordinator immediately if there are questions regarding electronic devices.
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বলুন:

আমি পরীক্ষার সািগ্রী মবতরণ

রার সিে চু প

য়র বয়স ো য়ব৷

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

বলুন:

যদি ইউদিট 1 হয়: দতািার দর্স্ট বু য়লর্ এবং উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর উপয়রর অংয়শ বক্স
A-দত, দতািার নায়ির প্রেিাংশ ও দশোংশ মলখ৷
যদি ইউদিট 2 হয়: দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর উপয়রর অংয়শ বক্স Aদত দতািার নায়ির প্রেিাংশ ও দশোংশ দলখা হয়েয়ছ ম না তা মনশ্চিত রয়ত দচ
য়র দেখ৷

Make sure all students have written their names 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.

Instructions for Administering Each Unit

বলুন:

পৃষ্ঠার প্রায়ের দলয়বলগুয়লা বযবহার য়র, দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্র ইউমনর্ __
(যথাযথ ইউদিট পূরণ কররা) এর প্রেি পৃষ্ঠা দখাল এবং আমি মনয়েটশনাগুয়লা পড়ার সিে
দসটর্ অনুসরণ য়রা৷ আমি না বলা পেে
ট পৃষ্ঠা উল্টায়ব না৷
আজ, তু মি মনউ জামস স্
ট র্ুয়িন্ট লামনংট অযায়সসয়িন্ট-ইংমলশ লযাঙ্গুয়েজ আর্ট স
(NJSLA-ELA) পরীক্ষার ইউমনর্ ___ (যথাযথ ইউদিট পূরণ কররা) পরীক্ষাটর্ দেয়ব, দেটর্
দগ্রি ___ (যথাযথ গ্রেড পূরণ কররা) এর পরীক্ষা।
প্রয়তয প্রয়ের উত্তর দেোর জনয মনয়েটশনা অনুসরণ রয়ব৷ দতািার উত্তয়রর
ি ু য়িয়ন্টর বৃত্তগুয়লা সম্পূণভায়ব
ট
পূরণ রার িাধযয়ি দতািার উত্তরগুয়লা মনয়েটশ
য়রা৷ দতািার উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্ট দেো উত্তরগুয়লার ওপর মভমত্ত য়রই দ বল নম্বর
দেো হয়ব। বৃত্তগুয়লার বাইয়র অনয দ াোও দপশ্চিল মেয়ে দ ায়না োে দেয়ব না৷
দতািার দ ায়না উত্তর পমরবতটন রার প্রয়োজন হয়ল, দতািার প্রেি উত্তরটর্
সম্পূণভায়ব
ট
িুয়ছ দ লার মবেেটর্ মনশ্চিত রয়ব৷
এ টর্ প্রয়ে দতািায় এ টর্ উত্তর দলখার জনয বলা হয়ব৷ দতািার উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্ট
দেো জােোে দতািার উত্তর মলখয়ব৷ প্রেত্ত জােোর িয়ধযই উত্তর দলখার মবেেটর্
মনশ্চিত রয়ব৷ শুধু প্রেত্ত জােোর িয়ধয দলখা উত্তরগুয়লার জনয নম্বর দেো হয়ব৷
েমে তু মি দ ায়না প্রয়ের উত্তর না জায়না, তাহয়ল তু মি পরবতী প্রয়ে চয়ল দেয়ত পায়রা৷
েমে তু মি মনধামরত
ট
সিয়ের আয়েই উত্তর দেো দশে য়র দ ল, তাহয়ল তু মি দতািার
উত্তরগুয়লা মরমভউ রয়ত পায়রা এবং শুধু এই ইউমনয়র্ দতািার উত্তর না দেো
প্রেগুয়লার উত্তর মেয়ত পায়রা৷ Stop সাইন অমতক্রি য়র োয়ব না৷

বলুন:

দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্র মনয়েটশনা এখায়নই দশে হয়লা৷
দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্ এ টর্ “Go On” সাইন দেখয়ল, তু মি পরবতী পৃষ্ঠাে দেয়ত
পায়রা৷ েখন দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্ এ টর্ “Stop” সাইয়ন দপ ৌঁছায়ব, এমেয়ে দেয়ত না
বলা পেে
ট আর অগ্রসর হয়ব না৷
“Go On” ও “Stop” সাইয়নর উোহরণ দবায়িট দেখায়না হয়েয়ছ৷
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েমে তু মি আয়েই দশে য়র দ ল এবং এই ইউমনয়র্ দতািার উত্তরগুয়লা সম্পূণভায়ব
ট
দচ
য়র দ ল, তাহয়ল দতািার হাত তু লয়ব এবং আমি দতািার পরীক্ষার সািগ্রী
সংগ্রহ রয়বা৷ আমি দতািার সািগ্রী এ বার সংগ্রহ রার পর, তু মি দসগুয়লা আর
দ রত পায়ব না৷
Read from Option A, B, or C based on local policy (contact your STC with any questions).

বলুন:

অপশি A
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, এই ইউমনর্ দশে না হওো পেে
ট চু প

য়র

বয়স ো য়ব৷
অপশি B
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, আমি দতািায়

দছয়ড় দেয়বা৷

অপশি C
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ রার পর, এই ইউমনর্ দশে না হওো পেে
ট তু মি এ টর্
বই বা অনয দ ায়না অনুয়িামেত সািগ্রী পড়য়ত পারয়ব৷

বলুন:

দতািায়ের

ায়রা দ ায়না প্রে আয়ছ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:

বলুন:

এই ইউমনর্ সম্পন্ন রয়ত তু মি 90 মিমনর্ সিে পায়ব৷ পরীক্ষা দশে হয়ত 10 মিমনর্
বাম ো ার সিে আমি দতািায়েরয় জানায়বা৷
পরবতী পৃষ্ঠাে োও৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেো শুরু

রয়ত পায়রা৷

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.

বলুন:

অপশি A:
এই ইউমনর্ সম্পন্ন রয়ত তু মি _____ ঘণ্টা সিে পায়ব৷ পরীক্ষা দশে হয়ত _____
মিমনর্ বাম ো ার সিে আমি দতািায়েরয় জানায়বা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেো
শুরু রয়ত পায়রা৷
অপশি B:
এই ইউমনর্ দশে রার জনয দতািার দে পমরিাণ সিে লায়ে তু মি মনয়ত পায়রা, েুল
ছুটর্ না হওো পেে৷
ট পরীক্ষা দশে হয়ত _____মিমনর্ বাম ো ার সিে আমি
দতািায়েরয় জানায়বা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেো শুরু রয়ত পায়রা৷

Test Administrator Script for Paper-Based Testing

15

NJSLA-ELA Grade 6, 7, & 8 PBT 2022
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).
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 seems irregular, refer to Section 7.3.1.

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:

বলুন:

পরীক্ষা দেো োিাও, দতািার খসড়া ােজ দতািার উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর দভতয়র
রাখ, উত্তয়রর ি ু য়িন্ট দর্স্ট বু য়লয়র্র দভতয়র রাখ, এবং দতািার দর্স্ট বু য়লর্ বন্ধ
য়রা৷ আিরা দেমচং রার জনয চু পচাপ মতন মিমনয়র্র এ টর্ মবরমত দনয়বা৷ দ ায়না
ো বলা মনয়েধ৷

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

বলুন:

দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও উত্তয়রর ি ু য়িন্ট দখাল এবং পরীক্ষা দেো অবযাহত রাখ৷

Continue to actively proctor while students are testing.

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

বলুন:

দতািায়ের আর 10 মিমনর্ বাম

আয়ছ৷

Note: Do not read the preceding text to students with an extended time accommodation.

