English Language Proficiency Assessments for California
(ELPAC)
Punjabi Translated Test Directions
All Grades
• This document provides the translations of the test directions. A biliterate student or

adult can read these directions in conjunction with the ELPAC test.
• This document contains the English message either observed on the computer screen,

spoken by the test examiner, or recorded on audio followed by the translation.

Listening—Domain-level Directions
Kindergarten Through Grade One
Screen
Listening Test
Test Examiner (TE) Read Aloud (Gr. K–1)
(TE SAY) Welcome to the Listening
section of the ELPAC test.
If you are having trouble hearing the test,
let me know. In this part of the test, you
will listen carefully. Then you will tell me
your answers to some questions. You
will point to your answer or use words to
say your answer aloud. If you are unsure
of how to respond to a question, just
respond the best you can. If you need
any questions repeated, just ask.
You will now begin the Listening
questions.

Translated Message
(TE SAY) ELPAC ਟੈਸਟ ਦੇ ਿਲਸਿਨੰਗ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਿਵੱ ਚ ਸੁਣਨ ਿਵੱ ਚ ਮੁYਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤQ

ਮੈਨੰ ੂ ਦੱ ਸੋ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸR ਿਧਆਨ ਨਾਲ

ਸੁਣੋਗੇ। ਿਫਰ ਤੁਸR ਮੈਨੰ ੂ ਕੁਝ ਪVYਨQ ਦੇ Xਤਰ ਿਦਓਗੇ। ਤੁਸR
ਆਪਣੇ Xਤਰ ਵੱ ਲ ਇYਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜQ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਆਪਣਾ Xਤਰ ਦੇਣ ਲਈ YਬਦQ ਦੀ ਵਰਤT ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸR

ਿਕਸੇ ਪVYਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹR ਹੋ, ਤQ ਬਸ

ਸਭ ਤT ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਿਦਓ ਜੋ ਤੁਸR ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਈ ਪVYਨ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤQ ਪੁੱ ਛੋ।
ਹੁਣ ਤੁਸR ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪVYਨ Yੁਰੂ ਕਰੋਗੇ।

Listening—Domain-level Directions

Grade Two
Screen
Welcome to the Listening section of the ELPAC test.
Make sure your desk is clear of all books, backpacks, cell phones, and electronic devices.
These may not be used during the test.
In the Listening section, you will hear conversations, stories, and presentations. Use the
PLAY button to listen to them. You will hear them only once, so listen carefully.
Each question on the Listening test has a
at any time to hear the questions again.

PLAY button. You can use the

PLAY button

If you ever need help with the directions or the computer, just ask.
When you are ready, select Next to begin the Listening questions.
Recorded Audio (Gr. 2)

Translated Message

(Audio) Welcome to the Listening section of
the ELPAC test.
Make sure your desk is clear of all books,
backpacks, cell phones, and electronic
devices. These may not be used during the
test.
In the Listening section, you will hear
conversations, stories, and presentations.
Use the
PLAY button to listen to them.
You will hear them only once, so listen
carefully.

(Audio) ELPAC ਟੈਸਟ ਦੇ ਿਲਸਿਨੰਗ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰ_W ਦੀਆਂ
ਿਕਤਾਬW, ਬੈਕਪੈਕਸ, ਸੈTਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ^ਾਿਨਕ ਉਪਕਰਣ ਨਹX
ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨW ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹX ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਿਲਸਿਨੰਗ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸX ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ
ਪੇbਕਾਰੀਆਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਉਨ_W ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ

ਚਲਾਓ ਬਟਨ ਦੀ

ਵਰਤ[ ਕਰੋ। ਤੁਸX ਉਨ_W ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ

Each question on the Listening test has a
PLAY button. You can use the
PLAY
button at any time to hear the questions
again.

ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।

If you ever need help with the directions or
the computer, just ask.

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸX ਪ^bਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮY

When you are ready, select Next to begin
the Listening questions.

ਿਲਸਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ^bਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ

ਚਲਾਓ ਬਟਨ

ਚਲਾਓ ਬਟਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼W ਜW ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੋਵੇ, ਤW ਬੱ ਸ ਪੁੱ ਛੋ।

ਜਦ[ ਤੁਸX ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ, ਤW ਿਲਸਿਨੰਗ ਪ^bਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਗਲਾ ਚੁਣੋ।
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Listening—Domain-level Directions

Grades Three Through Five
Screen
Welcome to the Listening section of the ELPAC test.
Make sure your desk is clear of all books, backpacks, cell phones, and electronic devices.
These may not be used during the test.
In the Listening section, you will hear conversations, stories, and presentations. Use the
PLAY button to listen to them. You will hear them only once, so listen carefully.
Each question on the Listening test has a
at any time to hear the questions again.

