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NJSLA-Math Grade 3 PBT 2022
Grade 3 Math
Using the Test Administrator Script
The administration script in this document will be used for all units of the NJSLA-Math. On the first read
through, Test Administrators (TAs) are required to adhere to this script for administering the NJSLA-Math.
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 Math Testing Times and Materials – All Units
Unit

Unit Testing Time

Required Materials

Unit 1

60 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Ruler
Pencils
Scratch paper

Unit 2

60 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Ruler
Pencils
Scratch paper

Unit 3

60 minutes

•
•
•
•

Test booklets
Ruler
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 গমিত পরীক্ষা দেবব৷
দতািার পরীক্ষার মিভাইসটি ছাড়া দতািার দিবে আর দ াবনা ইবলক্ট্রমন মিভাইস
রাখবত পারবব না৷ দ ান ল রা, দিক্সি দিবসজ পাঠাবনা, ছমব দতালা, ও ইন্টারবনি
ব্রাউজ রা মনবেধ৷ দতািার সাবে এই িুহূবতে দসলব ানসহ দেব াবনা অননুবিামেত
ইবলক্ট্রমন মিভাইস ো বল, দসগুবলা বন্ধ বর োও এবং হাত দতাবলা৷ পরীক্ষা চলার
সিয় াবরা াবছ অননুবিামেত ইবলক্ট্রমন মিভাইস পাওয়া দগবল, তার পরীক্ষার
খাতায় নম্বর দেয়া নাও হবত পাবর৷

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

বলুন:

আমি পরীক্ষার সািগ্রী মবতরি

রার সিয় চু প

বর ববস ো বব৷

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

বলুন:

যদি ইউদিট 1 হয়: দতািার দিস্ট বু বলবির উপবরর অংবে বক্স A-দত, দতািার নাবির
প্রেিাংে ও দেোংে মলখ৷
যদি ইউদিট 2 হয়: দতািার দিস্ট বু বলবির উপবরর অংবে বক্স A-দত দতািার নাবির
প্রেিাংে ও দেোংে দলখা হবয়বছ ম না তা মনশ্চিত রবত দচ
বর দেখ৷

Make sure all students have written their names on the test booklet. If necessary, assist students with
making sure they are using the test booklet that belong to them.

Instructions for Administering Each Unit

বলুন:

পৃষ্ঠার প্রাবের দলববলগুবলা বযবহার বর, দতািার দিস্ট বু বলবির ইউমনি __
(যথাযথ ইউদিট পূরণ কররা) এর প্রেি পৃষ্ঠা দখাল এবং আমি মনবেেেনাগুবলা পড়ার সিয়
দসটি অনুসরি বরা৷
আজ, তু মি মনউ জামস স্
ে িুবিন্ট লামনংে অযাবসসবিন্ট-গমিত (NJSLA-Math) পরীক্ষার
দগ্রি 3 এর ইউমনি ___ (যথাযথ ইউদিট পূরণ কররা) পরীক্ষাটি দেবব। তু মি যাল ু বলির
বযবহার রবত পারবব না৷
প্রমতটি প্রশ্ন পড়বব৷ তারপর, প্রবতয প্রবশ্নর উত্তর দেয়ার জনয মনবেেেনা অনুসরি
রবব৷ দতািার দিস্ট বু বলবির বৃত্তগুবলা সম্পূিভাবব
ে
পূরি রার িাধযবি দতািার
উত্তরগুবলা মনবেেে বরা৷ বৃত্তগুবলার বাইবর অনয দ াোও দপশ্চিল মেবয় দ াবনা োগ
দেবব না৷ দতািার দ াবনা উত্তর পমরবতেন রার প্রবয়াজন হবল, দতািার প্রেি উত্তরটি
সম্পূিভাবব
ে
িুবছ দ লার মবেয়টি মনশ্চিত রবব৷ েমে দ াবনা প্রবশ্ন দতািার াজ
দেখাবত বা বযাখযা রবত বলা হয়, তাহবল সম্পূি দেমিি
ে
পাওয়ার জনয দতািাব
অবেযই তা রবত হবব৷ শুধু প্রেত্ত জায়গার িবধয দলখা উত্তরগুবলার জনয নম্বর
দেয়া হবব৷
েমে তু মি দ াবনা প্রবশ্নর উত্তর না জাবনা, তাহবল তু মি পরবতী প্রবশ্ন চবল দেবত পাবরা৷
েমে তু মি মনধামরত
ে
সিবয়র আবগই উত্তর দেয়া দেে বর দ ল, তাহবল তু মি দতািার
উত্তরগুবলা মরমভউ রবত পাবরা এবং শুধু এই ইউমনবি দতািার উত্তর না দেয়া
প্রশ্নগুবলার উত্তর মেবত পাবরা৷ Stop সাইন অমতেি বর োবব না৷
আমি মনবেেেনাগুবলা পড়া চামলবয় োওয়ার সিয় পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷

বলুন:

উত্তবরর মগ্রি পূরি

রার জনয মনবেেেনা

1. সিসযাটি মনবয় াজ বরা এবং এ টি উত্তর খুুঁবজ দবর বরা৷
2. মগ্রবির উপবর বক্সগুবলার িবধয দতািার উত্তর মলখ৷
3. প্রমতটি ববক্স শুধু এ টি সংখযা বা প্রতী স্পষ্টাক্ষবর মলখবব৷ এ টি উত্তবরর
িাঝখাবন দ াবনা বক্স খামল রাখবব না৷
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4. প্রমতটি ববক্সর মনবচ, দতািার উপবর দলখা সংখযা বা প্রতীব র সাবে দে বৃত্তটি
িযাচ বর দসটি পূরি বরা৷ বৃত্তটিব সম্পূিভাবব
ে
ভরাি বর এিন
পমরপূিভাবব
ে
োগ দেবব৷
5. অবযবহৃত ববক্সর মনবচ দ াবনা বৃত্ত পূরি রবব না৷
উত্তবরর মগ্রি ম ভাবব সটঠ ভাবব পূরি
(দিরদি৷)

বলুন:

রবত হয় তার উোহরি মনবচ দেখ৷

দতািার দিস্ট বু বলবির মনবেেেনা এখাবনই দেে হবলা৷
দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Go On” সাইন দেখবল, তু মি পরবতী পৃষ্ঠায় দেবত
পাবরা৷ েখন দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Stop” সাইবন দপ ৌঁছাবব, এমগবয় দেবত না
বলা পেে
ে আর অগ্রসর হবব না৷
“Go On” ও “Stop” সাইবনর উোহরি দবাবিে দেখাবনা হবয়বছ৷
েমে তু মি আবগই দেে বর দ ল এবং দতািার উত্তরগুবলা সম্পূিভাবব
ে
দচ
বর
দ ল, তাহবল দতািার হাত তু লবব এবং আমি দতািার পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রববা৷
আমি দতািার সািগ্রী এ বার সংগ্রহ রার পর, তু মি দসগুবলা আর দ রত পাবব 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 ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে চু প

বর

ববস ো বব৷
অপশি B
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, আমি দতািাব

দছবড় দেববা৷

অপশি C
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ রার পর, এই ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে তু মি এ টি
বই বা অনয দ াবনা অনুবিামেত সািগ্রী পড়বত পারবব৷

বলুন:

দতািাবের

াবরা দ াবনা প্রশ্ন আবছ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:

বলুন:

এই ইউমনি সম্পন্ন রবত তু মি 60 মিমনি সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত 10 মিমনি
বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷
পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু

রবত পাবরা৷
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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 ইউমনি সম্পন্ন রবত তু মি _____ ঘণ্টা সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত _____
মিমনি বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া
শুরু রবত পাবরা৷
অপশি B:
এই ইউমনি দেে রার জনয দতািার দে পমরিাি সিয় লাবগ তু মি মনবত পাবরা, েুল
ছুটি না হওয়া পেে৷
ে পরীক্ষা দেে হবত _____ মিমনি বাম ো ার সিয় আমি
দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু রবত পাবরা৷

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:

Say:

পরীক্ষা দেয়া োিাও, দতািার খসড়া াগজ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর দভতবর
রাখ, উত্তবরর ি ু বিন্ট দিস্ট বু বলবির দভতবর রাখ, এবং দতািার দিস্ট বু বলি বন্ধ
বরা৷ আিরা দেমচং রার জনয চু পচাপ মতন মিমনবির এ টি মবরমত দনববা৷ দ াবনা
ো বলা মনবেধ৷

After taking a classroom break, ensure students open their test booklets and continue testing where they left
off.
6
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বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিন্ট দখাল এবং পরীক্ষা দেয়া 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:

দতািাবের আর 10 মিমনি বাম

আবছ৷

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 বরা৷ পরীক্ষার সিয় এখন দেে হবয়বছ৷ দতািার দিস্ট বু বলি ও
উত্তবরর ি ু বিন্ট বন্ধ বরা৷
দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপর দতািার নাি দলখা হবয়বছ ম না
তা দচ
বরা৷ আমি দতািাবের পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রববা৷

•
•
•

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 Math
Using the Test Administrator Script
The administration script in this document will be used for all units of the NJSLA-Math. On the first read
through, Test Administrators (TAs) are required to adhere to this script for administering the NJSLA-Math.
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 3-5 Math Testing Times and Materials – All Units
Unit
Unit 1

Unit Testing Time
60 minutes

Required Materials
•
•
•
•
•

•
•
Unit 2

60 minutes

•
•
•
•
•

•
•
Unit 3

60 minutes

•
•
•
•
•

•
•

Start Time

Stop Time

Test booklets
Answer documents
Ruler
Protractor
Mathematics
reference sheets
(grade 5 only)
Pencils
Scratch paper
Test booklets
Answer documents
Ruler
Protractor
Mathematics
reference sheets
(grade 5 only)
Pencils
Scratch paper
Test booklets
Answer documents
Ruler
Protractor
Mathematics
reference sheets
(grade 5 only)
Pencils
Scratch paper

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.
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Test Administrator Script
Instructions for Preparing to Test

বলুন:

আজ, তু মি গমিত পরীক্ষা দেবব৷
দতািার পরীক্ষার মিভাইসটি ছাড়া দতািার দিবে আর দ াবনা ইবলক্ট্রমন মিভাইস
রাখবত পারবব না৷ দ ান ল রা, দিক্সি দিবসজ পাঠাবনা, ছমব দতালা, ও ইন্টারবনি
ব্রাউজ রা মনবেধ৷ দতািার সাবে এই িুহূবতে দসলব ানসহ দেব াবনা অননুবিামেত
ইবলক্ট্রমন মিভাইস ো বল, দসগুবলা বন্ধ বর োও এবং হাত দতাবলা৷ পরীক্ষা চলার
সিয় াবরা াবছ অননুবিামেত ইবলক্ট্রমন মিভাইস পাওয়া দগবল, তার পরীক্ষার
খাতায় নম্বর দেয়া নাও হবত পাবর৷

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.

বলুন:

আমি পরীক্ষার সািগ্রী মবতরি

রার সিয় চু প

বর ববস ো বব৷

Distribute scratch paper, wooden No. 2 pencils, and approved accessibility and accommodations tools, if
needed, for certain students. Then, distribute test booklets, answer documents, rulers and protractors. For
Grade 5, also distribute mathematics reference sheets.

