4.10 Script for AdministraƟng Grade 3 MathemaƟcs
The administra on script under Sec on 4.10.1 will be used for all units of the Grade 3 Mathema cs
Test.
On the first read through, TAs are required to adhere to the scripts provided in this manual for
administering the CCRS summa ve assessment. Read word-for-word the bold instruc ons in each SAY
box to students. You may not modify or paraphrase the wording in the SAY boxes. Some of the SAY
boxes are outlined with a dashed line and should ONLY be read aloud if they are applicable to your
students. Some direc ons may diﬀer slightly by unit and are noted within the administra on script.

4.10.1 Grade 3 – MathemaƟcs – All Units
Unit

Units 1–3

Unit TesƟng Time

Grade 3: 60 Minutes

Required Materials
•
•
•
•

Start
Time

Stop
Time

Test booklets
Rulers
Pencils
Scratch paper

End of all Units – Students Stop

InstrucƟons for Preparing to Test

বলুন

আজ, তু িম গিণত পরীক্ষা িদেত যাচ্ছ৷
েতামার েডেস্ক অননুেমািদত েকােনা ইেলক্ট্রিনক িডভাইস রাখেত পারেব না৷ েফানকল করা,
েটক্সট েমেসজ পাঠােনা, ও ছিব েতালা িনেষধ৷ েতামার সােথ এই মুহূেতর্ েসলেফানসহ েযেকােনা
ইেলক্ট্রিনক িডভাইস থাকেল, েসগুেলা বন্ধ কের দাও এবং হাত েতােলা৷ পরীক্ষা চলার সময়
কােরা কােছ অননুেমািদত ইেলক্ট্রিনক িডভাইস পাওয়া েগেল, তার পরীক্ষার খাতায় নম্বর েদয়া
নাও হেত পাের৷

If a student raises his or her hand, collect the electronic device (or follow your school DoDEA policy)
and store it un l the unit is complete. Certain electronic devices may be allowed for accommoda ons
purposes only during tes ng. Contact your STC if you have ques ons regarding electronic devices.

বলুন

আিম পরীক্ষার সামগ্রী িবতরণ করার সময় চুপ কের বেস থাকেব৷

Distribute scratch paper, wooden No. 2 pencils, and approved accessibility/accommoda ons tools, if
needed for certain students. Then, distribute all test materials (see required materials list above).

Grade 3
MathemaƟcs
All Units

বলুন

যিদ ইউিনট 1 হয়: েতামার েটস্ট বুকেলেটর উপেরর অংেশ এবং বক্স A-েত, েতামার নােমর
প্রথমাংশ ও েশষাংশ িলখ৷
যিদ ইউিনট 2 বা 3 হয়: েতামার েটস্ট বুকেলেটর উপেরর অংেশ বক্স A-েত েতামার নােমর প্রথমাংশ
ও েশষাংশ েলখা হেয়েছ িকনা তা িনিশ্চত করেত েচক কের েদখ৷

Make sure that each student has wri en his or her name on the test booklet.
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InstrucƟons for Administering All Units

বলুন

পৃষ্ঠার প্রােন্তর েলেবলগুেলা ব্যবহার কের, েতামার েটস্ট বুকেলেটর ইউিনট 1-এর প্রথম পৃষ্ঠা
েখাল এবং আিম িনেদর্শনাগুেলা পড়ার সময় েসিট অনুসরণ কেরা৷
আজ, তু িম েগ্রড 3 এর গিণেতর ইউিনট __ (যথাযথ ইউিনট পূরণ কেরা) পরীক্ষািট েদেব৷ তু িম
ক্যালকুেলটর ব্যবহার করেত পারেব না৷
প্রিতিট প্রশ্ন পড়েব৷ তারপর, প্রেত্যক প্রেশ্নর উত্তর েদয়ার জন্য িনেদর্শনা অনুসরণ করেব৷
েতামার েটস্ট বুকেলেটর বৃত্তগুেলা সম্পূণর্ভােব পূরণ করার মাধ্যেম েতামার উত্তরগুেলা িনেদর্শ
কেরা৷ বৃত্তগুেলার বাইের অন্য েকাথাও েপিন্সল িদেয় েকােনা দাগ েদেব না৷ েতামার েকােনা উত্তর
পিরবতর্ন করার প্রেয়াজন হেল, েতামার প্রথম উত্তরিট সম্পূণর্ভােব মুেছ েফলার িবষয়িট িনিশ্চত
করেব৷
যিদ েকােনা প্রেশ্ন েতামার কাজ েদখােত বা ব্যাখ্যা করেত বলা হয়, তাহেল সম্পূণর্ েক্রিডট
পাওয়ার জন্য েতামােক অবশ্যই তা করেত হেব৷ শুধু প্রদত্ত জায়গার মেধ্য েলখা উত্তরগুেলার
জন্য নম্বর েদয়া হেব৷
যিদ তু িম েকােনা প্রেশ্নর উত্তর না জােনা, তাহেল তু িম পরবতর্ী প্রেশ্ন চেল েযেত পােরা৷ যিদ তু িম
িনধর্ ািরত সমেয়র আেগই উত্তর েদয়া েশষ কের েফল, তাহেল তু িম েতামার উত্তরগুেলা িরিভউ
করেত পােরা এবং শুধু এই ইউিনেট েতামার উত্তর না েদয়া প্রশ্নগুেলার উত্তর িদেত পােরা৷ Stop
সাইন অিতক্রম কের যােব না৷
আিম িনেদর্শনাগুেলা পড়া চািলেয় যাওয়ার সময় পরবতর্ী পৃষ্ঠায় যাও৷
উত্তেরর িগ্রড পূরণ করার জন্য িনেদর্শনা
1. সমস্যািট িনেয় কাজ কেরা এবং একিট উত্তর খুেঁ জ েবর কেরা৷
2. িগ্রেডর উপের বক্সগুেলার মেধ্য েতামার উত্তর িলখ৷
3. প্রিতিট বেক্স শুধু একিট সংখ্যা বা প্রতীক স্পষ্টাক্ষের িলখেব৷ একিট উত্তেরর
মাঝখােন েকােনা বক্স খািল রাখেব না৷
4. প্রিতিট বেক্সর িনেচ, েতামার উপের েলখা সংখ্যা বা প্রতীেকর সােথ েয বৃত্তিট ম্যাচ
কের েসিট পূরণ কেরা৷ বৃত্তিটেক সম্পূণর্ভােব ভরাট কের এমন পিরপূণর্ভােব দাগ
েদেব৷
5. অব্যবহৃত বেক্সর িনেচ েকােনা বৃত্ত পূরণ করেব না৷
6. উত্তেরর িগ্রড িকভােব সিঠকভােব পূরণ করেত হয় তার উদাহরণ িনেচ েদখ৷

বলুন

েতামার েটস্ট বুকেলেটর িনেদর্শনা এখােনই েশষ হেলা৷
েতামার েটস্ট বুকেলেট একিট GO ON সাইন েদখেল, তু িম পরবতর্ী পৃষ্ঠায় েযেত পােরা৷ যখন
েতামার েটস্ট বুকেলেট একিট STOP সাইেন েপৗঁছােব, এিগেয় যাওয়ার িনেদর্শনা না েদয়া পযর্ ন্ত
আর অগ্রসর হেব না৷
GO ON ও STOP সাইেনর উদাহরণ েবােডর্ েদখােনা হেয়েছ৷
যিদ তু িম আেগই েশষ কের েফল এবং েতামার উত্তরগুেলা সম্পূণর্ভােব েচক কের েফল, তাহেল
েতামার হাত তু লেব এবং আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করেবা৷ আিম েতামার সামগ্রী
একবার সংগ্রহ করার পর, তু িম েসগুেলা আর েফরত পােব না৷

Grade 3
MathemaƟcs
All Units
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Read from OPTION A, B, or C below based on local policy (refer to your STC).