PLAY button. You can use the

PLAY button

As you listen, you may take notes on scratch paper or you may take notes in the notepad
section of the test.
When you are ready, select Next to begin the Listening questions.
Recorded Audio (Gr. 3–5)

Translated Message

(Audio) Welcome to the Listening section of
the ELPAC test.
Make sure your desk is clear of all books,
backpacks, cell phones, and electronic
devices. These may not be used during the
test.
In the Listening section, you will hear
conversations, stories, and presentations.
Use the
PLAY button to listen to them.
You will hear them only once, so listen
carefully.

ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰ_W ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬW,
ਬੈਕਪੈਕਸ, ਸੈTਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ^ਾਿਨਕ ਉਪਕਰਣ ਨਹX ਪਏ ਹੋਏ
ਹਨ। ਇਹਨW ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹX ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਿਲਸਿਨੰਗ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸX ਗੱ ਲਬਾਤ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇbਕਾਰੀਆਂ
ਸੁਣੋਗੇ। ਉਨ_W ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ

ਚਲਾਓ) ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤ[ ਕਰੋ।

ਤੁਸX ਉਨ_W ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਿਧਆਨ ਨਾਲ

Each question on the Listening test has a
PLAY button. You can use the
PLAY
button at any time to hear the questions
again.
As you listen, you may take notes on
scratch paper or you may take notes in the
notepad section of the test.
When you are ready, select Next to begin
the Listening questions.

(Audio) ELPAC ਟੈਸਟ ਦੇ ਿਲਸਿਨੰਗ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ

ਸੁਣੋ।

ਿਲਸਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ^bਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ

ਚਲਾਓ ਬਟਨ ਹੁੰ ਦਾ

ਹੈ। ਤੁਸX ਪ^bਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮY
ਬਟਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚਲਾਓ

ਿਜਵY ਤੁਸX ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸX ਸਕ^ੈਚ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਨdਿਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜW

ਤੁਸX ਟੈਸਟ ਦੇ ਨdਟਪੈਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਨdਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦ[ ਤੁਸX ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ, ਤW ਿਲਸਿਨੰਗ ਪ^bਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਗਲਾ ਚੁਣੋ।
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Listening—Domain-level Directions

Grades Six Through Twelve
Screen
Welcome to the Listening section of the ELPAC test.
Make sure your desk is clear of all books, backpacks, cell phones, and electronic devices.
These may not be used during the test.
In the Listening section, you will hear conversations and presentations. Use the
button to listen to them. You will hear them only once, so listen carefully.
Each question on the Listening test has a
at any time to hear the questions again.

PLAY button. You can use the

PLAY
PLAY button

As you listen, you may take notes on scratch paper or you may take notes in the notepad
section of the test.
When you are ready, select Next to begin the Listening questions.
Recorded Audio (Gr. 6–12)

Translated Message

(Audio) Welcome to the Listening section of
the ELPAC test.
Make sure your desk is clear of all books,
backpacks, cell phones, and electronic
devices. These may not be used during the
test.
In the Listening section, you will hear
conversations and presentations. Use the
PLAY button to listen to them. You will
hear them only once, so listen carefully.

ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰ_W ਦੀਆਂ
ਿਕਤਾਬW, ਬੈਕਪੈਕਸ, ਸੈTਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ^ਾਿਨਕ ਉਪਕਰਣ ਨਹX
ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨW ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹX ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ।
ਿਲਸਿਨੰਗ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸX ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਪੇbਕਾਰੀਆਂ ਸੁਣੋਗੇ।

Each question on the Listening test has a
PLAY button. You can use the
PLAY
button at any time to hear the questions
again.
As you listen, you may take notes on
scratch paper or you may take notes in the
notepad section of the test.
When you are ready, select Next to begin
the Listening questions.

