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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

કહો

આજે, તમે અંગ્રેજી ભાષા આર્ટ સન ું મલ્ાુંકન આપશો.
તમારી પાસે તમારા ડેસ્ક પર તમારા ર્ેસ્ર્ના ઉપકરણ સસવા્ કોઈપણ ઇલેક્ટ્રોસનક ઉપકરણો
હોવા જોઈએ નહીં. કૉલ કરવા, ર્ેક્ટ્સ્ર્ કરવા, ચિત્રો લેવા અને ઇન્ર્રનેર્ બ્રાઉઝ કરવાની
પરવાનગી નથી. જો હાલમાું તમારી પાસે મોબાઇલ ફોન સહહત કોઈપણ અસ્વીકૃત

ઇલેક્ટ્રોસનક ઉપકરણો છે , તો કૃપા કરીને તેને બુંધ કરો અને તમારો હાથ ઊંિો કરો. જો ર્ેસ્ર્
દરસમ્ાન તમારી પાસે અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોસનક ઉપકરણો મળશે, તો તમારી ર્ેસ્ર્ના ગણ

ગણવામાું આવશે નહીં.
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.

કહો

જ્ાું સધી હું ર્ેસ્ર્ સામગ્રી સવતહરત કરૂ ત્ાું સધી શાુંસતથી બેસો.

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.

કહો

જો એકમ 1: તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ની ર્ોિ પર અને જવાબ દસ્તાવેજમાું બોક્ટ્સ A માું તમારું પ્રથમ
અને અંસતમ નામ લખો.

જો એકમ 2: ખાતરી કરો કે તમારું પ્રથમ અને અંસતમ નામ તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ના ર્ોિ પર અને
જવાબ દસ્તાવેજમાું બોક્ટ્સ A માું લખેલ ું છે .
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

કહો

પૃષ્ઠના કિનાર ે આપેલ લેબલ્સનો ઉપયોગ િરીને, તમારી ટે સ્ટ બુિલેટના એિમ ___ (યોગ્ય
એિમ ભરો) નુું પ્રથમ પૃષ્ઠ ખોલો અને જયાર ે હુ ું કનર્દેશો વાુંચુું ત્યાર ે સાથે અનુસરો. જ્ાું સુધી હુ ું
તમને ન િહુ ું ત્યાું સુધી પૃષ્ઠને ફે રવશો નહી ું.
આજે, તમે ગ્રેડ 3 ન્યુ જસી સ્ટુ ડન્ટ લકનિંગ એસેસમેન્ટ-અુંગ્રજી
ે ભાષા આર્ટસસ (NJSLA-ELA) ટે સ્ટનુું
યુકનટ ___ (યોગ્ય એકમ ભરો) લેશો.
ર્દર ેિ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે કનર્દેશોનુું પાલન િરો. તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું વતુસળોને
સુંપૂર્સપર્ે ભરીને તમારા જવાબોને કચકિત િરો. તમે તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું આપેલા
જવાબો જ સ્િોર િરવામાું આવશે. વતુસળોની બહાર પેકન્સલથી િોઈ કનશાની િરશો નહી.ું જો
તમને િોઈ જવાબ બર્દલવાની જરૂર છે , તો તમારા પ્રથમ જવાબને સુંપર્
ૂ સપર્ે ભૂુંસી નાખવાની
ખાતરી િરો.
પ્રશ્નો પૈિી એિ માું તમને પ્રકતભાવ લખવા માટે િહે વામા આવશે. તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું
પ્રર્દાન િર ેલ જગ્યામાું તમારો પ્રકતભાવ લખો. પ્રર્દાન િર ેલ જગ્યામાું તમારો પ્રકતભાવ આપવાની
ખાતરી િરો. માત્ર પ્રર્દાન િર ેલ જગ્યામાું લખવામાું આવેલ પ્રકતભાવ જ માન્ય ગર્વામાું આવશે.
જો તમને િોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ખબર નથી, તો તમે આગામી પ્રશ્નો પર જઈ શિો છો. જો તમે
વહે લુું સમાપ્ત િરો છો, તો તમે તમારા જવાબો અને િોઈપર્ એવા પ્રશ્નોના સમીક્ષા િરી શિો છો
જેનો તમે માત્ર આ એિમમાું જવાબ આપ્યો ન હતો. STOP (થોભો) કચન્હની આગળ ના જાઓ.

કહો

અહી ું તમારી ટે સ્ટ બુિલેટમાું કનર્દેશો સમાપ્ત થાય છે .
જ્ાર ે તમે તમારી ટે સ્ટ બુિલેટમાું “Go On” (આગળ વધો) કચન્હ જુ ઓ ત્યાર ે, તમે આગામી પૃષ્ઠ
પર જઈ શિો છો. જ્ાર ે તમે તમારી ટે સ્ટ બુિલેટમાું “Stop” (થોભો) કચન્હ પર પહોુંચો, ત્યાર ે
જ્ાું સુધી કનર્દેકશત ન િરવામાું આવે ત્યાું સુધી આગળ વધશો નહી ું.
“Go On” (આગળ વધો) અને "Stop" (થોભો) કચન્હના ઉર્દાહરર્ો બોડસ પર પોસ્ટ િરવામાું
આવેલ છે.
જો તમે વહે લુું સમાપ્ત િરી લો છો અને આ એિમમાું તમારું િાયસ સુંપૂર્સપર્ે તપાસી લીધુું હોય,
તો તમારો હાથ ઊુંચો િરો અને હુ ું તમારી ટે સ્ટ સામગ્રી એિકત્રત િરીશ. એિવાર હુ ું તમારી
સામગ્રી એિકત્રત િરી લઉું એ પછી, તમે તે પાછી મેળવી શિતા નથી.
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Read from Option A, B, or C based on local policy (contact your STC with any questions).