বলুন

অপশন A
আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করার পর, এই ইউিনট েশষ না হওয়া পযর্ ন্ত চুপ কের বেস
থাকেব৷
অপশন B
আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করার পর, আিম েতামােক েছেড় েদেবা৷
অপশন C
আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করার পর, এই ইউিনট েশষ না হওয়া পযর্ ন্ত তু িম একিট বই
বা অন্য েকােনা অনুেমািদত সামগ্রী পড়েত পারেব৷

বলুন

েতামােদর কােরা েকােনা প্রশ্ন আেছ?

Answer student quesƟons.

বলুন

এই ইউিনট সম্পন্ন করেত তু িম 60 িমিনট সময়
10 িমিনট বািক থাকার সময় আিম েতামােদরেক জানােবা৷

পােব৷

পরীক্ষা

েশষ

হেত

পরবতর্ী পৃষ্ঠায় যাও৷ েতামরা এখন পরীক্ষা েদয়া শুরু করেত পােরা৷
Write the starƟng Ɵme and stopping Ɵme in the Ɵming box (Figure 3.0 Timing Box Example).
AcƟvely proctor while students are tesƟng:

•
•
•
•

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

InstrucƟons for Taking a Break During TesƟng
The following are permiƩed during test administraƟon at the discreƟon of the TA:

• One stretch break of up to three minutes for the enƟre classroom during tesƟng for each
•

unit. The stopping Ɵme should be adjusted by no more than three minutes if there is a
stretch break.
Individual restroom breaks during tesƟng (do not adjust stop Ɵme).

Grade 3
MathemaƟcs
All Units

The following security measures must be followed:

•
•
•
•

Students must be supervised at all Ɵmes during breaks.
Test booklets must be closed or covered.
Students are not permiƩed to talk to each other during tesƟng or breaks during tesƟng.
Students are not permiƩed to use electronic devices, play games or engage in acƟviƟes 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 েদয়া থামাও, েতামার খসড়া কাগজ েতামার েটস্ট বুকেলেটর েভতের রাখ, এবং েতামার
েটস্ট বুকেলট বন্ধ কেরা৷ আমরা েস্ট্রিচং করার জন্য চুপচাপ িতন িমিনেটর একিট িবরিত েনেবা৷
েকােনা কথা বলা িনেষধ৷

A er taking a classroom break, ensure students open their test booklets and con nue tes ng where
they le oﬀ.

বলুন

েতামার েটস্ট বুকেলট েখাল এবং পরীক্ষা েদয়া অব্যাহত রাখ৷

InstrucƟons for When 10 Minutes of Unit Time Remain
When 10 minutes of unit me remain,

বলুন

েতামােদর আর 10 িমিনট বািক আেছ৷

Con nue to ac vely proctor while students are tes ng.
InstrucƟons for Ending the Unit
When the unit me is finished,

বলুন

কাজ করা বন্ধ কেরা৷ পরীক্ষার সময় এখন েশষ হেয়েছ৷ েতামার েটস্ট বুকেলট বন্ধ কেরা৷
েতামার েটস্ট বুকেলেটর উপর েতামার নাম েলখা হেয়েছ িকনা তা েচক কেরা৷ আিম েতামােদর
পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করেবা৷

• Collect test booklets, scratch paper, tes ng tools, and accessibility/accommoda ons tools (as
•
•

needed) from students.
Return all test materials to your STC. Report any missing materials and absent students.
Report any tes ng irregulari es to your STC.

If you are administering more than one unit in the same day, allow students to take a short break (e.g.,
restroom break, stretch break) or an extended break (e.g., lunch). Once students have returned and are
seated, read the script to move onto the next unit.

Grade 3
MathemaƟcs
All Units
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4.11 Script for Administering MathemaƟcs
The administra on script under Sec on 4.11.1 will be used for all units of the Grades 4 and 5
mathema cs test.
On the first read through, TAs are required to adhere to the scripts provided in this manual for
administering the CCRS summa ve assessment. Read word-for-word the bold instruc ons in each SAY
box to students. You may not modify or paraphrase the wording in the SAY boxes. Some of the SAY
boxes are outlined with a dashed line and should ONLY be read aloud if they are applicable to your
students. Some direc ons may diﬀer slightly by unit and are noted within the administra on script.

4.11.1 Grades 4 and 5 MathemaƟcs – All Units
Grades 4 and 5
MathemaƟcs
All Units

Unit

Units 1–3

Unit TesƟng
Time

Required Materials

Grades 4 and 5:
60 Minutes

• Test booklets
• Answer documents
• Mathema cs reference sheets
(grade 5 only)
• Rulers and protractors
• Pencils
• Scratch paper

Start
Time

Stop
Time

End all Units – Students Stop

InstrucƟons for Preparing to Test

বলুন

আজ, তু িম গিণত পরীক্ষা িদেত যাচ্ছ৷
েতামার েডেস্ক অননুেমািদত েকােনা ইেলক্ট্রিনক িডভাইস রাখেত পারেব না৷ েফানকল করা,
েটক্সট েমেসজ পাঠােনা, ও ছিব েতালা িনেষধ৷ েতামার সােথ এই মুহূেতর্ েসলেফানসহ েযেকােনা
ইেলক্ট্রিনক িডভাইস থাকেল, েসগুেলা বন্ধ কের দাও এবং হাত েতােলা৷ পরীক্ষা চলার সময়
কােরা কােছ অননুেমািদত ইেলক্ট্রিনক িডভাইস পাওয়া েগেল, তার পরীক্ষার খাতায় নম্বর েদয়া
নাও হেত পাের৷

If a student raises his or her hand, collect the electronic device (or follow your school DoDEA policy)
and store it un l the unit is complete. Certain electronic devices may be allowed for accommoda ons
purposes only during tes ng. Contact your STC if you have ques ons regarding electronic devices.

বলুন

আিম পরীক্ষার সামগ্রী িবতরণ করার সময় চুপ কের বেস থাকেব৷

Distribute scratch paper, wooden No. 2 pencils, and approved accessibility/accommoda ons tools, if
needed for certain students. Then, distribute all test materials (see required materials list above).

বলুন

যিদ ইউিনট 1 হয়: েতামার েটস্ট বুকেলেটর উপেরর অংেশ এবং উত্তেরর ডকুেমেন্ট বক্স A-েত,
েতামার নােমর প্রথমাংশ ও েশষাংশ িলখ৷
যিদ ইউিনট 2 বা 3 হয়: েতামার েটস্ট বুকেলেটর উপেরর অংেশ বক্স A-েত েতামার নােমর প্রথমাংশ
ও েশষাংশ েলখা হেয়েছ িকনা তা িনিশ্চত করেত েচক কের েদখ৷

Make sure that each student has wri en his or her name on the test booklet and answer document.
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InstrucƟons for Administering All Units

বলুন

পৃষ্ঠার প্রােন্তর েলেবলগুেলা ব্যবহার কের, েতামার েটস্ট বুকেলেটর ইউিনট __ (যথাযথ ইউিনট
পূরণ কেরা) এর প্রথম পৃষ্ঠা েখাল এবং আিম িনেদর্শনাগুেলা পড়ার সময় েসিট অনুসরণ কেরা৷
আজ, তু িম __ (েগ্রড 4 বা 5 — যথাযথ েগ্রড েলেভল িনবর্াচন কেরা) এর গিণেতর ইউিনট __ (যথাযথ
ইউিনট পূরণ কেরা) পরীক্ষািট েদেব৷ তু িম ক্যালকুেলটর ব্যবহার করেত পারেব না৷
প্রিতিট প্রশ্ন পড়েব৷ তারপর, প্রেত্যক প্রেশ্নর উত্তর েদয়ার জন্য িনেদর্শনা অনুসরণ করেব৷
েতামার উত্তেরর ডকুেমেন্টর বৃত্তগুেলা সম্পূণর্ভােব পূরণ করার মাধ্যেম েতামার উত্তরগুেলা
িনেদর্শ কেরা৷ বৃত্তগুেলার বাইের অন্য েকাথাও েপিন্সল িদেয় েকােনা দাগ েদেব না৷ েতামার
েকােনা উত্তর পিরবতর্ন করার প্রেয়াজন হেল, েতামার প্রথম উত্তরিট সম্পূণর্ভােব মুেছ েফলার
িবষয়িট িনিশ্চত করেব৷