Instructions for Ending the Unit
When the unit is finished, read the following “Say” box if there are students still actively testing.
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বলুন:

াজ রা বন্ধ য়রা৷ পরীক্ষার সিে এখন দশে হয়েয়ছ৷ দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও
উত্তয়রর ি ু য়িন্ট বন্ধ য়রা৷
দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর উপর দতািার নাি দলখা হয়েয়ছ ম না
তা দচ
য়রা৷ আমি দতািায়ের পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রয়বা৷

•
•
•

Collect all test materials.
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 9 ELA
Using the Test Administrator Script
The administration script in this document will be used for all units of the NJSLA-ELA. On the first read
through, Test Administrators (TAs) are required to adhere to this script for administering the NJSLA-ELA. 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 only be read aloud 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 TAs to follow and should
not be read to students.

Grade 9 ELA Testing Times and Materials – All Units
Unit

Unit Testing Time

Required Materials

Unit 1

90 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Answer documents
Pencils
Scratch paper

Unit 2

90 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Answer documents
Pencils
Scratch paper

Unit 3
(if applicable)

90 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Answer documents
Pencils
Scratch paper

Start Time

Stop Time

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

বলুন:

আজ, তু মি ইংমলশ লযাঙ্গুয়েজ আর্ট স পরীক্ষা দেয়ব৷
দতািার পরীক্ষার মিভাইসটর্ ছাড়া দতািার দিয়ে আর দ ায়না ইয়লক্ট্রমন মিভাইস
রাখয়ত পারয়ব না৷ দ ান ল রা, দর্ক্সর্ দিয়সজ পাঠায়না, ছমব দতালা, ও ইন্টারয়নর্
ব্রাউজ রা মনয়েধ৷ দতািার সায়ে এই িুহূয়তট দসলয় ানসহ দেয় ায়না অননুয়িামেত
ইয়লক্ট্রমন মিভাইস ো য়ল, দসগুয়লা বন্ধ য়র োও এবং হাত দতায়লা৷ পরীক্ষা চলার
সিে ায়রা ায়ছ অননুয়িামেত ইয়লক্ট্রমন মিভাইস পাওো দেয়ল, তার পরীক্ষার
খাতাে নম্বর দেো নাও হয়ত পায়র৷

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
Test Coordinator immediately if there are questions regarding electronic devices.
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বলুন:

আমি পরীক্ষার সািগ্রী মবতরণ

রার সিে চু প

য়র বয়স ো য়ব৷

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

বলুন:

যদি ইউদিট 1 হয়: দতািার দর্স্ট বু য়লর্ এবং উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর উপয়রর অংয়শ বক্স
A-দত, দতািার নায়ির প্রেিাংশ ও দশোংশ মলখ৷
যদি ইউদিট 2 হয়: দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর উপয়রর অংয়শ বক্স Aদত দতািার নায়ির প্রেিাংশ ও দশোংশ দলখা হয়েয়ছ ম না তা মনশ্চিত রয়ত দচ
য়র দেখ৷

Make sure all students have written their names 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.

Instructions for Administering Each Unit

বলুন:

পৃষ্ঠার প্রায়ের দলয়বলগুয়লা বযবহার য়র, দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্র ইউমনর্ __
(যথাযথ ইউদিট পূরণ কররা) এর প্রেি পৃষ্ঠা দখাল এবং আমি মনয়েটশনাগুয়লা পড়ার সিে
দসটর্ অনুসরণ য়রা৷ আমি না বলা পেে
ট পৃষ্ঠা উল্টায়ব না৷
আজ, তু মি দগ্রি 9 মনউ জামস স্
ট র্ুয়িন্ট লামনংট অযায়সসয়িন্ট-ইংমলশ লযাঙ্গুয়েজআর্ট স
(NJSLA-ELA) পরীক্ষার ইউমনর্ ___ (যথাযথ ইউদিট পূরণ কররা) পরীক্ষাটর্ দেয়ব।
প্রয়তয প্রয়ের উত্তর দেোর জনয মনয়েটশনা অনুসরণ রয়ব৷ দতািার উত্তয়রর
ি ু য়িয়ন্টর বৃত্তগুয়লা সম্পূণভায়ব
ট
পূরণ রার িাধযয়ি দতািার উত্তরগুয়লা মনয়েটশ
য়রা৷ দতািার উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্ট দেো উত্তরগুয়লার ওপর মভমত্ত য়রই দ বল নম্বর
দেো হয়ব। বৃত্তগুয়লার বাইয়র অনয দ াোও দপশ্চিল মেয়ে দ ায়না োে দেয়ব না৷
দতািার দ ায়না উত্তর পমরবতটন রার প্রয়োজন হয়ল, দতািার প্রেি উত্তরটর্
সম্পূণভায়ব
ট
িুয়ছ দ লার মবেেটর্ মনশ্চিত রয়ব৷
এ টর্ প্রয়ে দতািায় এ টর্ উত্তর দলখার জনয বলা হয়ব৷ দতািার উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্ট
দেো জােোে দতািার উত্তর মলখয়ব৷ প্রেত্ত জােোর িয়ধযই উত্তর দলখার মবেেটর্
মনশ্চিত রয়ব৷ শুধু প্রেত্ত জােোর িয়ধয দলখা উত্তরগুয়লার জনয নম্বর দেো হয়ব৷
েমে তু মি দ ায়না প্রয়ের উত্তর না জায়না, তাহয়ল তু মি পরবতী প্রয়ে চয়ল দেয়ত পায়রা৷
েমে তু মি মনধামরত
ট
সিয়ের আয়েই উত্তর দেো দশে য়র দ ল, তাহয়ল তু মি দতািার
উত্তরগুয়লা মরমভউ রয়ত পায়রা এবং শুধু এই ইউমনয়র্ দতািার উত্তর না দেো
প্রেগুয়লার উত্তর মেয়ত পায়রা৷ Stop সাইন অমতক্রি য়র োয়ব না৷

বলুন:

দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্র মনয়েটশনা এখায়নই দশে হয়লা৷
দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্ এ টর্ “Go On” সাইন দেখয়ল, তু মি পরবতী পৃষ্ঠাে দেয়ত
পায়রা৷ েখন দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্ এ টর্ “Stop” সাইয়ন দপ ৌঁছায়ব, এমেয়ে দেয়ত না
বলা পেে
ট আর অগ্রসর হয়ব না৷
“Go On” ও “Stop” সাইয়নর উোহরণ দবায়িট দেখায়না হয়েয়ছ৷
Test Administrator Script for Paper-Based Testing
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েমে তু মি আয়েই দশে য়র দ ল এবং এই ইউমনয়র্ দতািার উত্তরগুয়লা সম্পূণভায়ব
ট
দচ
য়র দ ল, তাহয়ল দতািার হাত তু লয়ব এবং আমি দতািার পরীক্ষার সািগ্রী
সংগ্রহ রয়বা৷ আমি দতািার সািগ্রী এ বার সংগ্রহ রার পর, তু মি দসগুয়লা আর
দ রত পায়ব না৷

Read from Option A, B, or C based on local policy (contact your STC with any questions).

বলুন:

অপশি A
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, এই ইউমনর্ দশে না হওো পেে
ট চু প

য়র

বয়স ো য়ব৷
অপশি B
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, আমি দতািায়

দছয়ড় দেয়বা৷

অপশি C
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ রার পর, এই ইউমনর্ দশে না হওো পেে
ট তু মি এ টর্
বই বা অনয দ ায়না অনুয়িামেত সািগ্রী পড়য়ত পারয়ব৷

বলুন:

দতািায়ের

ায়রা দ ায়না প্রে আয়ছ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:

বলুন:

এই ইউমনর্ সম্পন্ন রয়ত তু মি 90 মিমনর্ সিে পায়ব৷ পরীক্ষা দশে হয়ত 10 মিমনর্
বাম ো ার সিে আমি দতািায়েরয় জানায়বা৷
পরবতী পৃষ্ঠাে োও৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেো শুরু

রয়ত পায়রা৷

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.