(Audio) ELPAC ਟੈਸਟ ਦੇ ਿਲਸਿਨੰਗ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ

ਉਨ_W ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ

ਚਲਾਓ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤ[ ਕਰੋ। ਤੁਸX ਉਨ_W

ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
ਿਲਸਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ^bਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ

ਚਲਾਓ ਬਟਨ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸX ਪ^bਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮY
ਚਲਾਓ ਬਟਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਜਵY ਤੁਸX ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸX ਸਕ^ੈਚ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਨdਿਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜW

ਤੁਸX ਟੈਸਟ ਦੇ ਨdਟਪੈਡ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਨdਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦ[ ਤੁਸX ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ, ਤW ਿਲਸਿਨੰਗ ਪ^bਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਗਲਾ ਚੁਣੋ।
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Listening—Domain-level Directions

Kindergarten Through Grade Two Review Screen
Screen
Congratulations, you reached the end of the Listening test!
Thank you for your attention and hard work.
If there are any questions you marked for review, they will be displayed in the box below.
Please finish reviewing any questions you want to, then select Submit Test at the bottom of
the screen.
Test Examiner (TE) Read Aloud (Gr. K–2)
(TE SAY) Congratulations, you reached
the end of the Listening test!

Translated Message
(TE SAY) ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸR ਿਲਸਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਆ
ਹੋ!

Thank you for your attention and hard
work.

ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜT ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੜੀ ਿਮਹਨਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ।

Grades Three Through Twelve Review Screen
Screen
Congratulations, you reached the end of the Listening test!
Thank you for your attention and hard work.
If there are any questions you marked for review, they will be displayed in the box below.
Please finish reviewing any questions you want to, then select Submit Test at the bottom of
the screen.
Recorded Audio (Gr. 3–12)
N/A (No recorded audio for this screen)

Translated Message
ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸR ਿਲਸਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ!
ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜ[ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੜੀ ਿਮਹਨਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ^ਸ਼ਨ ਤੁਸX ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤW ਉਹ

ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਖਾਨc ਿਵੱ ਚ ਪ^ਦਰਿbਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਪ^bਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਿਜਨW ਦੀ ਤੁਸX ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ

ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਸਕ^ੀਨ ਤੇ ਹੇਠW ਟੈਸਟ ਜਮ_W ਕਰੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
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Listening—task type directions

Listening—task type directions
Task

Grade

Message

Translated
Message

Listen to a Short
Exchange

Grades K–12

Listen to a
conversation.

ਗੱ ਲਬਾਤ ਸੁਣੋ

Listen to a
Classroom
Conversation

Grades K–12

Listen to a
conversation.

ਗੱ ਲਬਾਤ ਸੁਣੋ

Listen to a Story

Grades K–5

Listen to a story.

ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ

Listen to an Oral
Presentation

Grades K–12

Listen to some
information.

ਕੁੱ ਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣੋ

Listen to a Speaker
Support an Opinion

Grades 6–12

Listen to a
conversation.

ਗੱ ਲਬਾਤ ਸੁਣੋ

Reading—Domain-level Directions
Kindergarten Through Grade One
Screen
Reading Test
Test Examiner (TE) Read Aloud (Gr. K–1)

(TE SAY) ELPAC ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਹ ਰੀਿਡੰ ਗ ਭਾਗ ਹੈ।

(TE SAY) This is the Reading section of
the ELPAC test.
In this part of the test, we are going to
read together. I will ask you some
questions. You will point to your answer
or tell me your answer with words. If you
are unsure of how to respond to a
question, just respond the best you can.
If you need me to repeat a question, just
ask.
You will now begin the Reading
questions.

Translated Message

ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ, ਅਸR ਇਕੱ ਿਠਆ ਪੜWਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹQ।
ਮS ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪVYਨ ਪੁੱ ਛQਗਾ/ ਪੁੱ ਛQਗੀ। ਤੁਸR ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ
ਵੱ ਲ ਇYਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜQ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੰ ੂ YਬਦQ ਰਾਹR

ਦੱ ਸੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸR ਿਕਸੇ ਪVYਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹR

ਹੋ, ਤQ ਬਸ ਸਭ ਤT ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਿਦਓ ਜੋ ਤੁਸR ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤT ਕੋਈ ਪVYਨ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤQ ਬੱ ਸ

ਪੁੱ ਛੋ।

ਹੁਣ ਤੁਸR ਰੀਿਡੰ ਗ ਪVYਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ।
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Reading—Domain-level Directions

Grade Two
Screen
Welcome to the Reading section of the ELPAC test.
Make sure your desk is clear of all books, backpacks, cell phones, and electronic devices.
These may not be used during the test.
At the beginning of this section of the test, you will see some pictures and you will choose the
word or sentence that matches the picture. After that, you will read some passages and
answer questions about them.
If you ever want the directions read out loud to you or need help with the computer, just ask.
When you are ready, select Next to begin the Reading questions.
Test Examiner (TE) Read Aloud (Gr. 2)
(TE SAY) Welcome to the Reading
section of the ELPAC test.