যিদ তু িম েকােনা প্রেশ্নর উত্তর না জােনা, তাহেল তু িম পরবতর্ী প্রেশ্ন চেল েযেত পােরা৷ যিদ তু িম
িনধর্ ািরত সমেয়র আেগই উত্তর েদয়া েশষ কের েফল, তাহেল তু িম েতামার উত্তরগুেলা িরিভউ
করেত পােরা এবং শুধু এই ইউিনেট েতামার উত্তর না েদয়া প্রশ্নগুেলার উত্তর িদেত পােরা৷ Stop
সাইন অিতক্রম কের যােব না৷
আিম িনেদর্শনাগুেলা পড়া চািলেয় যাওয়ার সময় পরবতর্ী পৃষ্ঠায় যাও৷
উত্তেরর িগ্রড পূরণ করার জন্য িনেদর্শনা
1. সমস্যািট িনেয় কাজ কেরা এবং একিট উত্তর খুেঁ জ েবর কেরা৷
2. িগ্রেডর উপের বক্সগুেলার মেধ্য েতামার উত্তর িলখ৷
3. প্রিতিট বেক্স শুধু একিট সংখ্যা বা প্রতীক স্পষ্টাক্ষের িলখেব৷ একিট উত্তেরর
মাঝখােন েকােনা বক্স খািল রাখেব না৷
4. প্রিতিট বেক্সর িনেচ, েতামার উপের েলখা সংখ্যা বা প্রতীেকর সােথ েয বৃত্তিট ম্যাচ
কের েসিট পূরণ কেরা৷ বৃত্তিটেক সম্পূণর্ভােব ভরাট কের এমন পিরপূণর্ভােব দাগ
েদেব৷
5. অব্যবহৃত বেক্সর িনেচ েকােনা বৃত্ত পূরণ করেব না৷
6. উত্তেরর িগ্রেড ভগ্নাংশ েলখা যােব না এবং িলখেল নম্বর েদয়া হেব না৷ ভগ্নাংশেক
দশিমক িহেসেব িলখেব৷
7. উত্তেরর িগ্রড িকভােব সিঠকভােব পূরণ করেত হয় তার উদাহরণ িনেচ েদখ৷

বলুন

েতামার েটস্ট বুকেলেটর িনেদর্শনা এখােনই েশষ হেলা৷
েতামার েটস্ট বুকেলেট একিট GO ON সাইন েদখেল, তু িম পরবতর্ী পৃষ্ঠায় েযেত পােরা৷ যখন
েতামার েটস্ট বুকেলেট একিট STOP সাইেন েপৗঁছােব, এিগেয় যাওয়ার িনেদর্শনা না েদয়া পযর্ ন্ত
আর অগ্রসর হেব না৷
GO ON ও STOP সাইেনর উদাহরণ েবােডর্ েদখােনা হেয়েছ৷
যিদ তু িম আেগই েশষ কের েফল এবং েতামার উত্তরগুেলা সম্পূণর্ভােব েচক কের েফল, তাহেল
েতামার হাত তু লেব এবং আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করেবা৷ আিম েতামার সামগ্রী
একবার সংগ্রহ করার পর, তু িম েসগুেলা আর েফরত পােব না৷
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Grades 4 and 5
MathemaƟcs
All Units

যিদ েকােনা প্রেশ্ন েতামার কাজ েদখােত বা ব্যাখ্যা করেত বলা হয়, তাহেল সম্পূণর্ েক্রিডট
পাওয়ার জন্য েতামােক অবশ্যই তা করেত হেব৷ শুধু প্রদত্ত জায়গার মেধ্য েলখা উত্তরগুেলার
জন্য নম্বর েদয়া হেব৷

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

বলুন

অপশন A
আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করার পর, এই ইউিনট েশষ না হওয়া পযর্ ন্ত চুপ কের বেস
থাকেব৷
অপশন B
আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করার পর, আিম েতামােক েছেড় েদেবা৷
অপশন C

Grades 4 and 5
MathemaƟcs
All Units

আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করার পর, এই ইউিনট েশষ না হওয়া পযর্ ন্ত তু িম একিট বই
বা অন্য েকােনা অনুেমািদত সামগ্রী পড়েত পারেব৷

বলুন

েতামােদর কােরা েকােনা প্রশ্ন আেছ?

Answer student quesƟons.

বলুন

এই ইউিনট সম্পন্ন করেত তু িম 60 িমিনট সময়
10 িমিনট বািক থাকার সময় আিম েতামােদরেক জানােবা৷

পােব৷

পরীক্ষা

েশষ

হেত

পরবতর্ী পৃষ্ঠায় যাও৷ েতামরা এখন পরীক্ষা েদয়া শুরু করেত পােরা৷
Write the starƟng Ɵme and stopping Ɵme in the Ɵming box (Figure 3.0 Timing Box Example).
AcƟvely proctor while students are tesƟng:

•
•
•
•

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

InstrucƟons for Taking a Break During TesƟng
The following are permiƩed during test administraƟon at the discreƟon of the TA:

• One stretch break of up to three minutes for the enƟre classroom during tesƟng for each
•

unit. The stopping Ɵme should be adjusted by no more than three minutes if there is a
stretch break.
Individual restroom breaks during tesƟng (do not adjust stop Ɵme).

The following security measures must be followed:

•
•
•
•
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Students must be supervised at all Ɵmes during breaks.
Test booklets and answer documents must be closed or covered.
Students are not permiƩed to talk to each other during tesƟng or breaks during tesƟng.
Students are not permiƩed to use electronic devices, play games or engage in acƟviƟes that
may compromise the validity of the test.
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If taking a three-minute stand and stretch break during the unit:

বলুন

পরীক্ষা েদয়া থামাও, েতামার খসড়া কাগজ েতামার উত্তেরর ডকুেমেন্টর েভতের রাখ, উত্তেরর
ডকুেমন্ট েটস্ট বুকেলেটর েভতের রাখ, এবং েতামার েটস্ট বুকেলট বন্ধ কেরা৷ আমরা েস্ট্রিচং
করার জন্য চুপচাপ িতন িমিনেটর একিট িবরিত েনেবা৷ েকােনা কথা বলা িনেষধ৷

A er taking a classroom break, ensure students open their test booklets and answer documents and
con nue tes ng where they le oﬀ.