বলুন:

যদি ইউদিট 1 হয়: দতািার দিস্ট বু বলি এবং উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপবরর অংবে বক্স
A-দত, দতািার নাবির প্রেিাংে ও দেোংে মলখ৷
যদি ইউদিট 2 িা ইউদিট 3 হয়: দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপবরর
অংবে বক্স A-দত দতািার নাবির প্রেিাংে ও দেোংে দলখা হবয়বছ ম না তা মনশ্চিত
রবত দচ
বর 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:

আজ, তু মি মনউ জামস স্
ে িুবিন্ট লামনংে অযাবসসবিন্ট-গমিত (NJSLA-Math) পরীক্ষার
ইউমনি ___ (যথাযথ ইউদিট পূরণ কররা) পরীক্ষাটি দেবব, দেটি দগ্রি ___ (যথাযথ গ্রেড
পূরণ কররা) এর পরীক্ষা। তু মি যাল ু বলির বযবহার রবত পারবব না৷
প্রমতটি প্রশ্ন পড়বব৷ তারপর, প্রবতয প্রবশ্নর উত্তর দেয়ার জনয মনবেেেনা অনুসরি
রবব৷ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর বৃত্তগুবলা সম্পূিভাবব
ে
পূরি রার িাধযবি
দতািার উত্তরগুবলা মনবেেে বরা৷ বৃত্তগুবলার বাইবর অনয দ াোও দপশ্চিল মেবয়
দ াবনা োগ দেবব না৷ দতািার দ াবনা উত্তর পমরবতেন রার প্রবয়াজন হবল, দতািার
প্রেি উত্তরটি সম্পূিভাবব
ে
িুবছ দ লার মবেয়টি মনশ্চিত রবব৷ েমে দ াবনা প্রবশ্ন
দতািার াজ দেখাবত বা বযাখযা রবত বলা হয়, তাহবল সম্পূি দেমিি
ে
পাওয়ার
জনয দতািাব অবেযই তা রবত হবব৷ শুধু প্রেত্ত জায়গার িবধয দলখা উত্তরগুবলার
জনয নম্বর দেয়া হবব৷
Test Administrator Script for Paper-Based Testing
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েমে তু মি দ াবনা প্রবশ্নর উত্তর না জাবনা, তাহবল তু মি পরবতী প্রবশ্ন চবল দেবত পাবরা৷
েমে তু মি মনধামরত
ে
সিবয়র আবগই উত্তর দেয়া দেে বর দ ল, তাহবল তু মি দতািার
উত্তরগুবলা মরমভউ রবত পাবরা এবং শুধু এই ইউমনবি দতািার উত্তর না দেয়া
প্রশ্নগুবলার উত্তর মেবত পাবরা৷ Stop সাইন অমতেি বর োবব না৷
আমি মনবেেেনাগুবলা পড়া চামলবয় োওয়ার সিয় পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷
উত্তবরর মগ্রি পূরি

বলুন:

রার জনয মনবেেেনা

1. সিসযাটি মনবয় াজ বরা এবং এ টি উত্তর খুুঁবজ দবর বরা৷
2. মগ্রবির উপবর বক্সগুবলার িবধয দতািার উত্তর মলখ৷
3. প্রমতটি ববক্স শুধু এ টি সংখযা বা প্রতী স্পষ্টাক্ষবর মলখবব৷ এ টি উত্তবরর
িাঝখাবন দ াবনা বক্স খামল রাখবব না৷
4. প্রমতটি ববক্সর মনবচ, দতািার উপবর দলখা সংখযা বা প্রতীব র সাবে দে বৃত্তটি
িযাচ বর দসটি পূরি বরা৷ বৃত্তটিব সম্পূিভাবব
ে
ভরাি বর এিন
পমরপূিভাবব
ে
োগ দেবব৷
5. অবযবহৃত ববক্সর মনবচ দ াবনা বৃত্ত পূরি রবব না৷
6. উত্তবরর মগ্রবি ভগ্াংে দলখা োবব না এবং মলখবল নম্বর দেয়া হবব না৷
ভগ্াংেব েেমি মহবসবব মলখবব৷
উত্তবরর মগ্রি ম ভাবব সটঠ ভাবব পূরি
(দিরদি৷)

বলুন:

রবত হয় তার উোহরি মনবচ দেখ৷

দতািার দিস্ট বু বলবির মনবেেেনা এখাবনই দেে হবলা৷
দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Go On” সাইন দেখবল, তু মি পরবতী পৃষ্ঠায় দেবত
পাবরা৷ েখন দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Stop” সাইবন দপ ৌঁছাবব, এমগবয় দেবত না
বলা পেে
ে আর অগ্রসর হবব না৷
“Go On” ও “Stop” সাইবনর উোহরি দবাবিে দেখাবনা হবয়বছ৷
েমে তু মি আবগই দেে বর দ ল এবং দতািার উত্তরগুবলা সম্পূিভাবব
ে
দচ
বর
দ ল, তাহবল দতািার হাত তু লবব এবং আমি দতািার পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রববা৷
আমি দতািার সািগ্রী এ বার সংগ্রহ রার পর, তু মি দসগুবলা আর দ রত পাবব 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 ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে চু প

বর

ববস ো বব৷
অপশি B
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, আমি দতািাব

দছবড় দেববা৷

অপশি C
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ রার পর, এই ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে তু মি এ টি
বই বা অনয দ াবনা অনুবিামেত সািগ্রী পড়বত পারবব৷
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বলুন:

দতািাবের

াবরা দ াবনা প্রশ্ন আবছ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:

বলুন:

এই ইউমনি সম্পন্ন রবত তু মি 60 মিমনি সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত 10 মিমনি
বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷
পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু

রবত পাবরা৷

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 ইউমনি সম্পন্ন রবত তু মি _____ ঘণ্টা সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত _____
মিমনি বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া
শুরু রবত পাবরা৷
অপশি B:
এই ইউমনি দেে রার জনয দতািার দে পমরিাি সিয় লাবগ তু মি মনবত পাবরা, েুল
ছুটি না হওয়া পেে৷
ে পরীক্ষা দেে হবত _____ মিমনি বাম ো ার সিয় আমি
দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু রবত পাবরা৷

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.
Test Administrator Script for Paper-Based Testing
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• 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 দেয়া োিাও, দতািার খসড়া াগজ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর দভতবর
রাখ, উত্তবরর ি ু বিন্ট দিস্ট বু বলবির দভতবর রাখ, এবং দতািার দিস্ট বু বলি বন্ধ
বরা৷ আিরা দেমচং রার জনয চু পচাপ মতন মিমনবির এ টি মবরমত দনববা৷ দ াবনা
ো বলা মনবেধ৷

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

বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিন্ট দখাল এবং পরীক্ষা দেয়া 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:

দতািাবের আর 10 মিমনি বাম

আবছ৷

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 বরা৷ পরীক্ষার সিয় এখন দেে হবয়বছ৷ দতািার দিস্ট বু বলি ও
উত্তবরর ি ু বিন্ট বন্ধ বরা৷
দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপর দতািার নাি দলখা হবয়বছ ম না
তা দচ
বরা৷ আমি দতািাবের পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রববা৷

•
•
•

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 6 and 7 Math – Unit 1
Using the Test Administrator Script
The administration script in this section will be used for Unit 1 of the NJSLA-Math. On the first read through,
Test Administrators (TAs) are required to adhere to this script for administering the NJSLA-Math. Read wordfor-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 the TAs to follow and should
not be read to students.

Grades 6 & 7 Math Testing Times and Materials – Unit 1
Unit
Unit 1:
1. Non-Calculator
Section
2. Students Go On
3. Calculator
Section

Unit Testing Time
60 minutes

Required Materials
•
•
•
•
•
•
•

Start Time

Stop Time

Test booklets
Answer documents
Rulers and protractors
Mathematics
reference sheets
Pencils
Scratch paper
Calculator (Calculator
Section only)

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 গমিত পরীক্ষা দেবব৷
দতািার পরীক্ষার মিভাইসটি ছাড়া দতািার দিবে আর দ াবনা ইবলক্ট্রমন মিভাইস
রাখবত পারবব না৷ দ ান ল রা, দিক্সি দিবসজ পাঠাবনা, ছমব দতালা, ও ইন্টারবনি
ব্রাউজ রা মনবেধ৷ দতািার সাবে এই িুহূবতে দসলব ানসহ দেব াবনা অননুবিামেত
ইবলক্ট্রমন মিভাইস ো বল, দসগুবলা বন্ধ বর োও এবং হাত দতাবলা৷ পরীক্ষা চলার
সিয় াবরা াবছ অননুবিামেত ইবলক্ট্রমন মিভাইস পাওয়া দগবল, তার পরীক্ষার
খাতায় নম্বর দেয়া নাও হবত পাবর৷

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.

বলুন:

আমি পরীক্ষার সািগ্রী মবতরি

রার সিয় চু প

বর ববস ো বব৷

Test Administrator Script for Paper-Based Testing
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Distribute scratch paper, wooden No. 2 pencils, and approved accessibility and accommodations tools, if
needed, for certain students. Then, distribute test booklets, answer documents, rulers, protractors, and
mathematics reference sheets.

বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলি এবং উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপবরর অংবে বক্স A-দত, দতািার
নাবির প্রেিাংে ও দেোংে মলখ৷

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 Unit 1

বলুন:

পৃষ্ঠার প্রাবের দলববলগুবলা বযবহার বর, দতািার দিস্ট বু বলবির ইউমনি 1-এর
প্রেি পৃষ্ঠা দখাল এবং আমি মনবেেেনাগুবলা পড়ার সিয় দসটি অনুসরি বরা৷
আজ, তু মি মনউ জামস স্
ে িুবিন্ট লামনংে অযাবসসবিন্ট-গমিত (NJSLA-Math) পরীক্ষার
দগ্রি ___ (যথাযথ গ্রেড পূরণ কররা) এর ইউমনি 1 পরীক্ষাটি দেবব। ইউমনি 1-এ েু’টি
দস েন আবছ৷ প্রেি দস েবন, তু মি যাল ু বলির বযবহার রবত পারবব না৷
মিতীয় দস েবন, তু মি যাল ু বলির বযবহার রবত পারবব৷ তু মি যাল ু বলিবরর
দস েনটি শুরু রার পর পরীক্ষার প্রেি দস েবন আর ম বর দেবত পারবব না৷
অনুবিামেত সিয়সীিার িবধয ইউমনি 1-এর নন- যাল ু বলির ও যাল ু বলির উভয়
দস েন দতািাব অবেযই সম্পূি ে রবত হবব৷
প্রমতটি প্রশ্ন পড়বব৷ তারপর, প্রবতয প্রবশ্নর উত্তর দেয়ার জনয মনবেেেনা অনুসরি
রবব৷ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর বৃত্তগুবলা সম্পূিভাবব
ে
পূরি রার িাধযবি
দতািার উত্তরগুবলা মনবেেে বরা৷ বৃত্তগুবলার বাইবর অনয দ াোও দপশ্চিল মেবয়
দ াবনা োগ দেবব না৷ দতািার দ াবনা উত্তর পমরবতেন রার প্রবয়াজন হবল, দতািার
প্রেি উত্তরটি সম্পূিভাবব
ে
িুবছ দ লার মবেয়টি মনশ্চিত রবব৷ েমে দ াবনা প্রবশ্ন
দতািার াজ দেখাবত বা বযাখযা রবত বলা হয়, তাহবল সম্পূি দেমিি
ে
পাওয়ার
জনয দতািাব অবেযই তা রবত হবব৷ শুধু প্রেত্ত জায়গার িবধয দলখা উত্তরগুবলার
জনয নম্বর দেয়া হবব৷
েমে তু মি দ াবনা প্রবশ্নর উত্তর না জাবনা, তাহবল তু মি পরবতী প্রবশ্ন চবল দেবত পাবরা৷
তু মি প্রেি দস েন দেে রার পর, শুধু এই দস েবন দতািার উত্তরগুবলা মরমভউ
রবত পাবরা এবং দতািার উত্তর না দেয়া দেব াবনা প্রবশ্নর উত্তর মেবত পাবরা৷
দতািার উত্তরগুবলা মরমভউ রার পর যাল ু বলিবরর দস েবন চবল োও৷ তু মি
যাল ু বলিবরর দস েবন োওয়ার জনয প্রস্তুত হবল, দতািার যাল ু বলির সংগ্রবহর
জনয হাত তু লবব৷
আমি মনবেেেনাগুবলা পড়া চামলবয় োওয়ার সিয় পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷

বলুন:

উত্তবরর মগ্রি পূরি

রার জনয মনবেেেনা

1. সিসযাটি মনবয় াজ বরা এবং এ টি উত্তর খুুঁবজ দবর বরা৷
2. মগ্রবির উপবর বক্সগুবলার িবধয দতািার উত্তর মলখ৷
3. প্রমতটি ববক্স শুধু এ টি সংখযা বা প্রতী স্পষ্টাক্ষবর মলখবব৷ এ টি উত্তবরর
িাঝখাবন দ াবনা বক্স খামল রাখবব না৷
14

Test Administrator Script for Paper-Based Testing

NJSLA-Math Grades 6 & 7 PBT 2022
4. প্রমতটি ববক্সর মনবচ, দতািার উপবর দলখা সংখযা বা প্রতীব র সাবে দে বৃত্তটি
িযাচ বর দসটি পূরি বরা৷ বৃত্তটিব সম্পূিভাবব
ে
ভরাি বর এিন
পমরপূিভাবব
ে
োগ দেবব৷
5. অবযবহৃত ববক্সর মনবচ দ াবনা বৃত্ত পূরি রবব না৷
6. উত্তবরর মগ্রবি ভগ্াংে দলখা োবব না এবং মলখবল নম্বর দেয়া হবব না৷
ভগ্াংেব েেমি মহবসবব মলখবব৷
উত্তবরর মগ্রি ম ভাবব সটঠ ভাবব পূরি
(দিরদি৷)

বলুন:

রবত হয় তার উোহরি মনবচ দেখ৷

দতািার দিস্ট বু বলবির মনবেেেনা এখাবনই দেে হবলা৷
দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Go On” সাইন দেখবল, তু মি পরবতী পৃষ্ঠায় দেবত
পাবরা৷ েখন দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Stop” সাইবন দপ ৌঁছাবব, এমগবয় দেবত না
বলা পেে
ে আর অগ্রসর হবব না৷
“Go On” ও “Stop” সাইবনর উোহরি দবাবিে দেখাবনা হবয়বছ৷
েমে তু মি আবগই দেে বর দ ল এবং দতািার উত্তরগুবলা সম্পূিভাবব
ে
দচ
বর
দ ল, তাহবল দতািার হাত তু লবব এবং আমি দতািার পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রববা৷
আমি দতািার সািগ্রী এ বার সংগ্রহ রার পর, তু মি দসগুবলা আর দ রত পাবব না৷

Optional, if using hand-held calculators

বলুন:

তু মি যাল ু বলিবরর দস েবন োওয়ার জনয প্রস্তুত হবল দতািার
সংগ্রবহর জনয হাত তু লবব৷

যাল ু বলির

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 ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে চু প

বর

ববস ো বব৷
অপশি B
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, আমি দতািাব

দছবড় দেববা৷

অপশি C
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ রার পর, এই ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে তু মি এ টি
বই বা অনয দ াবনা অনুবিামেত সািগ্রী পড়বত পারবব৷

বলুন:

দতািাবের

াবরা দ াবনা প্রশ্ন আবছ?

Answer any questions.
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Instructions for Starting the Test
Regular time:

বলুন:

এই ইউমনবির নন- যাল ু বলির ও যাল ু বলির উভয় দস েন সম্পূি ে রার জনয
তু মি 60 মিমনি সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত 20 মিমনি বাম ো ার সিয়, আমি
দতািাবেরব
যাল ু বলিবরর দস েবন োওয়ার ো িবন মরবয় দেববা েমে
দতািরা ইবতািবধয তা না বর োব া৷ পরীক্ষা দেে হবত 10 মিমনি বাম ো ার সিয়
আমি দতািাবেরব জানাববা৷
পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু

রবত পাবরা৷

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 ইউমনবির নন- যাল ু বলির ও যাল ু বলির উভয় দস েন সম্পূি ে রার জনয
তু মি _____ ঘণ্টা সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত _____ মিমনি বাম ো ার সিয় আমি
দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু রবত পাবরা৷
অপশি B:
এই ইউমনবির নন- যাল ু বলির ও যাল ু বলির উভয় দস েন দেে রার জনয
দতািার দে পমরিাি সিয় লাবগ তু মি মনবত পাবরা, েুল ছুটি না হওয়া পেে৷
ে পরীক্ষা
দেে হবত _____ মিমনি বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা
এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু রবত পাবরা৷

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:

•
•
•
•
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compromise the validity of the test.
If taking a three-minute stand-and-stretch break during the unit:

বলুন:

পরীক্ষা দেয়া োিাও, দতািার খসড়া াগজ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর দভতবর
রাখ, উত্তবরর ি ু বিন্ট দিস্ট বু বলবির দভতবর রাখ, এবং দতািার দিস্ট বু বলি বন্ধ
বরা৷ আিরা দেমচং রার জনয চু পচাপ মতন মিমনবির এ টি মবরমত দনববা৷ দ াবনা
ো বলা মনবেধ৷

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

বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিন্ট দখাল এবং পরীক্ষা দেয়া অবযাহত রাখ৷

Continue to actively proctor while students are testing.

Instructions for When 20 Minutes of Unit Time Remain
When 20 minutes of unit time remain:

বলুন:

দতািাবের আর 20 মিমনি বাম আবছ৷ আবাবরা িবন মরবয় মেশ্চি, এই সিবয়র িবধয
নন- যাল ু বলির ও যাল ু বলির উভয় দস েন অবেযই সম্পূি ে রবত হবব৷

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 বরা৷ পরীক্ষার সিয় এখন দেে হবয়বছ৷ দতািার দিস্ট বু বলি ও
উত্তবরর ি ু বিন্ট বন্ধ বরা৷
দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপর দতািার নাি দলখা হবয়বছ ম না
তা দচ
বরা৷ আমি দতািাবের পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রববা৷

•
•
•

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 6 and 7 Math – Units 2 and 3
Using the Test Administrator Script
The administration script in this section will be used for Unit 1 of the NJSLA-Math. On the first read through,
Test Administrators (TAs) are required to adhere to this script for administering the NJSLA-Math. Read wordfor-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 the TAs to follow and should
not be read to students.

Grades 6 & 7 Math Testing Times and Materials – Units 2 and 3
Unit
Unit 2

Unit Testing Time
60 minutes

Required Materials
•
•
•
•
•
•
•

Unit 3

60 minutes

•
•
•
•
•
•
•

Start Time

Stop Time

Test booklets
Answer documents
Rulers and protractors
Mathematics
reference sheets
Pencils
Scratch paper
Calculators
Test booklets
Answer documents
Rulers and protractors
Mathematics
reference sheets
Pencils
Scratch paper
Calculators

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 গমিত পরীক্ষা দেবব৷
দতািার পরীক্ষার মিভাইসটি ছাড়া দতািার দিবে আর দ াবনা ইবলক্ট্রমন মিভাইস
রাখবত পারবব না৷ দ ান ল রা, দিক্সি দিবসজ পাঠাবনা, ছমব দতালা, ও ইন্টারবনি
ব্রাউজ রা মনবেধ৷ দতািার সাবে এই িুহূবতে দসলব ানসহ দেব াবনা অননুবিামেত
ইবলক্ট্রমন মিভাইস ো বল, দসগুবলা বন্ধ বর োও এবং হাত দতাবলা৷ পরীক্ষা চলার
সিয় াবরা াবছ অননুবিামেত ইবলক্ট্রমন মিভাইস পাওয়া দগবল, তার পরীক্ষার
খাতায় নম্বর দেয়া নাও হবত পাবর৷
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If a student raises their hand, collect the electronic device (or follow the school/district policy) and store it
until testing for all students has been completed and all secure materials have been collected. Certain
electronic devices may be allowed for accommodations purposes only during testing. Please contact your
Test Coordinator immediately if there are questions regarding electronic devices.

বলুন:

আমি পরীক্ষার সািগ্রী মবতরি

রার সিয় চু প

বর ববস ো বব৷

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

বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপবরর অংবে বক্স A-দত দতািার
নাবির প্রেিাংে ও দেোংে দলখা হবয়বছ ম না তা মনশ্চিত রবত দচ
বর 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 Units 2 and 3

বলুন:

পৃষ্ঠার প্রাবের দলববলগুবলা বযবহার বর, দতািার দিস্ট বু বলবির ইউমনি ___
(যথাযথ ইউদিট িম্বর পূরণ কররা) এর প্রেি পৃষ্ঠা দখাল এবং আমি মনবেেেনাগুবলা পড়ার
সিয় দসটি অনুসরি বরা৷
আজ, তু মি মনউ জামস স্
ে িুবিন্ট লামনংে অযাবসসবিন্ট-গমিত (NJSLA-Math) পরীক্ষার
ইউমনি ___ (যথাযথ ইউদিট িম্বর পূরণ কররা) পরীক্ষাটি দেবব, দেটি দগ্রি ___ (যথাযথ
গ্রেড পূরণ কররা) এর পরীক্ষা। তু মি যাল ু বলির বযবহার রবত পারবব৷
প্রমতটি প্রশ্ন পড়বব৷ তারপর, প্রবতয প্রবশ্নর উত্তর দেয়ার জনয মনবেেেনা অনুসরি
রবব৷ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর বৃত্তগুবলা সম্পূিভাবব
ে
পূরি রার িাধযবি
দতািার উত্তরগুবলা মনবেেে বরা৷ বৃত্তগুবলার বাইবর অনয দ াোও দপশ্চিল মেবয়
দ াবনা োগ দেবব না৷ দতািার দ াবনা উত্তর পমরবতেন রার প্রবয়াজন হবল, দতািার
প্রেি উত্তরটি সম্পূিভাবব
ে
িুবছ দ লার মবেয়টি মনশ্চিত রবব৷ েমে দ াবনা প্রবশ্ন
দতািার াজ দেখাবত বা বযাখযা রবত বলা হয়, তাহবল সম্পূি দেমিি
ে
পাওয়ার
জনয দতািাব অবেযই তা রবত হবব৷ শুধু প্রেত্ত জায়গার িবধয দলখা উত্তরগুবলার
জনয নম্বর দেয়া হবব৷
েমে তু মি দ াবনা প্রবশ্নর উত্তর না জাবনা, তাহবল তু মি পরবতী প্রবশ্ন চবল দেবত পাবরা৷
েমে তু মি মনধামরত
ে
সিবয়র আবগই উত্তর দেয়া দেে বর দ ল, তাহবল তু মি দতািার
উত্তরগুবলা মরমভউ রবত পাবরা এবং শুধু এই ইউমনবি দতািার উত্তর না দেয়া
প্রশ্নগুবলার উত্তর মেবত পাবরা৷ Stop সাইন অমতেি বর োবব না৷
আমি মনবেেেনাগুবলা পড়া চামলবয় োওয়ার সিয় পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷

বলুন:

উত্তবরর মগ্রি পূরি

রার জনয মনবেেেনা

1. সিসযাটি মনবয় াজ বরা এবং এ টি উত্তর খুুঁবজ দবর
2. মগ্রবির উপবর বক্সগুবলার িবধয দতািার উত্তর মলখ৷

বরা৷
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3. প্রমতটি ববক্স শুধু এ টি সংখযা বা প্রতী স্পষ্টাক্ষবর মলখবব৷ এ টি উত্তবরর
িাঝখাবন দ াবনা বক্স খামল রাখবব না৷
4. প্রমতটি ববক্সর মনবচ, দতািার উপবর দলখা সংখযা বা প্রতীব র সাবে দে বৃত্তটি
িযাচ বর দসটি পূরি বরা৷ বৃত্তটিব সম্পূিভাবব
ে
ভরাি বর এিন
পমরপূিভাবব
ে
োগ দেবব৷
5. অবযবহৃত ববক্সর মনবচ দ াবনা বৃত্ত পূরি রবব না৷
6. উত্তবরর মগ্রবি ভগ্াংে দলখা োবব না এবং মলখবল নম্বর দেয়া হবব না৷
ভগ্াংেব েেমি মহবসবব মলখবব৷
উত্তবরর মগ্রি ম ভাবব সটঠ ভাবব পূরি
(দিরদি৷)