કહો

વિકલ્પ A
હું તમારી ર્ેસ્ર્ સામગ્રી એકસત્રત કરી લઉં એ પછી, એકમ સમાપ્ત ન થા્ ત્ાું સધી શાુંસતથી
બેસો.

વિકલ્પ B
હુ ું તમારી ટે સ્ટ સામગ્રી એિકત્રત િરી લઉું એ પછી, હુ ું તમને રજા આપીશ.
વિકલ્પ C
હુ ું તમારી ટે સ્ટ સામગ્રી એિકત્રત િરી લઉું એ પછી, જ્ાું સુધી એિમ સમાપ્ત ન થાય સુધી તમે
પુસ્તિ અથવા અન્ય સ્વીિાયસ સામગ્રી વાુંચી શિો છો.

કહો

શ ું તમારા કોઈ પ્રશ્નો છે ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:

કહો

આ એકમ પ ૂણટ કરવા માર્ે તમારી પાસે 75 સમસનર્ હશે. જ્ારે ર્ેસ્ર્માું 10 સમસનર્નો સમ્ બાકી
હશે ત્ારે હું તમને જણાવીશ.

આગામી પ ૃષ્ઠ પર જાવ. તમે હવે કા્ટ કરવાન ું શરૂ 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.

કહો

વિકલ્પ A

આ એિમ પૂર્સ િરવા માટે તમારી પાસે ____ િલાિ હશે. જ્ાર ે ટે સ્ટમાું ____ કમકનટનો સમય
બાિી હશે ત્યાર ે હુ ું તમને જર્ાવીશ. તમે હવે િાયસ િરવાનુું શરૂ િરી શિો છો.
વિકલ્પ B
શાળાના કર્દવસના અુંત સુધી, આ એિમને પૂર્સ િરવા માટે તમને જરૂરી હોય તેટલો સમય લઇ
શિો છો. જ્ાર ે ટે સ્ટમાું ____ કમકનટનો સમય બાિી હશે ત્યાર ે હુ ું તમને જર્ાવીશ. તમે હવે િાયસ
િરવાનુું શરૂ િરી શિો છો.

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.
Test Administrator Script for Paper-Based Testing
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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:

કહો

િૃ પા િરીને ટે સ્ટ બુંધ િરો, તમારું સ્રે ચ પેપર તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું મૂિો, જવાબ
ર્દસ્તાવેજને ટે સ્ટ બુિલેટમાું મૂિો અને તમારી ટે સ્ટ બુિલેટ બુંધ િરો. આપર્ે ત્રર્ કમકનટનો
મૌન સ્ટર ે ચ બ્રેિ લઈશુ.ું િોઈ વાતચીત િરવાની પરવાનગી નથી.

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

કહો

તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ અને જવાબ દસ્તાવેજ ખોલો અને ર્ેસ્ર્ િાલ રાખો.

Continue to actively proctor while students are testing.

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

કહો

તમારી પાસે 10 સમસનર્ બાકી છે .

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

કહો

કા્ટ કરવાન ું બુંધ કરો. હવે ર્ેસ્ર્નો સમ્ સમાપ્ત થઈ ગ્ો છે . તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ અને જવાબ
દસ્તાવેજ બુંધ કરો.

તમારું નામ તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ અને જવાબ દસ્તાવેજ પર લખા્ેલ ું છે તે િકાસો. હું તમારી
ર્ેસ્ર્ સામગ્રી એકસત્રત કરીશ.
•
•
•

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

કહો

આજે, તમે અુંગ્રજી
ે ભાષા આટસ સનુું મુલ્યાુંિન આપશો.
તમારી પાસે તમારા ડેસ્િ પર તમારા ટે સ્ટના ઉપિરર્ કસવાય િોઈપર્ ઇલેક્ટટર ોકનિ ઉપિરર્ો
હોવા જોઈએ નહી.ું િૉલ િરવા, ટે ક્ટસ્ટ િરવા, કચત્રો લેવા અને ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝ િરવાની
પરવાનગી નથી. જો હાલમાું તમારી પાસે મોબાઇલ ફોન સકહત િોઈપર્ અસ્વીિૃ ત
ઇલેક્ટટર ોકનિ ઉપિરર્ો છે , તો િૃ પા િરીને તેને બુંધ િરો અને તમારો હાથ ઊુંચો િરો. જો ટે સ્ટ
ર્દરકમયાન તમારી પાસે અસ્વીિૃ ત ઇલેક્ટટર ોકનિ ઉપિરર્ો મળશે, તો તમારી ટે સ્ટના ગુર્
ગર્વામાું આવશે નહી ું.

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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કહો

જ્ાું સધી હું ર્ેસ્ર્ સામગ્રી સવતહરત કરૂ ત્ાું સધી શાુંસતથી બેસો.

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.

કહો

જો એકમ 1: તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ની ર્ોિ પર અને જવાબ દસ્તાવેજમાું બોક્ટ્સ A માું તમારું પ્રથમ
અને અંસતમ નામ લખો.

જો એકમ 2: ખાતરી કરો કે તમારું પ્રથમ અને અંસતમ નામ તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ના ર્ોિ પર અને
જવાબ દસ્તાવેજમાું બોક્ટ્સ A માું લખેલ ું છે .
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