বলুন:

অপশি A:
এই ইউমনর্ সম্পন্ন রয়ত তু মি _____ ঘণ্টা সিে পায়ব৷ পরীক্ষা দশে হয়ত _____
মিমনর্ বাম ো ার সিে আমি দতািায়েরয় জানায়বা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেো
শুরু রয়ত পায়রা৷
অপশি B:
এই ইউমনর্ দশে
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রার জনয দতািার দে পমরিাণ সিে লায়ে তু মি মনয়ত পায়রা, েুল
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ছুটর্ না হওো পেে৷
ট পরীক্ষা দশে হয়ত _____মিমনর্ বাম ো ার সিে আমি
দতািায়েরয় জানায়বা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেো শুরু রয়ত পায়রা৷
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).
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 seems irregular, refer to Section 7.3.1.

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:

বলুন:

পরীক্ষা দেো োিাও, দতািার খসড়া ােজ দতািার উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর দভতয়র
রাখ, উত্তয়রর ি ু য়িন্ট দর্স্ট বু য়লয়র্র দভতয়র রাখ, এবং দতািার দর্স্ট বু য়লর্ বন্ধ
য়রা৷ আিরা দেমচং রার জনয চু পচাপ মতন মিমনয়র্র এ টর্ মবরমত দনয়বা৷ দ ায়না
ো বলা মনয়েধ৷

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

বলুন:

দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও উত্তয়রর ি ু য়িন্ট দখাল এবং পরীক্ষা দেো অবযাহত রাখ৷

Continue to actively proctor while students are testing.

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

বলুন:

দতািায়ের আর 10 মিমনর্ বাম

আয়ছ৷
Test Administrator Script for Paper-Based Testing
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Note: Do not read the preceding text to students with an extended time accommodation.
Instructions for Ending the Unit
When the unit is finished, read the following “Say” box if there are students still actively testing.

বলুন:

াজ রা বন্ধ য়রা৷ পরীক্ষার সিে এখন দশে হয়েয়ছ৷ দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও
উত্তয়রর ি ু য়িন্ট বন্ধ য়রা৷
দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর উপর দতািার নাি দলখা হয়েয়ছ ম না
তা দচ
য়রা৷ আমি দতািায়ের পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রয়বা৷

•
•
•

Collect all test materials.
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.

22

Test Administrator Script for Paper-Based Testing

ELA Component of NJGPA PBT 2022
ELA Component of NJGPA
Using the Test Administrator Script
The administration script in this document will be used for all units of the ELA component of NJGPA. On the
first read through, Test Administrators (TAs) are required to adhere to this script for administering the ELA
component of NJGPA. 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 only be read aloud 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 TAs to follow and should not be read to students.

ELA Component of NJGPA Testing Times and Materials – All Units
Unit

Unit Testing Time

Required Materials

Unit 1

90 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Answer documents
Pencils
Scratch paper

Unit 2

90 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Answer documents
Pencils
Scratch paper

Unit 3
(if applicable)

90 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Answer documents
Pencils
Scratch paper

Start Time

Stop Time

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

বলুন:

আজ, তু মি গ্রযাজুয়েশন প্রম মসয়েশ্চি অযায়সসয়িয়ন্টর ইংমলশ লযাঙ্গুয়েজ আর্ট স
য়ম্পায়নন্ট পরীক্ষাটর্ দেয়ব।
দতািার পরীক্ষার মিভাইসটর্ ছাড়া দতািার দিয়ে আর দ ায়না ইয়লক্ট্রমন মিভাইস
রাখয়ত পারয়ব না৷ দ ান ল রা, দর্ক্সর্ দিয়সজ পাঠায়না, ছমব দতালা, ও ইন্টারয়নর্
ব্রাউজ রা মনয়েধ৷ দতািার সায়ে এই িুহূয়তট দসলয় ানসহ দেয় ায়না অননুয়িামেত
ইয়লক্ট্রমন মিভাইস ো য়ল, দসগুয়লা বন্ধ য়র োও এবং হাত দতায়লা৷ পরীক্ষা চলার
সিে ায়রা ায়ছ অননুয়িামেত ইয়লক্ট্রমন মিভাইস পাওো দেয়ল, তার পরীক্ষার
খাতাে নম্বর দেো নাও হয়ত পায়র৷

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
Test Coordinator immediately if there are questions regarding electronic devices.
Test Administrator Script for Paper-Based Testing
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বলুন:

আমি পরীক্ষার সািগ্রী মবতরণ

রার সিে চু প

য়র বয়স ো য়ব৷

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

বলুন:

যদি ইউদিট 1 হয়: দতািার দর্স্ট বু য়লর্ এবং উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর উপয়রর অংয়শ বক্স
A-দত, দতািার নায়ির প্রেিাংশ ও দশোংশ মলখ৷
যদি ইউদিট 2 হয়: দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর উপয়রর অংয়শ বক্স Aদত দতািার নায়ির প্রেিাংশ ও দশোংশ দলখা হয়েয়ছ ম না তা মনশ্চিত রয়ত দচ
য়র দেখ৷

Make sure all students have written their names 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.

Instructions for Administering Each Unit

বলুন:

পৃষ্ঠার প্রায়ের দলয়বলগুয়লা বযবহার য়র, দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্র ইউমনর্ __
(যথাযথ ইউদিট পূরণ কররা) এর প্রেি পৃষ্ঠা দখাল এবং আমি মনয়েটশনাগুয়লা পড়ার সিে
দসটর্ অনুসরণ য়রা৷ আমি না বলা পেে
ট পৃষ্ঠা উল্টায়ব না৷
আজ, তু মি গ্রযাজুয়েশন প্রম মসয়েশ্চি অযায়সসয়িয়ন্টর ইংমলশ লযাঙ্গুয়েজ আর্ট স
য়ম্পায়নন্ট পরীক্ষার ইউমনর্ ___ (যথাযথ ইউদিট পূরণ কররা) পরীক্ষাটর্ দেয়ব।
প্রয়তয প্রয়ের উত্তর দেোর জনয মনয়েটশনা অনুসরণ রয়ব৷ দতািার উত্তয়রর
ি ু য়িয়ন্টর বৃত্তগুয়লা সম্পূণভায়ব
ট
পূরণ রার িাধযয়ি দতািার উত্তরগুয়লা মনয়েটশ
য়রা৷ দতািার উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্ট দেো উত্তরগুয়লার ওপর মভমত্ত য়রই দ বল নম্বর
দেো হয়ব। বৃত্তগুয়লার বাইয়র অনয দ াোও দপশ্চিল মেয়ে দ ায়না োে দেয়ব না৷
দতািার দ ায়না উত্তর পমরবতটন রার প্রয়োজন হয়ল, দতািার প্রেি উত্তরটর্
সম্পূণভায়ব
ট
িুয়ছ দ লার মবেেটর্ মনশ্চিত রয়ব৷
এ টর্ প্রয়ে দতািায় এ টর্ উত্তর দলখার জনয বলা হয়ব৷ দতািার উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্ট
দেো জােোে দতািার উত্তর মলখয়ব৷ প্রেত্ত জােোর িয়ধযই উত্তর দলখার মবেেটর্
মনশ্চিত রয়ব৷ শুধু প্রেত্ত জােোর িয়ধয দলখা উত্তরগুয়লার জনয নম্বর দেো হয়ব৷
েমে তু মি দ ায়না প্রয়ের উত্তর না জায়না, তাহয়ল তু মি পরবতী প্রয়ে চয়ল দেয়ত পায়রা৷
েমে তু মি মনধামরত
ট
সিয়ের আয়েই উত্তর দেো দশে য়র দ ল, তাহয়ল তু মি দতািার
উত্তরগুয়লা মরমভউ রয়ত পায়রা এবং শুধু এই ইউমনয়র্ দতািার উত্তর না দেো
প্রেগুয়লার উত্তর মেয়ত পায়রা৷ Stop সাইন অমতক্রি য়র োয়ব না৷

বলুন:

দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্র মনয়েটশনা এখায়নই দশে হয়লা৷
দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্ এ টর্ “Go On” সাইন দেখয়ল, তু মি পরবতী পৃষ্ঠাে দেয়ত
পায়রা৷ েখন দতািার দর্স্ট বু য়লয়র্ এ টর্ “Stop” সাইয়ন দপ ৌঁছায়ব, এমেয়ে দেয়ত না
বলা পেে
ট আর অগ্রসর হয়ব না৷
“Go On” ও “Stop” সাইয়নর উোহরণ দবায়িট দেখায়না হয়েয়ছ৷
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েমে তু মি আয়েই দশে য়র দ ল এবং এই ইউমনয়র্ দতািার উত্তরগুয়লা সম্পূণভায়ব
ট
দচ
য়র দ ল, তাহয়ল দতািার হাত তু লয়ব এবং আমি দতািার পরীক্ষার সািগ্রী
সংগ্রহ রয়বা৷ আমি দতািার সািগ্রী এ বার সংগ্রহ রার পর, তু মি দসগুয়লা আর
দ রত পায়ব না৷

Read from Option A, B, or C based on local policy (contact your STC with any questions).

বলুন:

অপশি A
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, এই ইউমনর্ দশে না হওো পেে
ট চু প

য়র

বয়স ো য়ব৷
অপশি B
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, আমি দতািায়

দছয়ড় দেয়বা৷

অপশি C
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ রার পর, এই ইউমনর্ দশে না হওো পেে
ট তু মি এ টর্
বই বা অনয দ ায়না অনুয়িামেত সািগ্রী পড়য়ত পারয়ব৷

বলুন:

দতািায়ের

ায়রা দ ায়না প্রে আয়ছ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:

বলুন:

এই ইউমনর্ সম্পন্ন রয়ত তু মি 90 মিমনর্ সিে পায়ব৷ পরীক্ষা দশে হয়ত 10 মিমনর্
বাম ো ার সিে আমি দতািায়েরয় জানায়বা৷
পরবতী পৃষ্ঠাে োও৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেো শুরু

রয়ত পায়রা৷

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.

বলুন:

অপশি A:
এই ইউমনর্ সম্পন্ন রয়ত তু মি _____ ঘণ্টা সিে পায়ব৷ পরীক্ষা দশে হয়ত _____
মিমনর্ বাম ো ার সিে আমি দতািায়েরয় জানায়বা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেো
শুরু রয়ত পায়রা৷
অপশি B:
এই ইউমনর্ দশে রার জনয দতািার দে পমরিাণ সিে লায়ে তু মি মনয়ত পায়রা, েুল
ছুটর্ না হওো পেে৷
ট পরীক্ষা দশে হয়ত _____মিমনর্ বাম ো ার সিে আমি
দতািায়েরয় জানায়বা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেো শুরু রয়ত পায়রা৷
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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).
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 seems irregular, refer to Section 7.3.1.

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:

বলুন:

পরীক্ষা দেো োিাও, দতািার খসড়া ােজ দতািার উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর দভতয়র
রাখ, উত্তয়রর ি ু য়িন্ট দর্স্ট বু য়লয়র্র দভতয়র রাখ, এবং দতািার দর্স্ট বু য়লর্ বন্ধ
য়রা৷ আিরা দেমচং রার জনয চু পচাপ মতন মিমনয়র্র এ টর্ মবরমত দনয়বা৷ দ ায়না
ো বলা মনয়েধ৷

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

বলুন:

দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও উত্তয়রর ি ু য়িন্ট দখাল এবং পরীক্ষা দেো অবযাহত রাখ৷

Continue to actively proctor while students are testing.

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

বলুন:

দতািায়ের আর 10 মিমনর্ বাম

আয়ছ৷

Note: Do not read the preceding text to students with an extended time accommodation.

Instructions for Ending the Unit
When the unit is finished, read the following “Say” box if there are students still actively testing.
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বলুন:

াজ রা বন্ধ য়রা৷ পরীক্ষার সিে এখন দশে হয়েয়ছ৷ দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও
উত্তয়রর ি ু য়িন্ট বন্ধ য়রা৷
দতািার দর্স্ট বু য়লর্ ও উত্তয়রর ি ু য়িয়ন্টর উপর দতািার নাি দলখা হয়েয়ছ ম না
তা দচ
য়রা৷ আমি দতািায়ের পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রয়বা৷

•
•
•

Collect all test materials.
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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