বলুন:

রবত হয় তার উোহরি মনবচ দেখ৷

দতািার দিস্ট বু বলবির মনবেেেনা এখাবনই দেে হবলা৷
দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Go On” সাইন দেখবল, তু মি পরবতী পৃষ্ঠায় দেবত
পাবরা৷ েখন দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Stop” সাইবন দপ ৌঁছাবব, এমগবয় দেবত না
বলা পেে
ে আর অগ্রসর হবব না৷
“Go On” ও “Stop” সাইবনর উোহরি দবাবিে দেখাবনা হবয়বছ৷
েমে তু মি আবগই দেে বর দ ল এবং এই ইউমনবি দতািার উত্তরগুবলা সম্পূিভাবব
ে
দচ
বর দ ল, তাহবল দতািার হাত তু লবব এবং আমি দতািার পরীক্ষার সািগ্রী
সংগ্রহ রববা৷ আমি দতািার সািগ্রী এ বার সংগ্রহ রার পর, তু মি দসগুবলা আর
দ রত পাবব 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 ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে চু প

বর

ববস ো বব৷
অপশি B
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, আমি দতািাব

দছবড় দেববা৷

অপশি C
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ রার পর, এই ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে তু মি এ টি
বই বা অনয দ াবনা অনুবিামেত সািগ্রী পড়বত পারবব৷

বলুন:

দতািাবের

াবরা দ াবনা প্রশ্ন আবছ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:
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বলুন:

এই ইউমনি সম্পন্ন রবত তু মি 60 মিমনি সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত 10 মিমনি
বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷
পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু

রবত পাবরা৷

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 ইউমনি সম্পন্ন রবত তু মি _____ ঘণ্টা সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত _____
মিমনি বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া
শুরু রবত পাবরা৷
অপশি B:
এই ইউমনি দেে রার জনয দতািার দে পমরিাি সিয় লাবগ তু মি মনবত পাবরা, েুল
ছুটি না হওয়া পেে৷
ে পরীক্ষা দেে হবত _____ মিমনি বাম ো ার সিয় আমি
দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু রবত পাবরা৷

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 দেয়া োিাও, দতািার খসড়া াগজ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর দভতবর
রাখ, উত্তবরর ি ু বিন্ট দিস্ট বু বলবির দভতবর রাখ, এবং দতািার দিস্ট বু বলি বন্ধ
Test Administrator Script for Paper-Based Testing
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বরা৷ আিরা দেমচং
ো বলা মনবেধ৷

রার জনয চু পচাপ মতন মিমনবির এ টি মবরমত দনববা৷ দ াবনা

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

বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিন্ট দখাল এবং পরীক্ষা দেয়া 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:

দতািাবের আর 10 মিমনি বাম

আবছ৷

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 বরা৷ পরীক্ষার সিয় এখন দেে হবয়বছ৷ দতািার দিস্ট বু বলি ও
উত্তবরর ি ু বিন্ট বন্ধ বরা৷
দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপর দতািার নাি দলখা হবয়বছ ম না
তা দচ
বরা৷ আমি দতািাবের পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রববা৷

•
•
•

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 8 Math – Unit 1
Using the Test Administrator Script
The administration script in this section will be used for Unit 1 for the NJSLA-Math. On the first read through,
Test Administrators (TAs) are required to adhere to this script for administering the NJSLA-Math. Read wordfor-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 the TAs to follow and should
not be read to students.

Grade 8 Math Testing Times and Materials – Unit 1
Unit
Unit 1:
Non-Calculator
Section

Unit Testing Time
60 minutes

Required Materials
•
•
•
•
•
•

Start Time

Stop Time

Test booklets
Answer documents
Rulers
Mathematics
reference sheets
Pencils
Scratch paper

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 গমিত পরীক্ষা দেবব৷
দতািার পরীক্ষার মিভাইসটি ছাড়া দতািার দিবে আর দ াবনা ইবলক্ট্রমন মিভাইস
রাখবত পারবব না৷ দ ান ল রা, দিক্সি দিবসজ পাঠাবনা, ছমব দতালা, ও ইন্টারবনি
ব্রাউজ রা মনবেধ৷ দতািার সাবে এই িুহূবতে দসলব ানসহ দেব াবনা অননুবিামেত
ইবলক্ট্রমন মিভাইস ো বল, দসগুবলা বন্ধ বর োও এবং হাত দতাবলা৷ পরীক্ষা চলার
সিয় াবরা াবছ অননুবিামেত ইবলক্ট্রমন মিভাইস পাওয়া দগবল, তার পরীক্ষার
খাতায় নম্বর দেয়া নাও হবত পাবর৷

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.

বলুন:

আমি পরীক্ষার সািগ্রী মবতরি

রার সিয় চু প

বর ববস ো বব৷

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

বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলি এবং উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপবরর অংবে বক্স A-দত, দতািার
নাবির প্রেিাংে ও দেোংে মলখ৷

Instructions for Administering Unit 1

বলুন:

পৃষ্ঠার প্রাবের দলববলগুবলা বযবহার বর, দতািার দিস্ট বু বলবির ইউমনি 1-এর
প্রেি পৃষ্ঠা দখাল এবং আমি মনবেেেনাগুবলা পড়ার সিয় দসটি অনুসরি বরা৷
আজ, তু মি মনউ জামস স্
ে িুবিন্ট লামনংে অযাবসসবিন্ট-গমিত (NJSLA-Math) পরীক্ষার
দগ্রি 8 এর ইউমনি 1 পরীক্ষাটি দেবব। তু মি যাল ু বলির বযবহার রবত পারবব না৷
প্রমতটি প্রশ্ন পড়বব৷ তারপর, প্রবতয প্রবশ্নর উত্তর দেয়ার জনয মনবেেেনা অনুসরি
রবব৷ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর বৃত্তগুবলা সম্পূিভাবব
ে
পূরি রার িাধযবি
দতািার উত্তরগুবলা মনবেেে বরা৷ বৃত্তগুবলার বাইবর অনয দ াোও দপশ্চিল মেবয়
দ াবনা োগ দেবব না৷ দতািার দ াবনা উত্তর পমরবতেন রার প্রবয়াজন হবল, দতািার
প্রেি উত্তরটি সম্পূিভাবব
ে
িুবছ দ লার মবেয়টি মনশ্চিত রবব৷ েমে দ াবনা প্রবশ্ন
দতািার াজ দেখাবত বা বযাখযা রবত বলা হয়, তাহবল সম্পূি দেমিি
ে
পাওয়ার
জনয দতািাব অবেযই তা রবত হবব৷ শুধু প্রেত্ত জায়গার িবধয দলখা উত্তরগুবলার
জনয নম্বর দেয়া হবব৷
েমে তু মি দ াবনা প্রবশ্নর উত্তর না জাবনা, তাহবল তু মি পরবতী প্রবশ্ন চবল দেবত পাবরা৷
েমে তু মি মনধামরত
ে
সিবয়র আবগই উত্তর দেয়া দেে বর দ ল, তাহবল তু মি দতািার
উত্তরগুবলা মরমভউ রবত পাবরা এবং শুধু এই ইউমনবি দতািার উত্তর না দেয়া
প্রশ্নগুবলার উত্তর মেবত পাবরা৷ Stop সাইন অমতেি বর োবব না৷
আমি মনবেেেনাগুবলা পড়া চামলবয় োওয়ার সিয় পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷

বলুন:

উত্তবরর মগ্রি পূরি

রার জনয মনবেেেনা

1. সিসযাটি মনবয় াজ বরা এবং এ টি উত্তর খুুঁবজ দবর বরা৷
2. মগ্রবির উপবর বক্সগুবলার িবধয দতািার উত্তর মলখ৷
3. প্রমতটি ববক্স শুধু এ টি সংখযা বা প্রতী স্পষ্টাক্ষবর মলখবব৷ এ টি উত্তবরর
িাঝখাবন দ াবনা বক্স খামল রাখবব না৷
4. প্রমতটি ববক্সর মনবচ, দতািার উপবর দলখা সংখযা বা প্রতীব র সাবে দে বৃত্তটি
িযাচ বর দসটি পূরি বরা৷ বৃত্তটিব সম্পূিভাবব
ে
ভরাি বর এিন
পমরপূিভাবব
ে
োগ দেবব৷
5. অবযবহৃত ববক্সর মনবচ দ াবনা বৃত্ত পূরি রবব না৷
6. উত্তবরর মগ্রবি ভগ্াংে দলখা োবব না এবং মলখবল নম্বর দেয়া হবব না৷
ভগ্াংেব েেমি মহবসবব মলখবব৷
উত্তবরর মগ্রি ম ভাবব সটঠ ভাবব পূরি
(দিরদি৷)

বলুন:
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রবত হয় তার উোহরি মনবচ দেখ৷

দতািার দিস্ট বু বলবির মনবেেেনা এখাবনই দেে হবলা৷
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দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Go On” সাইন দেখবল, তু মি পরবতী পৃষ্ঠায় দেবত
পাবরা৷ েখন দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Stop” সাইবন দপ ৌঁছাবব, এমগবয় দেবত না
বলা পেে
ে আর অগ্রসর হবব না৷
“Go On” ও “Stop” সাইবনর উোহরি দবাবিে দেখাবনা হবয়বছ৷
েমে তু মি আবগই দেে বর দ ল এবং দতািার উত্তরগুবলা সম্পূিভাবব
ে
দচ
বর
দ ল, তাহবল দতািার হাত তু লবব এবং আমি দতািার পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রববা৷
আমি দতািার সািগ্রী এ বার সংগ্রহ রার পর, তু মি দসগুবলা আর দ রত পাবব 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 ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে চু প

বর

ববস ো বব৷
অপশি B
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, আমি দতািাব

দছবড় দেববা৷

অপশি C
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ রার পর, এই ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে তু মি এ টি
বই বা অনয দ াবনা অনুবিামেত সািগ্রী পড়বত পারবব৷

বলুন:

দতািাবের

াবরা দ াবনা প্রশ্ন আবছ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:

বলুন:

এই ইউমনি সম্পন্ন রবত তু মি 60 মিমনি সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত 10 মিমনি
বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷
পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু

রবত পাবরা৷

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 ইউমনি সম্পন্ন রবত তু মি _____ ঘণ্টা সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত _____
মিমনি বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া
শুরু রবত পাবরা৷
অপশি B:
এই ইউমনি দেে রার জনয দতািার দে পমরিাি সিয় লাবগ তু মি মনবত পাবরা, েুল
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ছুটি না হওয়া পেে৷
ে পরীক্ষা দেে হবত _____ মিমনি বাম ো ার সিয় আমি
দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু রবত পাবরা৷
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 দেয়া োিাও, দতািার খসড়া াগজ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর দভতবর
রাখ, উত্তবরর ি ু বিন্ট দিস্ট বু বলবির দভতবর রাখ, এবং দতািার দিস্ট বু বলি বন্ধ
বরা৷ আিরা দেমচং রার জনয চু পচাপ মতন মিমনবির এ টি মবরমত দনববা৷ দ াবনা
ো বলা মনবেধ৷

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

বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিন্ট দখাল এবং পরীক্ষা দেয়া 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:
26

দতািাবের আর 10 মিমনি বাম

আবছ৷
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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 বরা৷ পরীক্ষার সিয় এখন দেে হবয়বছ৷ দতািার দিস্ট বু বলি ও
উত্তবরর ি ু বিন্ট বন্ধ বরা৷
দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপর দতািার নাি দলখা হবয়বছ ম না
তা দচ
বরা৷ আমি দতািাবের পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রববা৷

•
•
•

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 to move on to the next unit.
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Grade 8 Math – Units 2 and 3
Using the Test Administrator Script
The administration script in this section will be used for Units 2 and 3 for the NJSLA-Math. On the first read
through, Test Administrators (TAs) are required to adhere to this script for administering the NJSLA-Math.
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 the TAs to follow
and should not be read to students.