કહો

પૃષ્ઠના કિનાર ે આપેલ લેબલ્સનો ઉપયોગ િરીને, તમારી ટે સ્ટ બુિલેટના એિમ ___ (યોગ્ય એકમ
ભરો) નુું પ્રથમ પૃષ્ઠ ખોલો અને જયાર ે હુ ું કનર્દેશો વાુંચુું ત્યાર ે સાથે અનુસરો. જ્ાું સુધી હુ ું તમને ન
િહુ ું ત્યાું સુધી પૃષ્ઠને ફે રવશો નહી ું.
આજે, તમે ન્યુ જસી સ્ટુ ડન્ટ લકનિંગ એસેસમેન્ટ-અુંગ્રજી
ે ભાષા આટસ સ (NJSLA-ELA) ગ્રેડ ___
(યોગ્ય ગ્રેડ ભરો) યુકનટ ___ (યોગ્ય એકમ ભરો) ટે સ્ટ આપશો.
ર્દર ેિ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે કનર્દેશોનુું પાલન િરો. તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું વતુસળોને
સુંપૂર્સપર્ે ભરીને તમારા જવાબોને કચકિત િરો. તમે તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું આપેલા
જવાબો જ સ્િોર િરવામાું આવશે. વતુસળોની બહાર પેકન્સલથી િોઈ કનશાની િરશો નહી.ું જો
તમને િોઈ જવાબ બર્દલવાની જરૂર છે , તો તમારા પ્રથમ જવાબને સુંપર્
ૂ સપર્ે ભૂુંસી નાખવાની
ખાતરી િરો.
પ્રશ્નો પૈિી એિ માું તમને પ્રકતભાવ લખવા માટે િહે વામા આવશે. તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું
પ્રર્દાન િર ેલ જગ્યામાું તમારો પ્રકતભાવ લખો. પ્રર્દાન િર ેલ જગ્યામાું તમારો પ્રકતભાવ આપવાની
ખાતરી િરો. માત્ર પ્રર્દાન િર ેલ જગ્યામાું લખવામાું આવેલ પ્રકતભાવ જ માન્ય ગર્વામાું આવશે.
જો તમને િોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ખબર નથી, તો તમે આગામી પ્રશ્નો પર જઈ શિો છો. જો તમે
વહે લુું સમાપ્ત િરો છો, તો તમે તમારા જવાબો અને િોઈપર્ એવા પ્રશ્નોના સમીક્ષા િરી શિો છો
જેનો તમે માત્ર આ એિમમાું જવાબ આપ્યો ન હતો. STOP (થોભો) કચન્હની આગળ ના જાઓ.

કહો

અહી ું તમારી ટે સ્ટ બુિલેટમાું કનર્દેશો સમાપ્ત થાય છે .
જ્ાર ે તમે તમારી ટે સ્ટ બુિલેટમાું “Go On” (આગળ વધો) કચન્હ જુ ઓ ત્યાર ે, તમે આગામી પૃષ્ઠ
પર જઈ શિો છો. જ્ાર ે તમે તમારી ટે સ્ટ બુિલેટમાું “Stop” (થોભો) કચન્હ પર પહોુંચો, ત્યાર ે
જ્ાું સુધી કનર્દેકશત ન િરવામાું આવે ત્યાું સુધી આગળ વધશો નહી ું.
“Go On” (આગળ વધો) અને "Stop" (થોભો) કચન્હના ઉર્દાહરર્ો બોડસ પર પોસ્ટ િરવામાું
આવેલ છે.
જો તમે વહે લુું સમાપ્ત િરી લો છો અને આ એિમમાું તમારું િાયસ સુંપૂર્સપર્ે તપાસી લીધુું હોય,
તો તમારો હાથ ઊુંચો િરો અને હુ ું તમારી ટે સ્ટ સામગ્રી એિકત્રત િરીશ. એિવાર હુ ું તમારી
સામગ્રી એિકત્રત િરી લઉું એ પછી, તમે તે પાછી મેળવી શિતા નથી.

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

કહો

વિકલ્પ A
હુ ું તમારી ટે સ્ટ સામગ્રી એિકત્રત િરી લઉું એ પછી, એિમ સમાપ્ત ન થાય ત્યાું સુધી શાુંકતથી
બેસો.
વિકલ્પ B
હુ ું તમારી ટે સ્ટ સામગ્રી એિકત્રત િરી લઉું એ પછી, હુ ું તમને રજા આપીશ.
વિકલ્પ C
હુ ું તમારી ટે સ્ટ સામગ્રી એિકત્રત િરી લઉું એ પછી, જ્ાું સુધી એિમ સમાપ્ત ન થાય સુધી તમે
પુસ્તિ અથવા અન્ય સ્વીિાયસ સામગ્રી વાુંચી શિો છો.

કહો

શ ું તમારા કોઈ પ્રશ્નો છે ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:

કહો

આ એકમ પ ૂણટ કરવા માર્ે તમારી પાસે 90 સમસનર્ હશે. જ્ારે ર્ેસ્ર્માું 10 સમસનર્નો સમ્ બાકી
હશે ત્ારે હું તમને જણાવીશ.

આગામી પ ૃષ્ઠ પર જાવ. તમે હવે કા્ટ કરવાન ું શરૂ 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.

કહો

વિકલ્પ A
આ એકમ પ ૂણટ કરવા માર્ે તમારી પાસે ____ કલાક હશે. જ્ારે ર્ેસ્ર્માું ____ સમસનર્નો સમ્
બાકી હશે ત્ારે હું તમને જણાવીશ. તમે હવે કા્ટ કરવાન ું શરૂ કરી શકો છો.
વિકલ્પ B

શાળાના કર્દવસના અુંત સુધી, આ એિમને પૂર્સ િરવા માટે તમને જરૂરી હોય તેટલો સમય લઇ
શિો છો. જ્ાર ે ટે સ્ટમા___કમકનટનો સમય બાિી હશે ત્યાર ે હુ ું તમને જર્ાવીશ. તમે હવે િાયસ
િરવાનુું શરૂ િરી શિો છો.
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.
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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:

કહો

િૃ પા િરીને ટે સ્ટ બુંધ િરો, તમારું સ્રે ચ પેપર તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું મૂિો, જવાબ
ર્દસ્તાવેજને ટે સ્ટ બુિલેટમાું મૂિો અને તમારી ટે સ્ટ બુિલેટ બુંધ િરો. આપર્ે ત્રર્ કમકનટનો
મૌન સ્ટર ે ચ બ્રેિ લઈશુ.ું િોઈ વાતચીત િરવાની પરવાનગી નથી.