বলুন

েতামার েটস্ট বুকেলট ও উত্তেরর ডকুেমন্ট েখাল এবং পরীক্ষা েদয়া অব্যাহত রাখ৷

Grades 4 and 5
MathemaƟcs
All Units

InstrucƟons for When 10 Minutes of Unit Time Remain
When 10 minutes of unit me remain,

বলুন

েতামােদর আর 10 িমিনট বািক আেছ৷

Con nue to ac vely proctor while students are tes ng.
InstrucƟons for Ending the Unit
When the unit me is finished,

বলুন

কাজ করা বন্ধ কেরা৷ পরীক্ষার সময় এখন েশষ হেয়েছ৷ েতামার েটস্ট বুকেলট ও উত্তেরর
ডকুেমন্ট বন্ধ কেরা৷
েতামার েটস্ট বুকেলট ও উত্তেরর ডকুেমেন্টর উপর েতামার নাম েলখা হেয়েছ িকনা তা েচক কেরা৷
আিম েতামােদর পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করেবা৷

• Collect all test materials from students.
• Return all test materials to your STC. Report any missing materials and absent students.
• Report any tes ng irregulari es to your STC.
If you are administering more than one unit in the same day, allow students to take a short break (e.g.,
restroom break, stretch break) or an extended break (e.g., lunch). Once students have returned and are
seated, read the script to move onto the next unit.
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4.11.2 Grade 6 and High School MathemaƟcs – Unit 1
The administra on script under Sec on 4.11.2 will be used for Unit 1 of the Grade 6 and high school
mathema cs assessments. Refer to sec on 4.11.4 for the administra on script for Grades 6 and 8
Units 2 and 3 and high school Unit 2. The administra on script for Unit 1 of the Grade 8 mathema cs
assessment can be found in Sec on 4.11.3.
On the first read through, TAs are required to adhere to the scripts provided in this manual for
administering the CCRS summa ve assessment. Read word-for-word the bold instruc ons in each SAY
box to students. You may not modify or paraphrase the wording in the SAY boxes. Some of the SAY
boxes are outlined with a dashed line and should ONLY be read aloud if they are applicable to your
students. Some direc ons may diﬀer slightly by unit and are noted within the administra on script.
Unit

Unit TesƟng Time

Unit 1: NonCalculator Sec on
Grade 6: 60 Minutes
High School: 90 Minutes

Required Materials
•
•
•
•
•
•

Start
Time

Stop
Time

Test booklets
Answer documents
Mathema cs reference sheets
Rulers and protractors (required for Grade 6)
Pencils
Scratch paper

Students Go On

Grade 6 and
High School
MathemaƟcs
Unit 1

Unit 1: Calculator
Sec on

• In addi on to above, calculators

End of Unit 1 – Students Stop

InstrucƟons for Preparing to Test

বলুন

আজ, তু িম গিণত পরীক্ষা িদেত যাচ্ছ৷
েতামার েডেস্ক অননুেমািদত েকােনা ইেলক্ট্রিনক িডভাইস রাখেত পারেব না৷ েফানকল করা,
েটক্সট েমেসজ পাঠােনা, ও ছিব েতালা িনেষধ৷ েতামার সােথ এই মুহূেতর্ েসলেফানসহ েযেকােনা
ইেলক্ট্রিনক িডভাইস থাকেল, েসগুেলা বন্ধ কের দাও এবং হাত েতােলা৷ পরীক্ষা চলার সময়
কােরা কােছ অননুেমািদত ইেলক্ট্রিনক িডভাইস পাওয়া েগেল, তার পরীক্ষার খাতায় নম্বর েদয়া
নাও হেত পাের৷

If a student raises his or her hand, collect the electronic device (or follow your school DoDEA policy)
and store it un l the unit is complete. Certain electronic devices may be allowed for accommoda ons
purposes only during tes ng. Contact your STC if you have ques ons regarding electronic devices.

বলুন

আিম পরীক্ষার সামগ্রী িবতরণ করার সময় চুপ কের বেস থাকেব৷

Distribute scratch paper, wooden No. 2 pencils, and approved accessibility/accommoda ons tools, if
needed for certain students. Then, distribute all test materials (see required materials list above).

বলুন

েতামার েটস্ট বুকেলেটর উপেরর অংেশ এবং উত্তেরর ডকুেমেন্ট বক্স A-েত, েতামার নােমর
প্রথমাংশ ও েশষাংশ িলখ৷

Make sure that each student has wri en his or her name on the test booklet and answer document.
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InstrucƟons for Administering Unit 1

বলুন

পৃষ্ঠার প্রােন্তর েলেবলগুেলা ব্যবহার কের, েতামার েটস্ট বুকেলেটর ইউিনট 1-এর প্রথম পৃষ্ঠা
েখাল এবং আিম িনেদর্শনাগুেলা পড়ার সময় েসিট অনুসরণ কেরা৷
আজ, তু িম __ (েগ্রড 6 বা যথাযথ েকাসর্) এর গিণেতর ইউিনট 1 এর পরীক্ষািট েদেব৷ ইউিনট
1-এ দু’িট েসকশন আেছ৷ প্রথম েসকশেন, তু িম ক্যালকুেলটর ব্যবহার করেত পারেব না৷
িদ্বতীয় েসকশেন, তু িম ক্যালকুেলটর ব্যবহার করেত পারেব৷ তু িম ক্যালকুেলটেরর েসকশনিট
শুরু করার পর পরীক্ষার প্রথম েসকশেন আর িফের েযেত পারেব না৷ েতামােক অনুেমািদত
সময়সীমার মেধ্য ইউিনট 1-এর নন-ক্যালকুেলটর ও ক্যালকুেলটর উভয় েসকশন অবশ্যই
সম্পূণর্ করেত হেব৷
প্রিতিট প্রশ্ন পড়েব৷ তারপর, প্রেত্যক প্রেশ্নর উত্তর েদয়ার জন্য িনেদর্শনা অনুসরণ করেব৷
েতামার উত্তেরর ডকুেমেন্টর বৃত্তগুেলা সম্পূণর্ভােব পূরণ করার মাধ্যেম েতামার উত্তরগুেলা
িনেদর্শ কেরা৷ বৃত্তগুেলার বাইের অন্য েকাথাও েপিন্সল িদেয় েকােনা দাগ েদেব না৷ েতামার
েকােনা উত্তর পিরবতর্ন করার প্রেয়াজন হেল, েতামার প্রথম উত্তরিট সম্পূণর্ভােব মুেছ েফলার
িবষয়িট িনিশ্চত করেব৷
যিদ েকােনা প্রেশ্ন েতামার কাজ েদখােত বা ব্যাখ্যা করেত বলা হয়, তাহেল সম্পূণর্ েক্রিডট
পাওয়ার জন্য েতামােক অবশ্যই তা করেত হেব৷ শুধু প্রদত্ত জায়গার মেধ্য েলখা উত্তরগুেলার
জন্য নম্বর েদয়া হেব৷

আিম িনেদর্শনাগুেলা পড়া চািলেয় যাওয়ার সময় পরবতর্ী পৃষ্ঠায় যাও৷
উত্তেরর িগ্রড পূরণ করার জন্য িনেদর্শনা
1. সমস্যািট িনেয় কাজ কেরা এবং একিট উত্তর খুেঁ জ েবর কেরা৷
2. িগ্রেডর উপের বক্সগুেলার মেধ্য েতামার উত্তর িলখ৷
3. প্রিতিট বেক্স শুধু একিট সংখ্যা বা প্রতীক স্পষ্টাক্ষের িলখেব৷ একিট উত্তেরর
মাঝখােন েকােনা বক্স খািল রাখেব না৷
4. প্রিতিট বেক্সর িনেচ, েতামার উপের েলখা সংখ্যা বা প্রতীেকর সােথ েয বৃত্তিট ম্যাচ
কের েসিট পূরণ কেরা৷ বৃত্তিটেক সম্পূণর্ভােব ভরাট কের এমন পিরপূণর্ভােব দাগ
েদেব৷
5. অব্যবহৃত বেক্সর িনেচ েকােনা বৃত্ত পূরণ করেব না৷
6. উত্তেরর িগ্রেড ভগ্নাংশ েলখা যােব না এবং িলখেল নম্বর েদয়া হেব না৷ ভগ্নাংশেক
দশিমক িহেসেব িলখেব৷
7. উত্তেরর িগ্রড িকভােব সিঠকভােব পূরণ করেত হয় তার উদাহরণ িনেচ েদখ৷