Grade 8 Math Testing Times and Materials – Units 2 and 3
Unit
Unit 2

Unit Testing Time
60 minutes

Required Materials
•
•
•
•
•
•
•

Unit 3

60 minutes

•
•
•
•
•
•
•

Start Time

Stop Time

Test booklets
Answer documents
Rulers
Mathematics
reference sheets
Pencils
Scratch paper
Calculators
Test booklets
Answer documents
Rulers
Mathematics
reference sheets
Pencils
Scratch paper
Calculators

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 গমিত পরীক্ষা দেবব৷
দতািার পরীক্ষার মিভাইসটি ছাড়া দতািার দিবে আর দ াবনা ইবলক্ট্রমন মিভাইস
রাখবত পারবব না৷ দ ান ল রা, দিক্সি দিবসজ পাঠাবনা, ছমব দতালা, ও ইন্টারবনি
ব্রাউজ রা মনবেধ৷ দতািার সাবে এই িুহূবতে দসলব ানসহ দেব াবনা অননুবিামেত
ইবলক্ট্রমন মিভাইস ো বল, দসগুবলা বন্ধ বর োও এবং হাত দতাবলা৷ পরীক্ষা চলার
সিয় াবরা াবছ অননুবিামেত ইবলক্ট্রমন মিভাইস পাওয়া দগবল, তার পরীক্ষার
খাতায় নম্বর দেয়া নাও হবত পাবর৷
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If a student raises their hand, collect the electronic device (or follow the school/district policy) and store it
until testing for all students has been completed and all secure materials have been collected. Certain
electronic devices may be allowed for accommodations purposes only during testing. Please contact your
Test Coordinator immediately if there are questions regarding electronic devices.

বলুন:

আমি পরীক্ষার সািগ্রী মবতরি

রার সিয় চু প

বর ববস ো বব৷

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

বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপবরর অংবে বক্স A-দত দতািার
নাবির প্রেিাংে ও দেোংে দলখা হবয়বছ ম না তা মনশ্চিত রবত দচ
বর 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 Units 2 and 3

বলুন:

পৃষ্ঠার প্রাবের দলববলগুবলা বযবহার বর, দতািার দিস্ট বু বলবির ইউমনি ___
(যথাযথ ইউদিট িম্বর পূরণ কররা) এর প্রেি পৃষ্ঠা দখাল এবং আমি মনবেেেনাগুবলা পড়ার
সিয় দসটি অনুসরি বরা৷
আজ, তু মি মনউ জামস স্
ে িুবিন্ট লামনংে অযাবসসবিন্ট-গমিত (NJSLA-Math) পরীক্ষার
দগ্রি 8 এর ইউমনি ___ (যথাযথ ইউদিট িম্বর পূরণ কররা) পরীক্ষাটি দেবব। তু মি
যাল ু বলির বযবহার রবত পারবব৷
প্রমতটি প্রশ্ন পড়বব৷ তারপর, প্রবতয প্রবশ্নর উত্তর দেয়ার জনয মনবেেেনা অনুসরি
রবব৷ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর বৃত্তগুবলা সম্পূিভাবব
ে
পূরি রার িাধযবি
দতািার উত্তরগুবলা মনবেেে বরা৷ বৃত্তগুবলার বাইবর অনয দ াোও দপশ্চিল মেবয়
দ াবনা োগ দেবব না৷ দতািার দ াবনা উত্তর পমরবতেন রার প্রবয়াজন হবল, দতািার
প্রেি উত্তরটি সম্পূিভাবব
ে
িুবছ দ লার মবেয়টি মনশ্চিত রবব৷ েমে দ াবনা প্রবশ্ন
দতািার াজ দেখাবত বা বযাখযা রবত বলা হয়, তাহবল সম্পূি দেমিি
ে
পাওয়ার
জনয দতািাব অবেযই তা রবত হবব৷ শুধু প্রেত্ত জায়গার িবধয দলখা উত্তরগুবলার
জনয নম্বর দেয়া হবব৷
েমে তু মি দ াবনা প্রবশ্নর উত্তর না জাবনা, তাহবল তু মি পরবতী প্রবশ্ন চবল দেবত পাবরা৷
েমে তু মি মনধামরত
ে
সিবয়র আবগই উত্তর দেয়া দেে বর দ ল, তাহবল তু মি দতািার
উত্তরগুবলা মরমভউ রবত পাবরা এবং শুধু এই ইউমনবি দতািার উত্তর না দেয়া
প্রশ্নগুবলার উত্তর মেবত পাবরা৷ Stop সাইন অমতেি বর োবব না৷
আমি মনবেেেনাগুবলা পড়া চামলবয় োওয়ার সিয় পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷

বলুন:

উত্তবরর মগ্রি পূরি

রার জনয মনবেেেনা

1. সিসযাটি মনবয় াজ বরা এবং এ টি উত্তর খুুঁবজ দবর বরা৷
2. মগ্রবির উপবর বক্সগুবলার িবধয দতািার উত্তর মলখ৷
3. প্রমতটি ববক্স শুধু এ টি সংখযা বা প্রতী স্পষ্টাক্ষবর মলখবব৷ এ টি উত্তবরর
িাঝখাবন দ াবনা বক্স খামল রাখবব না৷
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4. প্রমতটি ববক্সর মনবচ, দতািার উপবর দলখা সংখযা বা প্রতীব র সাবে দে বৃত্তটি
িযাচ বর দসটি পূরি বরা৷ বৃত্তটিব সম্পূিভাবব
ে
ভরাি বর এিন
পমরপূিভাবব
ে
োগ দেবব৷
5. অবযবহৃত ববক্সর মনবচ দ াবনা বৃত্ত পূরি রবব না৷
6. উত্তবরর মগ্রবি ভগ্াংে দলখা োবব না এবং মলখবল নম্বর দেয়া হবব না৷
ভগ্াংেব েেমি মহবসবব মলখবব৷
উত্তবরর মগ্রি ম ভাবব সটঠ ভাবব পূরি
(দিরদি৷)

বলুন:

রবত হয় তার উোহরি মনবচ দেখ৷

দতািার দিস্ট বু বলবির মনবেেেনা এখাবনই দেে হবলা৷
দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Go On” সাইন দেখবল, তু মি পরবতী পৃষ্ঠায় দেবত
পাবরা৷ েখন দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Stop” সাইবন দপ ৌঁছাবব, এমগবয় দেবত না
বলা পেে
ে আর অগ্রসর হবব না৷
“Go On” ও “Stop” সাইবনর উোহরি দবাবিে দেখাবনা হবয়বছ৷
েমে তু মি আবগই দেে বর দ ল এবং এই ইউমনবি দতািার উত্তরগুবলা সম্পূিভাবব
ে
দচ
বর দ ল, তাহবল দতািার হাত তু লবব এবং আমি দতািার পরীক্ষার সািগ্রী
সংগ্রহ রববা৷ আমি দতািার সািগ্রী এ বার সংগ্রহ রার পর, তু মি দসগুবলা আর
দ রত পাবব 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 ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে চু প

বর

ববস ো বব৷
অপশি B
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, আমি দতািাব

দছবড় দেববা৷

অপশি C
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ রার পর, এই ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে তু মি এ টি
বই বা অনয দ াবনা অনুবিামেত সািগ্রী পড়বত পারবব৷

বলুন:

দতািাবের

াবরা দ াবনা প্রশ্ন আবছ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:

বলুন:

এই ইউমনি সম্পন্ন রবত তু মি 60 মিমনি সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত 10 মিমনি
বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷
পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু

30

Test Administrator Script for Paper-Based Testing

রবত পাবরা৷

NJSLA-Math Grade 8 PBT 2022
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 ইউমনি সম্পন্ন রবত তু মি _____ ঘণ্টা সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত _____
মিমনি বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া
শুরু রবত পাবরা৷
অপশি B:
এই ইউমনি দেে রার জনয দতািার দে পমরিাি সিয় লাবগ তু মি মনবত পাবরা, েুল
ছুটি না হওয়া পেে৷
ে পরীক্ষা দেে হবত _____ মিমনি বাম ো ার সিয় আমি
দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু রবত পাবরা৷

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 দেয়া োিাও, দতািার খসড়া াগজ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর দভতবর
রাখ, উত্তবরর ি ু বিন্ট দিস্ট বু বলবির দভতবর রাখ, এবং দতািার দিস্ট বু বলি বন্ধ
বরা৷ আিরা দেমচং রার জনয চু পচাপ মতন মিমনবির এ টি মবরমত দনববা৷ দ াবনা
ো বলা মনবেধ৷

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

দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিন্ট দখাল এবং পরীক্ষা দেয়া 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:

দতািাবের আর 10 মিমনি বাম

আবছ৷

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 বরা৷ পরীক্ষার সিয় এখন দেে হবয়বছ৷ দতািার দিস্ট বু বলি ও
উত্তবরর ি ু বিন্ট বন্ধ বরা৷
দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপর দতািার নাি দলখা হবয়বছ ম না
তা দচ
বরা৷ আমি দতািাবের পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রববা৷

•
•
•

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 to move on to the next unit.
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High School Math: Algebra I, Geometry, Algebra II – Unit 1
Using the Test Administrator Script
The administration script in this section will be used for Unit 1 for the NJSLA-Math. On the first read through
Test Administrators (TAs) are required to adhere to the scripts provided in this manual for administering the
NJSLA-Math. 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 the TAs to follow and should not be read to the students.

High School Math Testing Times and Materials – Unit 1
Unit
Unit 1:
1. Non-Calculator
Section
2. Students Go On
3. Calculator
Section

Unit Testing Time
90 minutes

Required Materials
•
•
•
•
•
•
•

Start Time

Stop Time

Test booklets
Answer documents
Rulers
Mathematics
reference sheets
Pencils
Scratch paper
Calculator (Calculator
Section only)

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 গমিত পরীক্ষা দেবব৷
দতািার পরীক্ষার মিভাইসটি ছাড়া দতািার দিবে আর দ াবনা ইবলক্ট্রমন মিভাইস
রাখবত পারবব না৷ দ ান ল রা, দিক্সি দিবসজ পাঠাবনা, ছমব দতালা, ও ইন্টারবনি
ব্রাউজ রা মনবেধ৷ দতািার সাবে এই িুহূবতে দসলব ানসহ দেব াবনা অননুবিামেত
ইবলক্ট্রমন মিভাইস ো বল, দসগুবলা বন্ধ বর োও এবং হাত দতাবলা৷ পরীক্ষা চলার
সিয় াবরা াবছ অননুবিামেত ইবলক্ট্রমন মিভাইস পাওয়া দগবল, তার পরীক্ষার
খাতায় নম্বর দেয়া নাও হবত পাবর৷

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.