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

કહો

તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ અને જવાબ દસ્તાવેજ ખોલો અને ર્ેસ્ર્ િાલ રાખો.

Continue to actively proctor while students are testing.

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

કહો

તમારી પાસે 10 સમસનર્ બાકી છે .

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.

કહો

કા્ટ કરવાન ું બુંધ કરો. હવે ર્ેસ્ર્નો સમ્ સમાપ્ત થઈ ગ્ો છે . તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ અને જવાબ
દસ્તાવેજ બુંધ કરો.

તમારું નામ તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ અને જવાબ દસ્તાવેજ પર લખા્ેલ ું છે તે િકાસો. હું તમારી
ર્ેસ્ર્ સામગ્રી એકસત્રત કરીશ.
•
•

Collect all test materials.
Return all test materials to your STC. Report any missing materials and absent students.
Test Administrator Script for Paper-Based Testing
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•

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
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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

કહો

આજે, તમે અુંગ્રજી
ે ભાષા આટસ સનુું મુલ્યાુંિન આપશો.
તમારી પાસે તમારા ડેસ્િ પર તમારા ટે સ્ટના ઉપિરર્ કસવાય િોઈપર્ ઇલેક્ટટર ોકનિ ઉપિરર્ો
હોવા જોઈએ નહી.ું િૉલ િરવા, ટે ક્ટસ્ટ િરવા, કચત્રો લેવા અને ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝ િરવાની
પરવાનગી નથી. જો હાલમાું તમારી પાસે મોબાઇલ ફોન સકહત િોઈપર્ અસ્વીિૃ ત
ઇલેક્ટટર ોકનિ ઉપિરર્ો છે , તો િૃ પા િરીને તેને બુંધ િરો અને તમારો હાથ ઊુંચો િરો. જો ટે સ્ટ
ર્દરકમયાન તમારી પાસે અસ્વીિૃ ત ઇલેક્ટટર ોકનિ ઉપિરર્ો મળશે, તો તમારી ટે સ્ટના ગુર્
ગર્વામાું આવશે નહી ું.

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
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electronic devices may be allowed for accommodations purposes only during testing. Please contact your
Test Coordinator immediately if there are questions regarding electronic devices.

કહો

જ્ાું સધી હું ર્ેસ્ર્ સામગ્રી સવતહરત કરૂ ત્ાું સધી શાુંસતથી બેસો.

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.

કહો

જો એકમ 1: તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ની ર્ોિ પર અને જવાબ દસ્તાવેજમાું બોક્ટ્સ A માું તમારું પ્રથમ
અને અંસતમ નામ લખો.

જો એકમ 2: ખાતરી કરો કે તમારું પ્રથમ અને અંસતમ નામ તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ના ર્ોિ પર અને
જવાબ દસ્તાવેજમાું બોક્ટ્સ A માું લખેલ ું છે .
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

કહો

પૃષ્ઠના કિનાર ે આપેલ લેબલ્સનો ઉપયોગ િરીને, તમારી ટે સ્ટ બુિલેટના એિમ ___ (યોગ્ય એકમ
ભરો) નુું પ્રથમ પૃષ્ઠ ખોલો અને જયાર ે હુ ું કનર્દેશો વાુંચુું ત્યાર ે સાથે અનુસરો. જ્ાું સુધી હુ ું તમને ન
િહુ ું ત્યાું સુધી પૃષ્ઠને ફે રવશો નહી ું.
આજે, તમે ન્યુ જસી સ્ટુ ડન્ટ લકનિંગ એસેસમેન્ટ-અુંગ્રજી
ે ભાષા આટસ સ (NJSLA-ELA) ગ્રેડ ___
(યોગ્ય ગ્રેડ ભરો) યુકનટ ___ (યોગ્ય એકમ ભરો) ટે સ્ટ આપશો.
ર્દર ેિ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે કનર્દેશોનુું પાલન િરો. તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું વતુસળોને
સુંપૂર્સપર્ે ભરીને તમારા જવાબોને કચકિત િરો. તમે તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું આપેલા
જવાબો જ સ્િોર િરવામાું આવશે. વતુસળોની બહાર પેકન્સલથી િોઈ કનશાની િરશો નહી.ું જો
તમને િોઈ જવાબ બર્દલવાની જરૂર છે , તો તમારા પ્રથમ જવાબને સુંપર્
ૂ સપર્ે ભૂુંસી નાખવાની
ખાતરી િરો.
પ્રશ્નો પૈિી એિ માું તમને પ્રકતભાવ લખવા માટે િહે વામા આવશે. તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું
પ્રર્દાન િર ેલ જગ્યામાું તમારો પ્રકતભાવ લખો. પ્રર્દાન િર ેલ જગ્યામાું તમારો પ્રકતભાવ આપવાની
ખાતરી િરો. માત્ર પ્રર્દાન િર ેલ જગ્યામાું લખવામાું આવેલ પ્રકતભાવ જ માન્ય ગર્વામાું આવશે.
જો તમને િોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ખબર નથી, તો તમે આગામી પ્રશ્નો પર જઈ શિો છો. જો તમે
વહે લુું સમાપ્ત િરો છો, તો તમે તમારા જવાબો અને િોઈપર્ એવા પ્રશ્નોના સમીક્ષા િરી શિો છો
જેનો તમે માત્ર આ એિમમાું જવાબ આપ્યો ન હતો. STOP (થોભો) કચન્હની આગળ ના જાઓ.