বলুন

েতামার েটস্ট বুকেলেটর িনেদর্শনা এখােনই েশষ হেলা৷
েতামার েটস্ট বুকেলেট একিট GO ON সাইন েদখেল, তু িম পরবতর্ী পৃষ্ঠায় েযেত পােরা৷ যখন
েতামার েটস্ট বুকেলেট একিট STOP সাইেন েপৗঁছােব, এিগেয় যাওয়ার িনেদর্শনা না েদয়া পযর্ ন্ত
আর অগ্রসর হেব না৷
GO ON ও STOP সাইেনর উদাহরণ েবােডর্ েদখােনা হেয়েছ৷
যিদ তু িম আেগই েশষ কের েফল এবং ক্যালকুেলটেরর েসকশেন েতামার উত্তরগুেলা সম্পূণর্ভােব
েচক কের েফল, তাহেল েতামার হাত তু লেব এবং আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করেবা৷
আিম েতামার সামগ্রী একবার সংগ্রহ করার পর, তু িম েসগুেলা আর েফরত পােব না৷
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যিদ তু িম েকােনা প্রেশ্নর উত্তর না জােনা, তাহেল তু িম পরবতর্ী প্রেশ্ন চেল েযেত পােরা৷ তু িম প্রথম
েসকশন েশষ করার পর, শুধু এই েসকশেন েতামার উত্তরগুেলা িরিভউ করেত পােরা এবং
েতামার উত্তর না েদয়া েযেকােনা প্রেশ্নর উত্তর িদেত পােরা৷ েতামার উত্তরগুেলা িরিভউ করার
পর, ক্যালকুেলটেরর েসকশেন চেল যাও৷ তু িম ক্যালকুেলটেরর েসকশেন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত
হেল, েতামার ক্যালকুেলটর সংগ্রেহর জন্য হাত তু লেব৷

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

বলুন

অপশন A
আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করার পর, এই ইউিনট েশষ না হওয়া পযর্ ন্ত চুপ কের বেস
থাকেব৷
অপশন B
আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করার পর, আিম েতামােক েছেড় েদেবা৷
অপশন C
আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করার পর, এই ইউিনট েশষ না হওয়া পযর্ ন্ত তু িম একিট বই
বা অন্য েকােনা অনুেমািদত সামগ্রী পড়েত পারেব৷

বলুন

েতামােদর কােরা েকােনা প্রশ্ন আেছ?

Answer student quesƟons.

Grade 6 and
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MathemaƟcs
Unit 1

বলুন

তু িম সময় পােব . . .

• েগ্রড 6: 60 িমিনট
• হাই স্কুল: 90 িমিনট
. . . এই ইউিনেটর নন-ক্যালকুেলটর ও ক্যালকুেলটর উভয় েসকশন সম্পূণর্ করার জন্য৷ পরীক্ষা
েশষ হেত 20 িমিনট বািক থাকার সময়, আিম েতামােদরেক ক্যালকুেলটেরর েসকশেন যাওয়ার
কথা মেন কিরেয় েদেবা, যিদ েতামরা ইেতামেধ্য তা না কের থােকা৷ এছাড়াও পরীক্ষা েশষ হেত
10 িমিনট বািক থাকার সময় আিম েতামােদরেক জানােবা৷
পরবতর্ী পৃষ্ঠায় যাও৷ েতামরা এখন পরীক্ষা েদয়া শুরু করেত পােরা৷

Write the starƟng Ɵme and stopping Ɵme in the Ɵming box (Figure 3.0 Timing Box Example).
AcƟvely proctor while students are tesƟng:

• Redirect students as necessary (SecƟon 4.6.2).
• Once students reach the first stop sign in their test booklet (below the stop sign, the test
•
•
•
•

booklet will state: “You have come to the end of the non-calculator secƟon in Unit 1 of the
test”), ensure students are moving on to the calculator secƟon.
Distribute grade/course-appropriate/accommodaƟons appropriate calculators when students
complete the non-calculator secƟon (refer to SecƟons 4.2 and 4.3 for more informaƟon).
Collect test materials as students complete tesƟng (SecƟon 4.8.1).
If students have quesƟons about an item, tell them, “Do the best you can.”
If students indicate that a test item seems irregular, refer to SecƟon 4.6.4.

InstrucƟons for Taking a Break During TesƟng
The following are permiƩed during test administraƟon at the discreƟon of the TA:

• One stretch break of up to three minutes for the enƟre classroom during tesƟng for each
•
34

unit. The stopping Ɵme should be adjusted by no more than three minutes if there is a
stretch break.
Individual restroom breaks during tesƟng (do not adjust stop Ɵme).
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The following security measures must be followed:

•
•
•
•

Students must be supervised at all mes during breaks.
Test booklets and answer documents must be closed or covered.
Students are not permiƩed to talk to each other during tes ng or breaks during tes ng.
Students are not permi ed to use electronic devices, play games or engage in ac vi es that
may compromise the validity of the test.

If taking a three-minute stand and stretch break during the unit:

বলুন

পরীক্ষা েদয়া থামাও, েতামার খসড়া কাগজ েতামার উত্তেরর ডকুেমেন্টর েভতের রাখ, উত্তেরর
ডকুেমন্ট েটস্ট বুকেলেটর েভতের রাখ, এবং েতামার েটস্ট বুকেলট বন্ধ কেরা৷ আমরা েস্ট্রিচং
করার জন্য চুপচাপ িতন িমিনেটর একিট িবরিত েনেবা৷ েকােনা কথা বলা িনেষধ৷

A er taking a classroom break, ensure students open their test booklets and answer documents and
con nue tes ng where they le oﬀ.

বলুন

েতামার েটস্ট বুকেলট ও উত্তেরর ডকুেমন্ট েখাল এবং পরীক্ষা েদয়া অব্যাহত রাখ৷

InstrucƟons for When 20 Minutes of Unit Time Remain
When 20 minutes of unit me remain,
েতামােদর আর 20 িমিনট বািক আেছ৷ আবােরা মেন কিরেয় িদিচ্ছ, এই সমেয়র মেধ্য ননক্যালকুেলটর ও ক্যালকুেলটর উভয় েসকশন অবশ্যই সম্পূণর্ করেত হেব৷

InstrucƟons for When 10 Minutes of Unit Time Remain
When 10 minutes of unit me remain,

বলুন

েতামােদর আর 10 িমিনট বািক আেছ৷

Con nue to ac vely proctor while students are tes ng.
InstrucƟons for Ending the Unit
When the unit me is finished, read the following op onal SAY box if there are students with test
materials.

বলুন

কাজ করা বন্ধ কেরা৷ পরীক্ষার সময় এখন েশষ হেয়েছ৷ েতামার েটস্ট বুকেলট ও উত্তেরর
ডকুেমন্ট বন্ধ কেরা৷
েতামার েটস্ট বুকেলট ও উত্তেরর ডকুেমেন্টর উপর েতামার নাম েলখা হেয়েছ িকনা তা েচক কেরা৷
আিম েতামােদর পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করেবা৷

• Collect all test materials from students.
• Return all test materials to your STC. Report any missing materials and absent students.
• Report any tes ng irregulari es to your STC.
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বলুন

Grade 6 and
High School
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Unit 1

If you are administering more than one unit in the same day, allow students to take a short break (e.g.,
restroom break, stretch break) or an extended break (e.g., lunch). Once students have returned and are
seated, read the script to move onto the next unit.