বলুন:

আমি পরীক্ষার সািগ্রী মবতরি

রার সিয় চু প

বর ববস ো বব৷

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

বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলি এবং উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপবরর অংবে বক্স A-দত, দতািার
নাবির প্রেিাংে ও দেোংে মলখ৷

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 Unit 1

বলুন:

পৃষ্ঠার প্রাবের দলববলগুবলা বযবহার বর, দতািার দিস্ট বু বলবির ইউমনি 1-এর
প্রেি পৃষ্ঠা দখাল এবং আমি মনবেেেনাগুবলা পড়ার সিয় দসটি অনুসরি বরা৷
আজ, তু মি মনউ জামস স্
ে িুবিন্ট লামনংে অযাবসসবিন্ট-গমিত (NJSLA-Math) পরীক্ষার
___ (যথাযথ গ্রকার্ পূ
স রণ কররা) এর ইউমনি 1 পরীক্ষাটি দেবব। ইউমনি 1-এ েু’টি দস েন
আবছ৷ প্রেি দস েবন, তু মি যাল ু বলির বযবহার রবত পারবব না৷ মিতীয়
দস েবন, তু মি যাল ু বলির বযবহার রবত পারবব৷ তু মি যাল ু বলিবরর
দস েনটি শুরু রার পর পরীক্ষার প্রেি দস েবন আর ম বর দেবত পারবব না৷
অনুবিামেত সিয়সীিার িবধয ইউমনি 1-এর নন- যাল ু বলির ও যাল ু বলির উভয়
দস েন দতািাব অবেযই সম্পূি ে রবত হবব৷
প্রমতটি প্রশ্ন পড়বব৷ তারপর, প্রবতয প্রবশ্নর উত্তর দেয়ার জনয মনবেেেনা অনুসরি
রবব৷ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর বৃত্তগুবলা সম্পূিভাবব
ে
পূরি রার িাধযবি
দতািার উত্তরগুবলা মনবেেে বরা৷ বৃত্তগুবলার বাইবর অনয দ াোও দপশ্চিল মেবয়
দ াবনা োগ দেবব না৷ দতািার দ াবনা উত্তর পমরবতেন রার প্রবয়াজন হবল, দতািার
প্রেি উত্তরটি সম্পূিভাবব
ে
িুবছ দ লার মবেয়টি মনশ্চিত রবব৷ েমে দ াবনা প্রবশ্ন
দতািার াজ দেখাবত বা বযাখযা রবত বলা হয়, তাহবল সম্পূি দেমিি
ে
পাওয়ার
জনয দতািাব অবেযই তা রবত হবব৷ শুধু প্রেত্ত জায়গার িবধয দলখা উত্তরগুবলার
জনয নম্বর দেয়া হবব৷
েমে তু মি দ াবনা প্রবশ্নর উত্তর না জাবনা, তাহবল তু মি পরবতী প্রবশ্ন চবল দেবত পাবরা৷
তু মি প্রেি দস েন দেে রার পর, শুধু এই দস েবন দতািার উত্তরগুবলা মরমভউ
রবত পাবরা এবং দতািার উত্তর না দেয়া দেব াবনা প্রবশ্নর উত্তর মেবত পাবরা৷
দতািার উত্তরগুবলা মরমভউ রার পর যাল ু বলিবরর দস েবন চবল োও৷ তু মি
যাল ু বলিবরর দস েবন োওয়ার জনয প্রস্তুত হবল, দতািার যাল ু বলির সংগ্রবহর
জনয হাত তু লবব৷
আমি মনবেেেনাগুবলা পড়া চামলবয় োওয়ার সিয় পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷

বলুন:

উত্তবরর মগ্রি পূরি

রার জনয মনবেেেনা

1. সিসযাটি মনবয় াজ বরা এবং এ টি উত্তর খুুঁবজ দবর বরা৷
2. মগ্রবির উপবর বক্সগুবলার িবধয দতািার উত্তর মলখ৷
3. প্রমতটি ববক্স শুধু এ টি সংখযা বা প্রতী স্পষ্টাক্ষবর মলখবব৷ এ টি উত্তবরর
িাঝখাবন দ াবনা বক্স খামল রাখবব না৷
4. প্রমতটি ববক্সর মনবচ, দতািার উপবর দলখা সংখযা বা প্রতীব র সাবে দে বৃত্তটি
িযাচ বর দসটি পূরি বরা৷ বৃত্তটিব সম্পূিভাবব
ে
ভরাি বর এিন
পমরপূিভাবব
ে
োগ দেবব৷
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5. অবযবহৃত ববক্সর মনবচ দ াবনা বৃত্ত পূরি রবব না৷
6. উত্তবরর মগ্রবি ভগ্াংে দলখা োবব না এবং মলখবল নম্বর দেয়া হবব না৷
ভগ্াংেব েেমি মহবসবব মলখবব৷
উত্তবরর মগ্রি ম ভাবব সটঠ ভাবব পূরি
(দিরদি৷)

বলুন:

রবত হয় তার উোহরি মনবচ দেখ৷

দতািার দিস্ট বু বলবির মনবেেেনা এখাবনই দেে হবলা৷
দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Go On” সাইন দেখবল, তু মি পরবতী পৃষ্ঠায় দেবত
পাবরা৷ েখন দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Stop” সাইবন দপ ৌঁছাবব, এমগবয় দেবত না
বলা পেে
ে আর অগ্রসর হবব না৷
“Go On” ও “Stop” সাইবনর উোহরি দবাবিে দেখাবনা হবয়বছ৷
েমে তু মি আবগই দেে বর দ ল এবং দতািার উত্তরগুবলা সম্পূিভাবব
ে
দচ
বর
দ ল, তাহবল দতািার হাত তু লবব এবং আমি দতািার পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রববা৷
আমি দতািার সািগ্রী এ বার সংগ্রহ রার পর, তু মি দসগুবলা আর দ রত পাবব না৷

Optional, if using hand-held calculators

বলুন:

তু মি যাল ু বলিবরর দস েবন োওয়ার জনয প্রস্তুত হবল দতািার
সংগ্রবহর জনয হাত তু লবব৷

যাল ু বলির

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 ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে চু প

বর

ববস ো বব৷
অপশি B
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, আমি দতািাব

দছবড় দেববা৷

অপশি C
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ রার পর, এই ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে তু মি এ টি
বই বা অনয দ াবনা অনুবিামেত সািগ্রী পড়বত পারবব৷

বলুন:

দতািাবের

াবরা দ াবনা প্রশ্ন আবছ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:
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বলুন:

এই ইউমনি সম্পন্ন রবত তু মি 90 মিমনি সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত 10 মিমনি
বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷
পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু

রবত পাবরা৷

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 ইউমনি সম্পন্ন রবত তু মি _____ ঘণ্টা সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত _____
মিমনি বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া
শুরু রবত পাবরা৷
অপশি B:
এই ইউমনি দেে রার জনয দতািার দে পমরিাি সিয় লাবগ তু মি মনবত পাবরা, েুল
ছুটি না হওয়া পেে৷
ে পরীক্ষা দেে হবত _____ মিমনি বাম ো ার সিয় আমি
দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু রবত পাবরা৷

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:
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বলুন:

পরীক্ষা দেয়া োিাও, দতািার খসড়া াগজ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর দভতবর
রাখ, উত্তবরর ি ু বিন্ট দিস্ট বু বলবির দভতবর রাখ, এবং দতািার দিস্ট বু বলি বন্ধ
বরা৷ আিরা দেমচং রার জনয চু পচাপ মতন মিমনবির এ টি মবরমত দনববা৷ দ াবনা
ো বলা মনবেধ৷

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

বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিন্ট দখাল এবং পরীক্ষা দেয়া 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:

দতািাবের আর 10 মিমনি বাম

আবছ৷

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 বরা৷ পরীক্ষার সিয় এখন দেে হবয়বছ৷ দতািার দিস্ট বু বলি ও
উত্তবরর ি ু বিন্ট বন্ধ বরা৷
দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপর দতািার নাি দলখা হবয়বছ ম না
তা দচ
বরা৷ আমি দতািাবের পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রববা৷

•
•
•

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 to move on to the next unit.
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High School Mathematics: Algebra I, Geometry, Algebra II – Unit 2
Using the Test Administrator Script
The administration script in this section will be used for Unit 2 for the NJSLA-Math. On the first read through
Test Administrators (TAs) are required to adhere to the scripts provided in this manual for administering the
NJSLA-Math. 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 the TAs to follow and should not be read to the students.

High School Math Testing Times and Materials – Unit 2
Unit
Unit 2

Unit Testing Time
90 minutes

Required Materials
•
•
•
•
•
•
•

Start Time

Stop Time

Test booklets
Answer documents
Rulers and protractors
Mathematics
reference sheets
Pencils
Scratch paper
Calculators

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 গমিত পরীক্ষা দেবব৷
দতািার পরীক্ষার মিভাইসটি ছাড়া দতািার দিবে আর দ াবনা ইবলক্ট্রমন মিভাইস
রাখবত পারবব না৷ দ ান ল রা, দিক্সি দিবসজ পাঠাবনা, ছমব দতালা, ও ইন্টারবনি
ব্রাউজ রা মনবেধ৷ দতািার সাবে এই িুহূবতে দসলব ানসহ দেব াবনা অননুবিামেত
ইবলক্ট্রমন মিভাইস ো বল, দসগুবলা বন্ধ বর োও এবং হাত দতাবলা৷ পরীক্ষা চলার
সিয় াবরা াবছ অননুবিামেত ইবলক্ট্রমন মিভাইস পাওয়া দগবল, তার পরীক্ষার
খাতায় নম্বর দেয়া নাও হবত পাবর৷

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.

বলুন:

আমি পরীক্ষার সািগ্রী মবতরি

রার সিয় চু প

বর ববস ো বব৷

Distribute scratch paper, wooden No. 2 pencils, and approved accessibility and accommodations tools, if
needed, for certain students. Then, distribute test booklets, answer documents, rulers, mathematics
reference sheets, and calculators.
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বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপবরর অংবে বক্স A-দত দতািার
নাবির প্রেিাংে ও দেোংে দলখা হবয়বছ ম না তা মনশ্চিত রবত দচ
বর 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 Unit 2

বলুন:

পৃষ্ঠার প্রাবের দলববলগুবলা বযবহার বর, দতািার দিস্ট বু বলবির ইউমনি 2-এর
প্রেি পৃষ্ঠা দখাল এবং আমি মনবেেেনাগুবলা পড়ার সিয় দসটি অনুসরি বরা৷
আজ, তু মি মনউ জামস স্
ে িুবিন্ট লামনংে অযাবসসবিন্ট-গমিত (NJSLA-Math) পরীক্ষার
___ (যথাযথ গ্রকার্ পূ
স রণ কররা) এর ইউমনি 2 পরীক্ষাটি দেবব। তু মি যাল ু বলির
বযবহার রবত পারবব৷
প্রমতটি প্রশ্ন পড়বব৷ তারপর, প্রবতয প্রবশ্নর উত্তর দেয়ার জনয মনবেেেনা অনুসরি
রবব৷ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর বৃত্তগুবলা সম্পূিভাবব
ে
পূরি রার িাধযবি
দতািার উত্তরগুবলা মনবেেে বরা৷ বৃত্তগুবলার বাইবর অনয দ াোও দপশ্চিল মেবয়
দ াবনা োগ দেবব না৷ দতািার দ াবনা উত্তর পমরবতেন রার প্রবয়াজন হবল, দতািার
প্রেি উত্তরটি সম্পূিভাবব
ে
িুবছ দ লার মবেয়টি মনশ্চিত রবব৷ েমে দ াবনা প্রবশ্ন
দতািার াজ দেখাবত বা বযাখযা রবত বলা হয়, তাহবল সম্পূি দেমিি
ে
পাওয়ার
জনয দতািাব অবেযই তা রবত হবব৷ শুধু প্রেত্ত জায়গার িবধয দলখা উত্তরগুবলার
জনয নম্বর দেয়া হবব৷
েমে তু মি দ াবনা প্রবশ্নর উত্তর না জাবনা, তাহবল তু মি পরবতী প্রবশ্ন চবল দেবত পাবরা৷
েমে তু মি মনধামরত
ে
সিবয়র আবগই উত্তর দেয়া দেে বর দ ল, তাহবল তু মি দতািার
উত্তরগুবলা মরমভউ রবত পাবরা এবং শুধু এই ইউমনবি দতািার উত্তর না দেয়া
প্রশ্নগুবলার উত্তর মেবত পাবরা৷ Stop সাইন অমতেি বর োবব না৷
আমি মনবেেেনাগুবলা পড়া চামলবয় োওয়ার সিয় পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷

বলুন:

উত্তবরর মগ্রি পূরি

রার জনয মনবেেেনা

1. সিসযাটি মনবয় াজ বরা এবং এ টি উত্তর খুুঁবজ দবর বরা৷
2. মগ্রবির উপবর বক্সগুবলার িবধয দতািার উত্তর মলখ৷
3. প্রমতটি ববক্স শুধু এ টি সংখযা বা প্রতী স্পষ্টাক্ষবর মলখবব৷ এ টি উত্তবরর
িাঝখাবন দ াবনা বক্স খামল রাখবব না৷
4. প্রমতটি ববক্সর মনবচ, দতািার উপবর দলখা সংখযা বা প্রতীব র সাবে দে বৃত্তটি
িযাচ বর দসটি পূরি বরা৷ বৃত্তটিব সম্পূিভাবব
ে
ভরাি বর এিন
পমরপূিভাবব
ে
োগ দেবব৷
5. অবযবহৃত ববক্সর মনবচ দ াবনা বৃত্ত পূরি রবব না৷
6. উত্তবরর মগ্রবি ভগ্াংে দলখা োবব না এবং মলখবল নম্বর দেয়া হবব না৷
ভগ্াংেব েেমি মহবসবব মলখবব৷
উত্তবরর মগ্রি ম ভাবব সটঠ ভাবব পূরি
(দিরদি৷)

রবত হয় তার উোহরি মনবচ দেখ৷
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বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলবির মনবেেেনা এখাবনই দেে হবলা৷
দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Go On” সাইন দেখবল, তু মি পরবতী পৃষ্ঠায় দেবত
পাবরা৷ েখন দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Stop” সাইবন দপ ৌঁছাবব, এমগবয় দেবত না
বলা পেে
ে আর অগ্রসর হবব না৷
“Go On” ও “Stop” সাইবনর উোহরি দবাবিে দেখাবনা হবয়বছ৷
েমে তু মি আবগই দেে বর দ ল এবং এই ইউমনবি দতািার উত্তরগুবলা সম্পূিভাবব
ে
দচ
বর দ ল, তাহবল দতািার হাত তু লবব এবং আমি দতািার পরীক্ষার সািগ্রী
সংগ্রহ রববা৷ আমি দতািার সািগ্রী এ বার সংগ্রহ রার পর, তু মি দসগুবলা আর
দ রত পাবব 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 ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে চু প

বর

ববস ো বব৷
অপশি B
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, আমি দতািাব

দছবড় দেববা৷

অপশি C
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ রার পর, এই ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে তু মি এ টি
বই বা অনয দ াবনা অনুবিামেত সািগ্রী পড়বত পারবব৷

বলুন:

দতািাবের

াবরা দ াবনা প্রশ্ন আবছ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:

বলুন:

এই ইউমনি সম্পন্ন রবত তু মি 90 মিমনি সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত 10 মিমনি
বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷
দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু

রবত পাবরা৷

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:
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অপশি A:
এই ইউমনি সম্পন্ন

রবত তু মি _____ ঘণ্টা সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত _____
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মিমনি বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া
শুরু রবত পাবরা৷
অপশি B:
এই ইউমনি দেে রার জনয দতািার দে পমরিাি সিয় লাবগ তু মি মনবত পাবরা, েুল
ছুটি না হওয়া পেে৷
ে পরীক্ষা দেে হবত _____ মিমনি বাম ো ার সিয় আমি
দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু রবত পাবরা৷
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 দেয়া োিাও, দতািার খসড়া াগজ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর দভতবর
রাখ, উত্তবরর ি ু বিন্ট দিস্ট বু বলবির দভতবর রাখ, এবং দতািার দিস্ট বু বলি বন্ধ
বরা৷ আিরা দেমচং রার জনয চু পচাপ মতন মিমনবির এ টি মবরমত দনববা৷ দ াবনা
ো বলা মনবেধ৷

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

বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিন্ট দখাল এবং পরীক্ষা দেয়া 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:
Test Administrator Script for Paper-Based Testing
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বলুন:

দতািাবের আর 10 মিমনি বাম

আবছ৷

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 বরা৷ পরীক্ষার সিয় এখন দেে হবয়বছ৷ দতািার দিস্ট বু বলি ও
উত্তবরর ি ু বিন্ট বন্ধ বরা৷
দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপর দতািার নাি দলখা হবয়বছ ম না
তা দচ
বরা৷ আমি দতািাবের পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রববা৷

•
•
•

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 to move on to the next unit.
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Mathematics Component of NJGPA – Unit 1
Using the Test Administrator Script
The administration script in this section will be used for Unit 1 for the Mathematics component of NJGPA. On
the first read through Test Administrators (TAs) are required to adhere to the scripts provided in this manual
for administering the Mathematics 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 the TAs to follow and should not be read to the students.

Math Component of NJGPA Testing Times and Materials – Unit 1
Unit
Unit 1:
1. Non-Calculator
Section
2. Students Go On
3. Calculator
Section

Unit Testing Time

Required Materials

90 minutes

•
•
•
•
•
•
•

Start Time

Stop Time

Test booklets
Answer documents
Rulers
Mathematics
reference sheets
Pencils
Scratch paper
Calculator (Calculator
Section only)

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 গ্রযাজুবয়েন প্রম
দেবব।

মসবয়শ্চি অযাবসসবিবন্টর গমিত

বম্পাবনন্ট পরীক্ষাটি

দতািার পরীক্ষার মিভাইসটি ছাড়া দতািার দিবে আর দ াবনা ইবলক্ট্রমন মিভাইস
রাখবত পারবব না৷ দ ান ল রা, দিক্সি দিবসজ পাঠাবনা, ছমব দতালা, ও ইন্টারবনি
ব্রাউজ রা মনবেধ৷ দতািার সাবে এই িুহূবতে দসলব ানসহ দেব াবনা অননুবিামেত
ইবলক্ট্রমন মিভাইস ো বল, দসগুবলা বন্ধ বর োও এবং হাত দতাবলা৷ পরীক্ষা চলার
সিয় াবরা াবছ অননুবিামেত ইবলক্ট্রমন মিভাইস পাওয়া দগবল, তার পরীক্ষার
খাতায় নম্বর দেয়া নাও হবত পাবর৷
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.

বলুন:

আমি পরীক্ষার সািগ্রী মবতরি

রার সিয় চু প

বর ববস ো বব৷
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Distribute scratch paper, wooden No. 2 pencils, and approved accessibility and accommodations tools, if
needed, for certain students. Then, distribute test booklets, answer documents, rulers, and mathematics
reference sheets.

বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলি এবং উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপবরর অংবে বক্স A-দত, দতািার
নাবির প্রেিাংে ও দেোংে মলখ৷

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 Unit 1

বলুন:

পৃষ্ঠার প্রাবের দলববলগুবলা বযবহার বর, দতািার দিস্ট বু বলবির ইউমনি 1-এর
প্রেি পৃষ্ঠা দখাল এবং আমি মনবেেেনাগুবলা পড়ার সিয় দসটি অনুসরি বরা৷
আজ, তু মি গ্রযাজুবয়েন প্রম মসবয়শ্চি অযাবসসবিবন্টর গমিত বম্পাবনবন্টর ইউমনি
1 পরীক্ষাটি দেবব। ইউমনি 1-এ েু’টি দস েন আবছ৷ প্রেি দস েবন, তু মি
যাল ু বলির বযবহার রবত পারবব না৷ মিতীয় দস েবন, তু মি যাল ু বলির
বযবহার রবত পারবব৷ তু মি যাল ু বলিবরর দস েনটি শুরু রার পর পরীক্ষার
প্রেি দস েবন আর ম বর দেবত পারবব না৷ অনুবিামেত সিয়সীিার িবধয ইউমনি 1এর নন- যাল ু বলির ও যাল ু বলির উভয় দস েন দতািাব অবেযই সম্পূি ে
রবত হবব৷
প্রমতটি প্রশ্ন পড়বব৷ তারপর, প্রবতয প্রবশ্নর উত্তর দেয়ার জনয মনবেেেনা অনুসরি
রবব৷ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর বৃত্তগুবলা সম্পূিভাবব
ে
পূরি রার িাধযবি
দতািার উত্তরগুবলা মনবেেে বরা৷ বৃত্তগুবলার বাইবর অনয দ াোও দপশ্চিল মেবয়
দ াবনা োগ দেবব না৷ দতািার দ াবনা উত্তর পমরবতেন রার প্রবয়াজন হবল, দতািার
প্রেি উত্তরটি সম্পূিভাবব
ে
িুবছ দ লার মবেয়টি মনশ্চিত রবব৷ েমে দ াবনা প্রবশ্ন
দতািার াজ দেখাবত বা বযাখযা রবত বলা হয়, তাহবল সম্পূি দেমিি
ে
পাওয়ার
জনয দতািাব অবেযই তা রবত হবব৷ শুধু প্রেত্ত জায়গার িবধয দলখা উত্তরগুবলার
জনয নম্বর দেয়া হবব৷
েমে তু মি দ াবনা প্রবশ্নর উত্তর না জাবনা, তাহবল তু মি পরবতী প্রবশ্ন চবল দেবত পাবরা৷
তু মি প্রেি দস েন দেে রার পর, শুধু এই দস েবন দতািার উত্তরগুবলা মরমভউ
রবত পাবরা এবং দতািার উত্তর না দেয়া দেব াবনা প্রবশ্নর উত্তর মেবত পাবরা৷
দতািার উত্তরগুবলা মরমভউ রার পর যাল ু বলিবরর দস েবন চবল োও৷ তু মি
যাল ু বলিবরর দস েবন োওয়ার জনয প্রস্তুত হবল, দতািার যাল ু বলির সংগ্রবহর
জনয হাত তু লবব৷
আমি মনবেেেনাগুবলা পড়া চামলবয় োওয়ার সিয় পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷

বলুন:

উত্তবরর মগ্রি পূরি

রার জনয মনবেেেনা

1. সিসযাটি মনবয় াজ বরা এবং এ টি উত্তর খুুঁবজ দবর বরা৷
2. মগ্রবির উপবর বক্সগুবলার িবধয দতািার উত্তর মলখ৷
3. প্রমতটি ববক্স শুধু এ টি সংখযা বা প্রতী স্পষ্টাক্ষবর মলখবব৷ এ টি উত্তবরর
িাঝখাবন দ াবনা বক্স খামল রাখবব না৷
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4. প্রমতটি ববক্সর মনবচ, দতািার উপবর দলখা সংখযা বা প্রতীব র সাবে দে বৃত্তটি
িযাচ বর দসটি পূরি বরা৷ বৃত্তটিব সম্পূিভাবব
ে
ভরাি বর এিন
পমরপূিভাবব
ে
োগ দেবব৷
5. অবযবহৃত ববক্সর মনবচ দ াবনা বৃত্ত পূরি রবব না৷
6. উত্তবরর মগ্রবি ভগ্াংে দলখা োবব না এবং মলখবল নম্বর দেয়া হবব না৷
ভগ্াংেব েেমি মহবসবব মলখবব৷
উত্তবরর মগ্রি ম ভাবব সটঠ ভাবব পূরি
(দিরদি৷)

বলুন:

রবত হয় তার উোহরি মনবচ দেখ৷

দতািার দিস্ট বু বলবির মনবেেেনা এখাবনই দেে হবলা৷
দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Go On” সাইন দেখবল, তু মি পরবতী পৃষ্ঠায় দেবত
পাবরা৷ েখন দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Stop” সাইবন দপ ৌঁছাবব, এমগবয় দেবত না
বলা পেে
ে আর অগ্রসর হবব না৷
“Go On” ও “Stop” সাইবনর উোহরি দবাবিে দেখাবনা হবয়বছ৷
েমে তু মি আবগই দেে বর দ ল এবং দতািার উত্তরগুবলা সম্পূিভাবব
ে
দচ
বর
দ ল, তাহবল দতািার হাত তু লবব এবং আমি দতািার পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রববা৷
আমি দতািার সািগ্রী এ বার সংগ্রহ রার পর, তু মি দসগুবলা আর দ রত পাবব না৷

Optional, if using hand-held calculators

বলুন:

তু মি যাল ু বলিবরর দস েবন োওয়ার জনয প্রস্তুত হবল দতািার
সংগ্রবহর জনয হাত তু লবব৷

যাল ু বলির

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 ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে চু প

বর

ববস ো বব৷
অপশি B
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, আমি দতািাব

দছবড় দেববা৷

অপশি C
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ রার পর, এই ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে তু মি এ টি
বই বা অনয দ াবনা অনুবিামেত সািগ্রী পড়বত পারবব৷

বলুন:

দতািাবের

াবরা দ াবনা প্রশ্ন আবছ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:
Test Administrator Script for Paper-Based Testing

45

Mathematics Component of NJGPA PBT 2022
বলুন:

এই ইউমনি সম্পন্ন রবত তু মি 90 মিমনি সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত 10 মিমনি
বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷
পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু

রবত পাবরা৷

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 ইউমনি সম্পন্ন রবত তু মি _____ ঘণ্টা সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত _____
মিমনি বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া
শুরু রবত পাবরা৷
অপশি B:
এই ইউমনি দেে রার জনয দতািার দে পমরিাি সিয় লাবগ তু মি মনবত পাবরা, েুল
ছুটি না হওয়া পেে৷
ে পরীক্ষা দেে হবত _____ মিমনি বাম ো ার সিয় আমি
দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু রবত পাবরা৷

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).