કહો

અહી ું તમારી ટે સ્ટ બુિલેટમાું કનર્દેશો સમાપ્ત થાય છે .
જ્ાર ે તમે તમારી ટે સ્ટ બુિલેટમાું “Go On” (આગળ વધો) કચન્હ જુ ઓ ત્યાર ે, તમે આગામી પૃષ્ઠ
પર જઈ શિો છો. જ્ાર ે તમે તમારી ટે સ્ટ બુિલેટમાું “Stop” (થોભો) કચન્હ પર પહોુંચો, ત્યાર ે
જ્ાું સુધી કનર્દેકશત ન િરવામાું આવે ત્યાું સુધી આગળ વધશો નહી ું.
“Go On” (આગળ વધો) અને "Stop" (થોભો) કચન્હના ઉર્દાહરર્ો બોડસ પર પોસ્ટ િરવામાું
આવેલ છે.
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જો તમે વહે લુું સમાપ્ત િરી લો છો અને આ એિમમાું તમારું િાયસ સુંપૂર્સપર્ે તપાસી લીધુું હોય,
તો તમારો હાથ ઊુંચો િરો અને હુ ું તમારી ટે સ્ટ સામગ્રી એિકત્રત િરીશ. એિવાર હુ ું તમારી
સામગ્રી એિકત્રત િરી લઉું એ પછી, તમે તે પાછી મેળવી શિતા નથી.
Read from Option A, B, or C based on local policy (contact your STC with any questions).

કહો

વિકલ્પ A
હું તમારી ર્ેસ્ર્ સામગ્રી એકસત્રત કરી લઉં એ પછી, એકમ સમાપ્ત ન થા્ ત્ાું સધી શાુંસતથી
બેસો.
વિકલ્પ B
હુ ું તમારી ટે સ્ટ સામગ્રી એિકત્રત િરી લઉું એ પછી, હુ ું તમને રજા આપીશ.
વિકલ્પ C
હુ ું તમારી ટે સ્ટ સામગ્રી એિકત્રત િરી લઉું એ પછી, જ્ાું સુધી એિમ સમાપ્ત ન થાય સુધી તમે
પુસ્તિ અથવા અન્ય સ્વીિાયસ સામગ્રી વાુંચી શિો છો.

કહો

શ ું તમારા કોઈ પ્રશ્નો છે ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:

કહો

આ એકમ પ ૂણટ કરવા માર્ે તમારી પાસે 90 સમસનર્ હશે. જ્ારે ર્ેસ્ર્માું 10 સમસનર્નો સમ્ બાકી
હશે ત્ારે હું તમને જણાવીશ.

આગામી પ ૃષ્ઠ પર જાવ. તમે હવે કા્ટ કરવાન ું શરૂ 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.

કહો

વિકલ્પ A
આ એકમ પ ૂણટ કરવા માર્ે તમારી પાસે ____ કલાક હશે. જ્ારે ર્ેસ્ર્માું ____ સમસનર્નો સમ્

બાકી હશે ત્ારે હું તમને જણાવીશ. તમે હવે કા્ટ કરવાન ું શરૂ કરી શકો છો.
વિકલ્પ B
શાળાના કર્દવસના અુંત સુધી, આ એિમને પૂર્સ િરવા માટે તમને જરૂરી હોય તેટલો સમય લઇ
શિો છો. જ્ાર ે ટે સ્ટમા___કમકનટનો સમય બાિી હશે ત્યાર ે હુ ું તમને જર્ાવીશ. તમે હવે િાયસ
િરવાનુું શરૂ િરી શિો છો.
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).
Test Administrator Script for Paper-Based Testing
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•
•
•

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:

કહો

િૃ પા િરીને ટે સ્ટ બુંધ િરો, તમારું સ્રે ચ પેપર તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું મૂિો, જવાબ
ર્દસ્તાવેજને ટે સ્ટ બુિલેટમાું મૂિો અને તમારી ટે સ્ટ બુિલેટ બુંધ િરો. આપર્ે ત્રર્ કમકનટનો
મૌન સ્ટર ે ચ બ્રેિ લઈશુ.ું િોઈ વાતચીત િરવાની પરવાનગી નથી.

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

કહો

તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ અને જવાબ દસ્તાવેજ ખોલો અને ર્ેસ્ર્ િાલ રાખો.

Continue to actively proctor while students are testing.

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

કહો

તમારી પાસે 10 સમસનર્ બાકી છે .

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.

કહો
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કા્ટ કરવાન ું બુંધ કરો. હવે ર્ેસ્ર્નો સમ્ સમાપ્ત થઈ ગ્ો છે . તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ અને જવાબ
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તમારું નામ તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ અને જવાબ દસ્તાવેજ પર લખા્ેલ ું છે તે િકાસો. હું તમારી
ર્ેસ્ર્ સામગ્રી એકસત્રત કરીશ.
•
•
•

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.

Test Administrator Script for Paper-Based Testing

17

NJSLA-ELA Grade 9 PBT 2022
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

કહો

આજે, તમે અુંગ્રજી
ે ભાષા આટસ સનુું મુલ્યાુંિન આપશો.
તમારી પાસે તમારા ડેસ્િ પર તમારા ટે સ્ટના ઉપિરર્ કસવાય િોઈપર્ ઇલેક્ટટર ોકનિ ઉપિરર્ો
હોવા જોઈએ નહી.ું િૉલ િરવા, ટે ક્ટસ્ટ િરવા, કચત્રો લેવા અને ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝ િરવાની
પરવાનગી નથી. જો હાલમાું તમારી પાસે મોબાઇલ ફોન સકહત િોઈપર્ અસ્વીિૃ ત
ઇલેક્ટટર ોકનિ ઉપિરર્ો છે , તો િૃ પા િરીને તેને બુંધ િરો અને તમારો હાથ ઊુંચો િરો. જો ટે સ્ટ
ર્દરકમયાન તમારી પાસે અસ્વીિૃ ત ઇલેક્ટટર ોકનિ ઉપિરર્ો મળશે, તો તમારી ટે સ્ટના ગુર્
ગર્વામાું આવશે નહી ું.