36
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4.11.3 Grade 8 MathemaƟcs – Unit 1
The administra on script under Sec on 4.11.3 will be used for Unit 1 of the Grade 8 mathema cs
assessment. Refer to sec on 4.11.4 for the administra on script for Grades 6 and 8 Units 2 and 3
and high school Unit 2. The administra on script for Unit 1 of Grade 6 and high school mathema cs
assessment can be found in Sec on 4.11.2.
On the first read through, TAs are required to adhere to the scripts provided in this manual for
administering the CCRS summa ve assessment. Read word-for-word the bold instruc ons in each SAY
box to students. You may not modify or paraphrase the wording in the SAY boxes. Some of the SAY
boxes are outlined with a dashed line and should ONLY be read aloud if they are applicable to your
students. Some direc ons may diﬀer slightly by unit and are noted within the administra on script.
Unit

Unit 1

Unit TesƟng
Time
Grade 8: 60
Minutes

Required Materials
•
•
•
•
•
•

Start
Time

Stop
Time

Test booklets
Answer documents
Mathema cs reference sheets
Rulers
Pencils
Scratch paper

End of Unit 1 – Students Stop

InstrucƟons for Preparing to Test

বলুন

আজ, তু িম গিণত পরীক্ষা িদেত যাচ্ছ৷
েতামার েডেস্ক অননুেমািদত েকােনা ইেলক্ট্রিনক িডভাইস রাখেত পারেব না৷ েফানকল করা,
েটক্সট েমেসজ পাঠােনা, ও ছিব েতালা িনেষধ৷ েতামার সােথ এই মুহূেতর্ েসলেফানসহ েযেকােনা
ইেলক্ট্রিনক িডভাইস থাকেল, েসগুেলা বন্ধ কের দাও এবং হাত েতােলা৷ পরীক্ষা চলার সময়
কােরা কােছ অননুেমািদত ইেলক্ট্রিনক িডভাইস পাওয়া েগেল, তার পরীক্ষার খাতায় নম্বর েদয়া
নাও হেত পাের৷

বলুন

আিম পরীক্ষার সামগ্রী িবতরণ করার সময় চুপ কের বেস থাকেব৷

Distribute scratch paper, wooden No. 2 pencils, and approved accessibility/accommoda ons tools, if
needed for certain students. Then, distribute all test materials (see required materials list above).

বলুন

েতামার েটস্ট বুকেলেটর উপেরর অংেশ এবং উত্তেরর ডকুেমেন্ট বক্স A-েত, েতামার নােমর
প্রথমাংশ ও েশষাংশ িলখ৷

Make sure that each student has wri en his or her name on the test booklet and answer document.
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If a student raises his or her hand, collect the electronic device (or follow your school DoDEA policy)
and store it un l the unit is complete. Certain electronic devices may be allowed for accommoda ons
purposes only during tes ng. Contact your STC if you have ques ons regarding electronic devices.

InstrucƟons for Administering Unit 1

বলুন

পৃষ্ঠার প্রােন্তর েলেবলগুেলা ব্যবহার কের, েতামার েটস্ট বুকেলেটর ইউিনট 1-এর প্রথম পৃষ্ঠা
েখাল এবং আিম িনেদর্শনাগুেলা পড়ার সময় েসিট অনুসরণ কেরা৷
আজ, তু িম েগ্রড 8 (আট) এর গিণেতর ইউিনট 1 পরীক্ষািট েদেব৷ তু িম ক্যালকুেলটর ব্যবহার
করেত পারেব না৷
প্রিতিট প্রশ্ন পড়েব৷ তারপর, প্রেত্যক প্রেশ্নর উত্তর েদয়ার জন্য িনেদর্শনা অনুসরণ করেব৷
েতামার উত্তেরর ডকুেমেন্টর বৃত্তগুেলা সম্পূণর্ভােব পূরণ করার মাধ্যেম েতামার উত্তরগুেলা
িনেদর্শ কেরা৷ বৃত্তগুেলার বাইের অন্য েকাথাও েপিন্সল িদেয় েকােনা দাগ েদেব না৷ েতামার
েকােনা উত্তর পিরবতর্ন করার প্রেয়াজন হেল, েতামার প্রথম উত্তরিট সম্পূণর্ভােব মুেছ েফলার
িবষয়িট িনিশ্চত করেব৷
যিদ েকােনা প্রেশ্ন েতামার কাজ েদখােত বা ব্যাখ্যা করেত বলা হয়, তাহেল সম্পূণর্ েক্রিডট
পাওয়ার জন্য েতামােক অবশ্যই তা করেত হেব৷ শুধু প্রদত্ত জায়গার মেধ্য েলখা উত্তরগুেলার
জন্য নম্বর েদয়া হেব৷
যিদ তু িম েকােনা প্রেশ্নর উত্তর না জােনা, তাহেল তু িম পরবতর্ী প্রেশ্ন চেল েযেত পােরা৷ যিদ তু িম
িনধর্ ািরত সমেয়র আেগই উত্তর েদয়া েশষ কের েফল, তাহেল তু িম েতামার উত্তরগুেলা িরিভউ
করেত পােরা এবং শুধু এই ইউিনেট েতামার উত্তর না েদয়া প্রশ্নগুেলার উত্তর িদেত পােরা৷ Stop
সাইন অিতক্রম কের যােব না৷
আিম িনেদর্শনাগুেলা পড়া চািলেয় যাওয়ার সময় পরবতর্ী পৃষ্ঠায় যাও৷
উত্তেরর িগ্রড পূরণ করার জন্য িনেদর্শনা

Grades 8
MathemaƟcs
Unit 1

1. সমস্যািট িনেয় কাজ কেরা এবং একিট উত্তর খুেঁ জ েবর কেরা৷
2. িগ্রেডর উপের বক্সগুেলার মেধ্য েতামার উত্তর িলখ৷
3. প্রিতিট বেক্স শুধু একিট সংখ্যা বা প্রতীক স্পষ্টাক্ষের িলখেব৷ একিট উত্তেরর
মাঝখােন েকােনা বক্স খািল রাখেব না৷
4. প্রিতিট বেক্সর িনেচ, েতামার উপের েলখা সংখ্যা বা প্রতীেকর সােথ েয বৃত্তিট ম্যাচ
কের েসিট পূরণ কেরা৷ বৃত্তিটেক সম্পূণর্ভােব ভরাট কের এমন পিরপূণর্ভােব দাগ
েদেব৷
5. অব্যবহৃত বেক্সর িনেচ েকােনা বৃত্ত পূরণ করেব না৷
6. উত্তেরর িগ্রেড ভগ্নাংশ েলখা যােব না এবং িলখেল নম্বর েদয়া হেব না৷ ভগ্নাংশেক
দশিমক িহেসেব িলখেব৷
7. উত্তেরর িগ্রড িকভােব সিঠকভােব পূরণ করেত হয় তার উদাহরণ িনেচ েদখ৷

বলুন

েতামার েটস্ট বুকেলেটর িনেদর্শনা এখােনই েশষ হেলা৷
েতামার েটস্ট বুকেলেট একিট GO ON সাইন েদখেল, তু িম পরবতর্ী পৃষ্ঠায় েযেত পােরা৷ যখন
েতামার েটস্ট বুকেলেট একিট STOP সাইেন েপৗঁছােব, এিগেয় যাওয়ার িনেদর্শনা না েদয়া পযর্ ন্ত
আর অগ্রসর হেব না৷
GO ON ও STOP সাইেনর উদাহরণ েবােডর্ েদখােনা হেয়েছ৷
যিদ তু িম আেগই েশষ কের েফল এবং েতামার উত্তরগুেলা সম্পূণর্ভােব েচক কের েফল, তাহেল
েতামার হাত তু লেব এবং আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করেবা৷ আিম েতামার সামগ্রী
একবার সংগ্রহ করার পর, তু িম েসগুেলা আর েফরত পােব না৷

38

2021 ADMINISTRATION ͵ TEST ADMINISTRATOR MANUAL FOR PBT

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

বলুন

অপশন A
আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করার পর, এই ইউিনট েশষ না হওয়া পযর্ ন্ত চুপ কের বেস
থাকেব৷
অপশন B
আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করার পর, আিম েতামােক েছেড় েদেবা৷
অপশন C
আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করার পর, এই ইউিনট েশষ না হওয়া পযর্ ন্ত তু িম একিট বই
বা অন্য েকােনা অনুেমািদত সামগ্রী পড়েত পারেব৷

বলুন

েতামােদর কােরা েকােনা প্রশ্ন আেছ?

Answer student quesƟons.