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:
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পরীক্ষা দেয়া োিাও, দতািার খসড়া াগজ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর দভতবর
রাখ, উত্তবরর ি ু বিন্ট দিস্ট বু বলবির দভতবর রাখ, এবং দতািার দিস্ট বু বলি বন্ধ
বরা৷ আিরা দেমচং রার জনয চু পচাপ মতন মিমনবির এ টি মবরমত দনববা৷ দ াবনা
ো বলা মনবেধ৷
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After taking a classroom break, ensure students open their test booklets and continue testing where they left
off.

বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিন্ট দখাল এবং পরীক্ষা দেয়া 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:

দতািাবের আর 10 মিমনি বাম

আবছ৷

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 বরা৷ পরীক্ষার সিয় এখন দেে হবয়বছ৷ দতািার দিস্ট বু বলি ও
উত্তবরর ি ু বিন্ট বন্ধ বরা৷
দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপর দতািার নাি দলখা হবয়বছ ম না
তা দচ
বরা৷ আমি দতািাবের পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রববা৷

•
•
•

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 to move on to the next unit.
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Mathematics Component of NJGPA – Unit 2
Using the Test Administrator Script
The administration script in this section will be used for Unit 2 for Mathematics component of NJGPA. On the
first read through Test Administrators (TAs) are required to adhere to the scripts provided in this manual for
administering the Mathematics 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 the TAs to follow and should not be read to the students.

Math Component of NJGPA Testing Times and Materials – Unit 2
Unit
Unit 2

Unit Testing Time

Required Materials

90 minutes

•
•
•
•
•
•
•

Start Time

Stop Time

Test booklets
Answer documents
Rulers and protractors
Mathematics
reference sheets
Pencils
Scratch paper
Calculators

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 গ্রযাজুবয়েন প্রম
দেবব।

মসবয়শ্চি অযাবসসবিবন্টর গমিত

বম্পাবনন্ট পরীক্ষাটি

দতািার পরীক্ষার মিভাইসটি ছাড়া দতািার দিবে আর দ াবনা ইবলক্ট্রমন মিভাইস
রাখবত পারবব না৷ দ ান ল রা, দিক্সি দিবসজ পাঠাবনা, ছমব দতালা, ও ইন্টারবনি
ব্রাউজ রা মনবেধ৷ দতািার সাবে এই িুহূবতে দসলব ানসহ দেব াবনা অননুবিামেত
ইবলক্ট্রমন মিভাইস ো বল, দসগুবলা বন্ধ বর োও এবং হাত দতাবলা৷ পরীক্ষা চলার
সিয় াবরা াবছ অননুবিামেত ইবলক্ট্রমন মিভাইস পাওয়া দগবল, তার পরীক্ষার
খাতায় নম্বর দেয়া নাও হবত পাবর৷
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.

বলুন:

আমি পরীক্ষার সািগ্রী মবতরি

রার সিয় চু প

বর ববস ো বব৷

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

বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপবরর অংবে বক্স A-দত দতািার
নাবির প্রেিাংে ও দেোংে দলখা হবয়বছ ম না তা মনশ্চিত রবত দচ
বর 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 Unit 2

বলুন:

পৃষ্ঠার প্রাবের দলববলগুবলা বযবহার বর, দতািার দিস্ট বু বলবির ইউমনি 2-এর
প্রেি পৃষ্ঠা দখাল এবং আমি মনবেেেনাগুবলা পড়ার সিয় দসটি অনুসরি বরা৷
আজ, তু মি গ্রযাজুবয়েন প্রম মসবয়শ্চি অযাবসসবিবন্টর গমিত
2 পরীক্ষাটি দেবব। তু মি যাল ু বলির বযবহার রবত পারবব৷

বম্পাবনবন্টর ইউমনি

প্রমতটি প্রশ্ন পড়বব৷ তারপর, প্রবতয প্রবশ্নর উত্তর দেয়ার জনয মনবেেেনা অনুসরি
রবব৷ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর বৃত্তগুবলা সম্পূিভাবব
ে
পূরি রার িাধযবি
দতািার উত্তরগুবলা মনবেেে বরা৷ বৃত্তগুবলার বাইবর অনয দ াোও দপশ্চিল মেবয়
দ াবনা োগ দেবব না৷ দতািার দ াবনা উত্তর পমরবতেন রার প্রবয়াজন হবল, দতািার
প্রেি উত্তরটি সম্পূিভাবব
ে
িুবছ দ লার মবেয়টি মনশ্চিত রবব৷ েমে দ াবনা প্রবশ্ন
দতািার াজ দেখাবত বা বযাখযা রবত বলা হয়, তাহবল সম্পূি দেমিি
ে
পাওয়ার
জনয দতািাব অবেযই তা রবত হবব৷ শুধু প্রেত্ত জায়গার িবধয দলখা উত্তরগুবলার
জনয নম্বর দেয়া হবব৷
েমে তু মি দ াবনা প্রবশ্নর উত্তর না জাবনা, তাহবল তু মি পরবতী প্রবশ্ন চবল দেবত পাবরা৷
েমে তু মি মনধামরত
ে
সিবয়র আবগই উত্তর দেয়া দেে বর দ ল, তাহবল তু মি দতািার
উত্তরগুবলা মরমভউ রবত পাবরা এবং শুধু এই ইউমনবি দতািার উত্তর না দেয়া
প্রশ্নগুবলার উত্তর মেবত পাবরা৷ Stop সাইন অমতেি বর োবব না৷
আমি মনবেেেনাগুবলা পড়া চামলবয় োওয়ার সিয় পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷

বলুন:

উত্তবরর মগ্রি পূরি

রার জনয মনবেেেনা

1. সিসযাটি মনবয় াজ বরা এবং এ টি উত্তর খুুঁবজ দবর বরা৷
2. মগ্রবির উপবর বক্সগুবলার িবধয দতািার উত্তর মলখ৷
3. প্রমতটি ববক্স শুধু এ টি সংখযা বা প্রতী স্পষ্টাক্ষবর মলখবব৷ এ টি উত্তবরর
িাঝখাবন দ াবনা বক্স খামল রাখবব না৷
4. প্রমতটি ববক্সর মনবচ, দতািার উপবর দলখা সংখযা বা প্রতীব র সাবে দে বৃত্তটি
িযাচ বর দসটি পূরি বরা৷ বৃত্তটিব সম্পূিভাবব
ে
ভরাি বর এিন
পমরপূিভাবব
ে
োগ দেবব৷
5. অবযবহৃত ববক্সর মনবচ দ াবনা বৃত্ত পূরি রবব না৷
6. উত্তবরর মগ্রবি ভগ্াংে দলখা োবব না এবং মলখবল নম্বর দেয়া হবব না৷
ভগ্াংেব েেমি মহবসবব মলখবব৷
উত্তবরর মগ্রি ম ভাবব সটঠ ভাবব পূরি
(দিরদি৷)

রবত হয় তার উোহরি মনবচ দেখ৷
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বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলবির মনবেেেনা এখাবনই দেে হবলা৷
দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Go On” সাইন দেখবল, তু মি পরবতী পৃষ্ঠায় দেবত
পাবরা৷ েখন দতািার দিস্ট বু বলবি এ টি “Stop” সাইবন দপ ৌঁছাবব, এমগবয় দেবত না
বলা পেে
ে আর অগ্রসর হবব না৷
“Go On” ও “Stop” সাইবনর উোহরি দবাবিে দেখাবনা হবয়বছ৷
েমে তু মি আবগই দেে বর দ ল এবং এই ইউমনবি দতািার উত্তরগুবলা সম্পূিভাবব
ে
দচ
বর দ ল, তাহবল দতািার হাত তু লবব এবং আমি দতািার পরীক্ষার সািগ্রী
সংগ্রহ রববা৷ আমি দতািার সািগ্রী এ বার সংগ্রহ রার পর, তু মি দসগুবলা আর
দ রত পাবব 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 ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে চু প

বর

ববস ো বব৷
অপশি B
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ

রার পর, আমি দতািাব

দছবড় দেববা৷

অপশি C
আমি দতািার সািগ্রী সংগ্রহ রার পর, এই ইউমনি দেে না হওয়া পেে
ে তু মি এ টি
বই বা অনয দ াবনা অনুবিামেত সািগ্রী পড়বত পারবব৷

বলুন:

দতািাবের

াবরা দ াবনা প্রশ্ন আবছ?

Answer any questions.

Instructions for Starting the Test
Regular time:

বলুন:

এই ইউমনি সম্পন্ন রবত তু মি 90 মিমনি সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত 10 মিমনি
বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷
পরবতী পৃষ্ঠায় োও৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু

রবত পাবরা৷

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:
50

অপশি A:
এই ইউমনি সম্পন্ন

রবত তু মি _____ ঘণ্টা সিয় পাবব৷ পরীক্ষা দেে হবত _____
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মিমনি বাম ো ার সিয় আমি দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া
শুরু রবত পাবরা৷
অপশি B:
এই ইউমনি দেে রার জনয দতািার দে পমরিাি সিয় লাবগ তু মি মনবত পাবরা, েুল
ছুটি না হওয়া পেে৷
ে পরীক্ষা দেে হবত _____ মিমনি বাম ো ার সিয় আমি
দতািাবেরব জানাববা৷ দতািরা এখন পরীক্ষা দেয়া শুরু রবত পাবরা৷
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 দেয়া োিাও, দতািার খসড়া াগজ দতািার উত্তবরর ি ু বিবন্টর দভতবর
রাখ, উত্তবরর ি ু বিন্ট দিস্ট বু বলবির দভতবর রাখ, এবং দতািার দিস্ট বু বলি বন্ধ
বরা৷ আিরা দেমচং রার জনয চু পচাপ মতন মিমনবির এ টি মবরমত দনববা৷ দ াবনা
ো বলা মনবেধ৷

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

বলুন:

দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিন্ট দখাল এবং পরীক্ষা দেয়া অবযাহত রাখ৷

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:

বলুন:

দতািাবের আর 10 মিমনি বাম

আবছ৷

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 বরা৷ পরীক্ষার সিয় এখন দেে হবয়বছ৷ দতািার দিস্ট বু বলি ও
উত্তবরর ি ু বিন্ট বন্ধ বরা৷
দতািার দিস্ট বু বলি ও উত্তবরর ি ু বিবন্টর উপর দতািার নাি দলখা হবয়বছ ম না
তা দচ
বরা৷ আমি দতািাবের পরীক্ষার সািগ্রী সংগ্রহ রববা৷

•
•
•

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 to move on to the next unit.
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