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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કહો

જ્ાું સધી હું ર્ેસ્ર્ સામગ્રી સવતહરત કરૂ ત્ાું સધી શાુંસતથી બેસો.

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.

કહો

જો એકમ 1: તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ની ર્ોિ પર અને જવાબ દસ્તાવેજમાું બોક્ટ્સ A માું તમારું પ્રથમ
અને અંસતમ નામ લખો.

જો એકમ 2: ખાતરી કરો કે તમારું પ્રથમ અને અંસતમ નામ તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ના ર્ોિ પર અને
જવાબ દસ્તાવેજમાું બોક્ટ્સ A માું લખેલ ું છે .
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

કહો

પૃષ્ઠના કિનાર ે આપેલ લેબલ્સનો ઉપયોગ િરીને, તમારી ટે સ્ટ બુિલેટના એિમ ___ (યોગ્ય એકમ
ભરો) નુું પ્રથમ પૃષ્ઠ ખોલો અને જયાર ે હુ ું કનર્દેશો વાુંચુું ત્યાર ે સાથે અનુસરો. જ્ાું સુધી હુ ું તમને ન
િહુ ું ત્યાું સુધી પૃષ્ઠને ફે રવશો નહી ું.
આજે, તમે ગ્રેડ 9 ન્યુ જસી સ્ટુ ડન્ટ લકનિંગ એસેસમેન્ટ-અુંગ્રજી
ે ભાષા આર્ટસસ (NJSLA-ELA) ટે સ્ટનુું
યુકનટ ___ (યોગ્ય એકમ ભરો) લેશો.
ર્દર ેિ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે કનર્દેશોનુું પાલન િરો. તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું વતુસળોને
સુંપૂર્સપર્ે ભરીને તમારા જવાબોને કચકિત િરો. તમે તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું આપેલા
જવાબો જ સ્િોર િરવામાું આવશે. વતુસળોની બહાર પેકન્સલથી િોઈ કનશાની િરશો નહી.ું જો
તમને િોઈ જવાબ બર્દલવાની જરૂર છે , તો તમારા પ્રથમ જવાબને સુંપર્
ૂ સપર્ે ભૂુંસી નાખવાની
ખાતરી િરો.
પ્રશ્નો પૈિી એિ માું તમને પ્રકતભાવ લખવા માટે િહે વામા આવશે. તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું
પ્રર્દાન િર ેલ જગ્યામાું તમારો પ્રકતભાવ લખો. પ્રર્દાન િર ેલ જગ્યામાું તમારો પ્રકતભાવ આપવાની
ખાતરી િરો. માત્ર પ્રર્દાન િર ેલ જગ્યામાું લખવામાું આવેલ પ્રકતભાવ જ માન્ય ગર્વામાું આવશે.
જો તમને િોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ખબર નથી, તો તમે આગામી પ્રશ્નો પર જઈ શિો છો. જો તમે
વહે લુું સમાપ્ત િરો છો, તો તમે તમારા જવાબો અને િોઈપર્ એવા પ્રશ્નોના સમીક્ષા િરી શિો છો
જેનો તમે માત્ર આ એિમમાું જવાબ આપ્યો ન હતો. STOP (થોભો) કચન્હની આગળ ના જાઓ.

કહો

અહી ું તમારી ટે સ્ટ બુિલેટમાું કનર્દેશો સમાપ્ત થાય છે .
જ્ાર ે તમે તમારી ટે સ્ટ બુિલેટમાું “Go On” (આગળ વધો) કચન્હ જુ ઓ ત્યાર ે, તમે આગામી પૃષ્ઠ
પર જઈ શિો છો. જ્ાર ે તમે તમારી ટે સ્ટ બુિલેટમાું “Stop” (થોભો) કચન્હ પર પહોુંચો, ત્યાર ે
જ્ાું સુધી કનર્દેકશત ન િરવામાું આવે ત્યાું સુધી આગળ વધશો નહી ું.
“Go On” (આગળ વધો) અને "Stop" (થોભો) કચન્હના ઉર્દાહરર્ો બોડસ પર પોસ્ટ િરવામાું
આવેલ છે.
જો તમે વહે લુું સમાપ્ત િરી લો છો અને આ એિમમાું તમારું િાયસ સુંપૂર્સપર્ે તપાસી લીધુું હોય,
તો તમારો હાથ ઊુંચો િરો અને હુ ું તમારી ટે સ્ટ સામગ્રી એિકત્રત િરીશ. એિવાર હુ ું તમારી
સામગ્રી એિકત્રત િરી લઉું એ પછી, તમે તે પાછી મેળવી શિતા નથી.
Test Administrator Script for Paper-Based Testing
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Read from Option A, B, or C based on local policy (contact your STC with any questions).

કહો

વિકલ્પ A
હું તમારી ર્ેસ્ર્ સામગ્રી એકસત્રત કરી લઉં એ પછી, એકમ સમાપ્ત ન થા્ ત્ાું સધી શાુંસતથી
બેસો.
વિકલ્પ B
હુ ું તમારી ટે સ્ટ સામગ્રી એિકત્રત િરી લઉું એ પછી, હુ ું તમને રજા આપીશ.
વિકલ્પ C
હુ ું તમારી ટે સ્ટ સામગ્રી એિકત્રત િરી લઉું એ પછી, જ્ાું સુધી એિમ સમાપ્ત ન થાય સુધી તમે
પુસ્તિ અથવા અન્ય સ્વીિાયસ સામગ્રી વાુંચી શિો છો.

કહો

શ ું તમારા કોઈ પ્રશ્નો છે ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:

કહો

આ એકમ પ ૂણટ કરવા માર્ે તમારી પાસે 90 સમસનર્ હશે. જ્ારે ર્ેસ્ર્માું 10 સમસનર્નો સમ્ બાકી
હશે ત્ારે હું તમને જણાવીશ.