বলুন

এই ইউিনট সম্পন্ন করেত তু িম 60 িমিনট সময়
10 িমিনট বািক থাকার সময় আিম েতামােদরেক জানােবা৷

পােব৷

পরীক্ষা

েশষ

হেত

পরবতর্ী পৃষ্ঠায় যাও৷ েতামরা এখন পরীক্ষা েদয়া শুরু করেত পােরা৷
Write the starƟng Ɵme and stopping Ɵme in the Ɵming box (Figure 3.0 Timing Box Example).
AcƟvely proctor while students are tesƟng:

•
•
•
•

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

Grades 8
MathemaƟcs
Unit 1

InstrucƟons for Taking a Break During TesƟng
The following are permiƩed during test administraƟon at the discreƟon of the TA:

• One stretch break of up to three minutes for the enƟre classroom during tesƟng for each
•

unit. The stopping Ɵme should be adjusted by no more than three minutes if there is a
stretch break.
Individual restroom breaks during tesƟng (do not adjust stop Ɵme).

The following security measures must be followed:

•
•
•
•

Students must be supervised at all Ɵmes during breaks.
Test booklets and answer documents must be closed or covered.
Students are not permiƩed to talk to each other during tesƟng or breaks during tesƟng.
Students are not permiƩed to use electronic devices, play games or engage in acƟviƟes that
may compromise the validity of the test.
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If taking a three-minute stand and stretch break during the unit:

বলুন

পরীক্ষা েদয়া থামাও, েতামার খসড়া কাগজ েতামার উত্তেরর ডকুেমেন্টর েভতের রাখ, উত্তেরর
ডকুেমন্ট েটস্ট বুকেলেটর েভতের রাখ, এবং েতামার েটস্ট বুকেলট বন্ধ কেরা৷ আমরা েস্ট্রিচং
করার জন্য চুপচাপ িতন িমিনেটর একিট িবরিত েনেবা৷ েকােনা কথা বলা িনেষধ৷

A er taking a classroom break, ensure students open their test booklets and answer documents and
con nue tes ng where they le oﬀ.

বলুন

েতামার েটস্ট বুকেলট ও উত্তেরর ডকুেমন্ট েখাল এবং পরীক্ষা েদয়া অব্যাহত রাখ৷

InstrucƟons for When 10 Minutes of Unit Time Remain
When 10 minutes of unit me remain,

বলুন

েতামােদর আর 10 িমিনট বািক আেছ৷

Con nue to ac vely proctor while students are tes ng.
InstrucƟons for Ending the Unit
When the unit me is finished,

বলুন

কাজ করা বন্ধ কেরা৷ পরীক্ষার সময় এখন েশষ হেয়েছ৷ েতামার েটস্ট বুকেলট ও উত্তেরর
ডকুেমন্ট বন্ধ কেরা৷

Grades 8
MathemaƟcs
Unit 1

েতামার েটস্ট বুকেলট ও উত্তেরর ডকুেমেন্টর উপর েতামার নাম েলখা হেয়েছ িকনা তা েচক কেরা৷
আিম েতামােদর পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করেবা৷

• Collect all test materials from students.
• Return all test materials to your STC. Report any missing materials and absent students.
• Report any tes ng irregulari es to your STC.
If you are administering more than one unit in the same day, allow students to take a short break (e.g.,
restroom break, stretch break) or an extended break (e.g., lunch). Once students have returned and are
seated, read the script to move onto the next unit.
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4.11.4 Grades 6 and 8 MathemaƟcs – Units 2 and 3 and High School MathemaƟcs – Unit 2
The administraƟon script under SecƟon 4.11.4 will be used for Grades 6 and 8 Units 2 and 3 and High
School Unit 2. Refer to secƟon 4.11.2 for Grade 6 and high school Unit 1. Test administraƟon scripts for
Grade 8 Unit 1 are in SecƟon 4.11.3.
Unit

Unit TesƟng Time

Units 2 and 3:
Grades 6 and 8

Grades 6 and 8:
60 Minutes

Unit 2: High School

High School: 90 Minutes

Required Materials
•
•
•
•
•
•
•
•

Start
Time

Stop
Time

Test booklets
Answer documents
MathemaƟcs reference sheets
Pencils
Scratch paper
Calculator
Rulers (required for Grades 6 and 8)
Protractors (required for Grade 6)

End of all units – Students Stop

InstrucƟons for Preparing to Test

বলুন

আজ, তু িম গিণত পরীক্ষা িদেত যাচ্ছ৷
েতামার েডেস্ক অননুেমািদত েকােনা ইেলক্ট্রিনক িডভাইস রাখেত পারেব না৷ েফানকল করা,
েটক্সট েমেসজ পাঠােনা, ও ছিব েতালা িনেষধ৷ েতামার সােথ এই মুহূেতর্ েসলেফানসহ েযেকােনা
ইেলক্ট্রিনক িডভাইস থাকেল, েসগুেলা বন্ধ কের দাও এবং হাত েতােলা৷ পরীক্ষা চলার সময়
কােরা কােছ অননুেমািদত ইেলক্ট্রিনক িডভাইস পাওয়া েগেল, তার পরীক্ষার খাতায় নম্বর েদয়া
নাও হেত পাের৷

If a student raises his or her hand, collect the electronic device (or follow your school DoDEA policy)
and store it unƟl the unit is complete. Certain electronic devices may be allowed for accommodaƟons
purposes only during tesƟng. Contact your STC if you have quesƟons regarding electronic devices.

বলুন

আিম পরীক্ষার সামগ্রী িবতরণ করার সময় চুপ কের বেস থাকেব৷

Remember that students wrote their names on their test booklets and answer documents in the
previous unit.
Distribute scratch paper, wooden No. 2 pencils, and approved accessibility/accommodaƟons tools, if
needed for certain students. Then, distribute all test materials (see required materials list above).

বলুন

েতামার েটস্ট বুকেলট ও উত্তেরর ডকুেমেন্টর উপেরর অংেশ েতামার নাম েলখা হেয়েছ িকনা তা
িনিশ্চত করেত েচক কেরা৷
(িবরিত৷)

Make sure that each student has received their own test booklet and answer document. If necessary,
assist students with making sure they are using the test booklet and answer document that belong to
them.
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Grades 6 and 8
and High School
MathemaƟcs
Units 2 and 3

েতামার েটস্ট বুকেলট বা উত্তেরর ডকুেমেন্টর উপেরর অংেশ েতামার নাম েলখা না থাকেল
েতামার হাত েতােলা৷