આગામી પ ૃષ્ઠ પર જાવ. તમે હવે કા્ટ કરવાન ું શરૂ 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.

કહો

વિકલ્પ A

આ એિમ પૂર્સ િરવા માટે તમારી પાસે ____ િલાિ હશે. જ્ાર ે ટે સ્ટમાું ____ કમકનટનો સમય
બાિી હશે ત્યાર ે હુ ું તમને જર્ાવીશ. તમે હવે િાયસ િરવાનુું શરૂ િરી શિો છો.
વિકલ્પ B
શાળાના કર્દવસના અુંત સુધી, આ એિમને પૂર્સ િરવા માટે તમને જરૂરી હોય તેટલો સમય લઇ
શિો છો. જ્ાર ે ટે સ્ટમા___કમકનટનો સમય બાિી હશે ત્યાર ે હુ ું તમને જર્ાવીશ. તમે હવે િાયસ
િરવાનુું શરૂ િરી શિો છો.

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:
•
•
•
•
20

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.
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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:

કહો

િૃ પા િરીને ટે સ્ટ બુંધ િરો, તમારું સ્રે ચ પેપર તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું મૂિો, જવાબ
ર્દસ્તાવેજને ટે સ્ટ બુિલેટમાું મૂિો અને તમારી ટે સ્ટ બુિલેટ બુંધ િરો. આપર્ે ત્રર્ કમકનટનો
મૌન સ્ટર ે ચ બ્રેિ લઈશુ.ું િોઈ વાતચીત િરવાની પરવાનગી નથી.

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

કહો

તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ અને જવાબ દસ્તાવેજ ખોલો અને ર્ેસ્ર્ િાલ રાખો.

Continue to actively proctor while students are testing.

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

કહો

તમારી પાસે 10 સમસનર્ બાકી છે .

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.

કહો

કા્ટ કરવાન ું બુંધ કરો. હવે ર્ેસ્ર્નો સમ્ સમાપ્ત થઈ ગ્ો છે . તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ અને જવાબ
દસ્તાવેજ બુંધ કરો.

તમારું નામ તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ અને જવાબ દસ્તાવેજ પર લખા્ેલ ું છે તે િકાસો. હું તમારી
ર્ેસ્ર્ સામગ્રી એકસત્રત કરીશ.
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•
•
•

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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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

કહો

આજે, તમે ગ્રેજ્ુએશન પ્રાવીણ્ય મૂલ્યાુંિનનો અુંગ્રજી
ે ભાષા આટસ સ ઘટિ લેશો.
તમારી પાસે તમારા ડેસ્િ પર તમારા ટે સ્ટના ઉપિરર્ કસવાય િોઈપર્ ઇલેક્ટટર ોકનિ ઉપિરર્ો
હોવા જોઈએ નહી.ું િૉલ િરવા, ટે ક્ટસ્ટ િરવા, કચત્રો લેવા અને ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝ િરવાની
પરવાનગી નથી. જો હાલમાું તમારી પાસે મોબાઇલ ફોન સકહત િોઈપર્ અસ્વીિૃ ત
ઇલેક્ટટર ોકનિ ઉપિરર્ો છે , તો િૃ પા િરીને તેને બુંધ િરો અને તમારો હાથ ઊુંચો િરો. જો ટે સ્ટ
ર્દરકમયાન તમારી પાસે અસ્વીિૃ ત ઇલેક્ટટર ોકનિ ઉપિરર્ો મળશે, તો તમારી ટે સ્ટના ગુર્
ગર્વામાું આવશે નહી ું.

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

23

ELA Component of NJGPA PBT 2022
કહો

જ્ાું સધી હું ર્ેસ્ર્ સામગ્રી સવતહરત કરૂ ત્ાું સધી શાુંસતથી બેસો.

કહો

જો એકમ 1: તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ની ર્ોિ પર અને જવાબ દસ્તાવેજમાું બોક્ટ્સ A માું તમારું પ્રથમ

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.

અને અંસતમ નામ લખો.

જો એકમ 2: ખાતરી કરો કે તમારું પ્રથમ અને અંસતમ નામ તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ના ર્ોિ પર અને
જવાબ દસ્તાવેજમાું બોક્ટ્સ A માું લખેલ ું છે .
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

કહો

પૃષ્ઠના કિનાર ે આપેલ લેબલ્સનો ઉપયોગ િરીને, તમારી ટે સ્ટ બુિલેટના એિમ ___ (યોગ્ય
એિમ ભરો) નુું પ્રથમ પૃષ્ઠ ખોલો અને જયાર ે હુ ું કનર્દેશો વાુંચુું ત્યાર ે સાથે અનુસરો. જ્ાું સુધી હુ ું
તમને ન િહુ ું ત્યાું સુધી પૃષ્ઠને ફે રવશો નહી ું.
આજે, તમે ગ્રેજ્ુએશન પ્રાવીણ્ય મૂલ્યાુંિનના અુંગ્રજી
ે ભાષા આર્ટસસ ઘટિનુું યુકનટ ___ (યોગ્ય
એિમ સાથે ભરો) લેશો.
ર્દર ેિ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે કનર્દેશોનુું પાલન િરો. તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું વતુસળોને
સુંપૂર્સપર્ે ભરીને તમારા જવાબોને કચકિત િરો. તમે તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું આપેલા
જવાબો જ સ્િોર િરવામાું આવશે. વતુસળોની બહાર પેકન્સલથી િોઈ કનશાની િરશો નહી.ું જો
તમને િોઈ જવાબ બર્દલવાની જરૂર છે , તો તમારા પ્રથમ જવાબને સુંપર્
ૂ સપર્ે ભૂુંસી નાખવાની
ખાતરી િરો.
પ્રશ્નો પૈિી એિ માું તમને પ્રકતભાવ લખવા માટે િહે વામા આવશે. તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું
પ્રર્દાન િર ેલ જગ્યામાું તમારો પ્રકતભાવ લખો. પ્રર્દાન િર ેલ જગ્યામાું તમારો પ્રકતભાવ આપવાની
ખાતરી િરો. માત્ર પ્રર્દાન િર ેલ જગ્યામાું લખવામાું આવેલ પ્રકતભાવ જ માન્ય ગર્વામાું આવશે.
જો તમને િોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ખબર નથી, તો તમે આગામી પ્રશ્નો પર જઈ શિો છો. જો તમે
વહે લુું સમાપ્ત િરો છો, તો તમે તમારા જવાબો અને િોઈપર્ એવા પ્રશ્નોના સમીક્ષા િરી શિો છો
જેનો તમે માત્ર આ એિમમાું જવાબ આપ્યો ન હતો. STOP (થોભો) કચન્હની આગળ ના જાઓ.
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કહો

અહી ું તમારી ટે સ્ટ બુિલેટમાું કનર્દેશો સમાપ્ત થાય છે .
જ્ાર ે તમે તમારી ટે સ્ટ બુિલેટમાું “Go On” (આગળ વધો) કચન્હ જુ ઓ ત્યાર ે, તમે આગામી પૃષ્ઠ
પર જઈ શિો છો. જ્ાર ે તમે તમારી ટે સ્ટ બુિલેટમાું “Stop” (થોભો) કચન્હ પર પહોુંચો, ત્યાર ે
જ્ાું સુધી કનર્દેકશત ન િરવામાું આવે ત્યાું સુધી આગળ વધશો નહી ું.
“Go On” (આગળ વધો) અને "Stop" (થોભો) કચન્હના ઉર્દાહરર્ો બોડસ પર પોસ્ટ િરવામાું
આવેલ છે.
જો તમે વહે લુું સમાપ્ત િરી લો છો અને આ એિમમાું તમારું િાયસ સુંપૂર્સપર્ે તપાસી લીધુું હોય,
તો તમારો હાથ ઊુંચો િરો અને હુ ું તમારી ટે સ્ટ સામગ્રી એિકત્રત િરીશ. એિવાર હુ ું તમારી
સામગ્રી એિકત્રત િરી લઉું એ પછી, તમે તે પાછી મેળવી શિતા નથી.

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

કહો

વિકલ્પ A
હુ ું તમારી ટે સ્ટ સામગ્રી એિકત્રત િરી લઉું એ પછી, એિમ સમાપ્ત ન થાય ત્યાું સુધી શાુંકતથી
બેસો.
વિકલ્પ B
હુ ું તમારી ટે સ્ટ સામગ્રી એિકત્રત િરી લઉું એ પછી, હુ ું તમને રજા આપીશ.
વિકલ્પ C
હુ ું તમારી ટે સ્ટ સામગ્રી એિકત્રત િરી લઉું એ પછી, જ્ાું સુધી એિમ સમાપ્ત ન થાય સુધી તમે
પુસ્તિ અથવા અન્ય સ્વીિાયસ સામગ્રી વાુંચી શિો છો.

કહો

શ ું તમારા કોઈ પ્રશ્નો છે ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:

કહો

આ એકમ પ ૂણટ કરવા માર્ે તમારી પાસે 90 સમસનર્ હશે. જ્ારે ર્ેસ્ર્માું 10 સમસનર્નો સમ્ બાકી
હશે ત્ારે હું તમને જણાવીશ.

આગામી પ ૃષ્ઠ પર જાવ. તમે હવે કા્ટ કરવાન ું શરૂ 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.
Test Administrator Script for Paper-Based Testing
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કહો

વિકલ્પ A

આ એિમ પૂર્સ િરવા માટે તમારી પાસે ____ િલાિ હશે. જ્ાર ે ટે સ્ટમાું ____ કમકનટનો સમય
બાિી હશે ત્યાર ે હુ ું તમને જર્ાવીશ. તમે હવે િાયસ િરવાનુું શરૂ િરી શિો છો.
વિકલ્પ B
શાળાના કર્દવસના અુંત સુધી, આ એિમને પૂર્સ િરવા માટે તમને જરૂરી હોય તેટલો સમય લઇ
શિો છો. જ્ાર ે ટે સ્ટમા___કમકનટનો સમય બાિી હશે ત્યાર ે હુ ું તમને જર્ાવીશ. તમે હવે િાયસ
િરવાનુું શરૂ િરી શિો છો.

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:

કહો

િૃ પા િરીને ટે સ્ટ બુંધ િરો, તમારું સ્રે ચ પેપર તમારા જવાબ ર્દસ્તાવેજમાું મૂિો, જવાબ
ર્દસ્તાવેજને ટે સ્ટ બુિલેટમાું મૂિો અને તમારી ટે સ્ટ બુિલેટ બુંધ િરો. આપર્ે ત્રર્ કમકનટનો
મૌન સ્ટર ે ચ બ્રેિ લઈશુ.ું િોઈ વાતચીત િરવાની પરવાનગી નથી.

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

કહો

તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ અને જવાબ દસ્તાવેજ ખોલો અને ર્ેસ્ર્ િાલ રાખો.

Continue to actively proctor while students are testing.
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Instructions for When 10 Minutes of Unit Time Remain
When 10 minutes of unit time remain:

કહો

તમારી પાસે 10 સમસનર્ બાકી છે .

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.

કહો

કા્ટ કરવાન ું બુંધ કરો. હવે ર્ેસ્ર્નો સમ્ સમાપ્ત થઈ ગ્ો છે . તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ અને જવાબ
દસ્તાવેજ બુંધ કરો.

તમારું નામ તમારી ર્ેસ્ર્ બકલેર્ અને જવાબ દસ્તાવેજ પર લખા્ેલ ું છે તે િકાસો. હું તમારી
ર્ેસ્ર્ સામગ્રી એકસત્રત કરીશ.
•
•
•

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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