InstrucƟons for Administering Each Unit

বলুন

পৃষ্ঠার প্রােন্তর েলেবলগুেলা ব্যবহার কের, েতামার েটস্ট বুকেলেটর ইউিনট ___ (যথাযথ ইউিনট
পূরণ কেরা) এর প্রথম পৃষ্ঠা েখাল এবং আিম িনেদর্শনাগুেলা পড়ার সময় েসিট অনুসরণ কেরা৷
আজ, তু িম __ (যথাযথ েগ্রড-েলেভল/েকাসর্ পূরণ কেরা) এর গিণেতর ইউিনট __ (যথাযথ ইউিনট
নম্বর পূরণ কেরা) পরীক্ষািট েদেব৷ তু িম ক্যালকুেলটর ব্যবহার করেত পারেব৷
প্রিতিট প্রশ্ন পড়েব৷ তারপর, প্রেত্যক প্রেশ্নর উত্তর েদয়ার জন্য িনেদর্শনা অনুসরণ করেব৷
েতামার উত্তেরর ডকুেমেন্টর বৃত্তগুেলা সম্পূণর্ভােব পূরণ করার মাধ্যেম েতামার উত্তরগুেলা
িনেদর্শ কেরা৷ বৃত্তগুেলার বাইের অন্য েকাথাও েপিন্সল িদেয় েকােনা দাগ েদেব না৷ েতামার
েকােনা উত্তর পিরবতর্ন করার প্রেয়াজন হেল, েতামার প্রথম উত্তরিট সম্পূণর্ভােব মুেছ েফলার
িবষয়িট িনিশ্চত করেব৷
যিদ েকােনা প্রেশ্ন েতামার কাজ েদখােত বা ব্যাখ্যা করেত বলা হয়, তাহেল সম্পূণর্ েক্রিডট
পাওয়ার জন্য েতামােক অবশ্যই তা করেত হেব৷ শুধু প্রদত্ত জায়গার মেধ্য েলখা উত্তরগুেলার
জন্য নম্বর েদয়া হেব৷
যিদ তু িম েকােনা প্রেশ্নর উত্তর না জােনা, তাহেল তু িম পরবতর্ী প্রেশ্ন চেল েযেত পােরা৷ যিদ তু িম
িনধর্ ািরত সমেয়র আেগই উত্তর েদয়া েশষ কের েফল, তাহেল তু িম েতামার উত্তরগুেলা িরিভউ
করেত পােরা এবং শুধু এই ইউিনেট েতামার উত্তর না েদয়া প্রশ্নগুেলার উত্তর িদেত পােরা৷ Stop
সাইন অিতক্রম কের যােব না৷
আিম িনেদর্শনাগুেলা পড়া চািলেয় যাওয়ার সময় পরবতর্ী পৃষ্ঠায় যাও৷
উত্তেরর িগ্রড পূরণ করার জন্য িনেদর্শনা
1. সমস্যািট িনেয় কাজ কেরা এবং একিট উত্তর খুেঁ জ েবর কেরা৷
2. িগ্রেডর উপের বক্সগুেলার মেধ্য েতামার উত্তর িলখ৷
3. প্রিতিট বেক্স শুধু একিট সংখ্যা বা প্রতীক স্পষ্টাক্ষের িলখেব৷ একিট উত্তেরর
মাঝখােন েকােনা বক্স খািল রাখেব না৷
4. প্রিতিট বেক্সর িনেচ, েতামার উপের েলখা সংখ্যা বা প্রতীেকর সােথ েয বৃত্তিট ম্যাচ
কের েসিট পূরণ কেরা৷ বৃত্তিটেক সম্পূণর্ভােব ভরাট কের এমন পিরপূণর্ভােব দাগ
েদেব৷
5. অব্যবহৃত বেক্সর িনেচ েকােনা বৃত্ত পূরণ করেব না৷
6. উত্তেরর িগ্রেড ভগ্নাংশ েলখা যােব না এবং িলখেল নম্বর েদয়া হেব না৷ ভগ্নাংশেক
দশিমক িহেসেব িলখেব৷
7. উত্তেরর িগ্রড িকভােব সিঠকভােব পূরণ করেত হয় তার উদাহরণ িনেচ েদখ৷

বলুন

েতামার েটস্ট বুকেলেটর িনেদর্শনা এখােনই েশষ হেলা৷
েতামার েটস্ট বুকেলেট একিট GO ON সাইন েদখেল, তু িম পরবতর্ী পৃষ্ঠায় েযেত পােরা৷ যখন
েতামার েটস্ট বুকেলেট STOP সাইেন েপৗঁছােব, এিগেয় যাওয়ার িনেদর্শনা না েদয়া পযর্ ন্ত আর
অগ্রসর হেব না৷
GO ON ও STOP সাইেনর উদাহরণ েবােডর্ েদখােনা হেয়েছ৷

Grades 6 and 8
and High School
MathemaƟcs
Units 2 and 3

যিদ তু িম আেগই েশষ কের েফল এবং এই ইউিনেট েতামার উত্তরগুেলা সম্পূণর্ভােব েচক কের
েফল, তাহেল েতামার হাত তু লেব এবং আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করেবা৷ আিম
েতামার সামগ্রী একবার সংগ্রহ করার পর, তু িম েসগুেলা আর েফরত পােব না৷
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Read from OPTION A, B, or C below based on local policy (refer to your STC).

বলুন

অপশন A
আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করার পর, এই ইউিনট েশষ না হওয়া পযর্ ন্ত চুপ কের বেস
থাকেব৷
অপশন B
আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করার পর, আিম েতামােক েছেড় েদেবা৷
অপশন C
আিম েতামার পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করার পর, এই ইউিনট েশষ না হওয়া পযর্ ন্ত তু িম একিট বই
বা অন্য েকােনা অনুেমািদত সামগ্রী পড়েত পারেব৷

বলুন

েতামােদর কােরা েকােনা প্রশ্ন আেছ?

Answer student quesƟons.

বলুন

তু িম সময় পােব . . .

• েগ্রড 6–8: 60 িমিনট
• হাই স্কুল: 90 িমিনট
. . . এই ইউিনট সম্পন্ন করার জন্য৷ পরীক্ষা েশষ হেত 10 িমিনট বািক থাকার সময় আিম
েতামােদরেক জানােবা৷
পরবতর্ী পৃষ্ঠায় যাও৷ েতামরা এখন পরীক্ষা েদয়া শুরু করেত পােরা৷

Write the starƟng Ɵme and stopping Ɵme in the Ɵming box (Figure 3.0 Timing Box Example).
AcƟvely proctor while students are tesƟng:

•
•
•
•

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

InstrucƟons for Taking a Break During TesƟng
The following are permiƩed during test administraƟon at the discreƟon of the TA:

• One stretch break of up to three minutes for the enƟre classroom during tesƟng for each
•

unit. The stopping Ɵme should be adjusted by no more than three minutes if there is a
stretch break.
Individual restroom breaks during tesƟng (do not adjust stop Ɵme).

•
•
•
•

Students must be supervised at all Ɵmes during breaks.
Test booklets must be closed or covered.
Students are not permiƩed to talk to each other during tesƟng or breaks during tesƟng.
Students are not permiƩed to use electronic devices, play games, or engage in acƟviƟes that
may violate the validity of the test.
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Grades 6 and 8
and High School
MathemaƟcs
Units 2 and 3

The following security measures must be followed:

If taking a three-minute stand and stretch break during the unit:

বলুন

পরীক্ষা েদয়া থামাও, েতামার খসড়া কাগজ েতামার উত্তেরর ডকুেমেন্টর েভতের রাখ, উত্তেরর
ডকুেমন্ট েটস্ট বুকেলেটর েভতের রাখ, এবং েতামার েটস্ট বুকেলট বন্ধ কেরা৷ আমরা েস্ট্রিচং
করার জন্য চুপচাপ িতন িমিনেটর একিট িবরিত েনেবা৷ েকােনা কথা বলা িনেষধ৷

A er taking a classroom break, ensure students open their test booklets and answer documents and
con nue tes ng where they le oﬀ.

বলুন

েতামার েটস্ট বুকেলট েখাল এবং পরীক্ষা েদয়া অব্যাহত রাখ৷

InstrucƟons for When 10 Minutes of Unit Time Remain
When 10 minutes of unit me remain,

বলুন

েতামােদর আর 10 িমিনট বািক আেছ৷

Con nue to ac vely proctor while students are tes ng.
InstrucƟons for Ending the Unit
When the unit me is finished,

বলুন

কাজ করা বন্ধ কেরা৷ পরীক্ষার সময় এখন েশষ হেয়েছ৷ েতামার েটস্ট বুকেলট ও উত্তেরর
ডকুেমন্ট বন্ধ কেরা৷
েতামার েটস্ট বুকেলট ও উত্তেরর ডকুেমেন্টর উপর েতামার নাম েলখা হেয়েছ িকনা তা েচক কেরা৷
আিম েতামােদর পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করেবা৷

• Collect all test materials from students.
• Return all test materials to your STC. Report any missing materials and absent students.
• Report any tes ng irregulari es to your STC.

Grades 6 and 8
and High School
MathemaƟcs
Units 2 and 3

If you are administering more than one unit in the same day, allow students to take a short break (e.g.,
restroom break, stretch break) or extended break (e.g., lunch). Once students have returned and are
seated, read the script to move on to the next unit.
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