Translated Message
(TE SAY) ELPAC ਟੈਸਟ ਦੇ ਰੀਿਡੰ ਗ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ

ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

Make sure your desk is clear of all books,
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰWQ ਦੀਆਂ
backpacks, cell phones, and electronic
devices. These may not be used during
ਿਕਤਾਬQ, ਬੈਕਪੈਕਸ, ਸੈNਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟVਾਿਨਕ ਉਪਕਰਣ
the test.
At the beginning of this section of the
test, you will see some pictures and you
will choose the word or sentence that
matches the picture. After that, you will
read some passages and answer
questions about them.
If you ever want the directions read out
loud to you or need help with the
computer, just ask.

ਨਹR ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨQ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹR
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ Yੁਰੂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸR ਕੁਝ ਤਸਵੀਰQ ਵੇਖੋਗੇ

ਅਤੇ ਤੁਸR ਉਸ Yਬਦ ਜQ ਵਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ
ਮੇਲ ਖQਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤT ਬਾਅਦ, ਤੁਸR ਕੁਝ ਅੰYQ ਨੂੰ ਪੜWੋਗੇ ਅਤੇ
ਉਨWQ ਸਬੰ ਧੀ ਕੁਝ ਪVYਨQ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਦਓਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸR ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਹਦਾਇਤQ Xਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱ ਚ

When you are ready, select Next to begin
the Reading questions.

ਪਿੜWਆ ਜਾਵੇ ਜQ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਤQ
ਬੱ ਸ ਪੁੱ ਛੋ।
ਜਦT ਤੁਸR ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ, ਤQ ਰੀਿਡੰ ਗ ਪVYਨQ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਗਲਾ ਚੁਣੋ।

Grades Three Through Twelve (Summative ELPAC)
Screen
Welcome to the Reading section of the ELPAC test.
Make sure your desk is clear of all books, backpacks, cell phones, and electronic devices.
These may not be used during the test.
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In this part of the test, you will read some passages and answer questions about them. Some
passages may be student essays. Student essays may contain errors. If you want any
directions read to you during the test, just ask.
When you are ready, select Next to begin the Reading questions.
Recorded Audio (Gr. 3–12)

Translated Message

(Audio) Welcome to the Reading section of
the ELPAC test.

(Audio)ELPAC ਟੈਸਟ ਦੇ ਰੀਿਡੰ ਗ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ

Make sure your desk is clear of all books,
backpacks, cell phones, and electronic
devices. These may not be used during the
test.
In this part of the test, you will read some
passages and answer questions about
them. Some passages may be student
essays. Student essays may contain errors.
If you want any directions read to you during
the test, just ask.
When you are ready, select Next to begin
the Reading questions.

ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰ_W ਦੀਆਂ
ਿਕਤਾਬW, ਬੈਕਪੈਕਸ, ਸੈTਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ^ਾਿਨਕ ਉਪਕਰਣ ਨਹX
ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨW ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹX ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ।
ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸX ਕੁਝ ਅੰ bW ਨੂੰ ਪੜ_ੋਗੇ ਅਤੇ ਉਨ_W

ਸਬੰ ਧੀ ਕੁਝ ਪ^bਨW ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਦਓਗੇ। ਕੁਝ ਅੰ ਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ
ਲੇ ਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਲੇ ਖW ਿਵੱ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸX ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਕੋਈ ਿਨਰਦੇb ਪੜ_ਾਏ ਜਾਣ, ਤW ਬੱ ਸ ਆਖੋ।

ਜਦ[ ਤੁਸX ਿਤਆਰ ਹੋ, ਤW ਰੀਿਡੰ ਗ ਪ^bਨW ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਗਲਾ

ਚੁਣੋ।

Grades Three Through Twelve (Initial ELPAC)
Screen
Welcome to the Reading section of the ELPAC test.
Make sure your desk is clear of all books, backpacks, cell phones, and electronic devices.
These may not be used during the test.
At the beginning of this section of the test, you will see some pictures and you will choose the
sentence that matches the picture. After that, you will read some passages and answer
questions about them. Some passages may be student essays. Student essays may contain
errors. If you want any directions read to you during the test, just ask.
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When you are ready, select Next to begin the Reading questions.
Translated Message

Recorded Audio (Gr. 3–12)
(Audio) Welcome to the Reading section of
the ELPAC test.
Make sure your desk is clear of all books,
backpacks, cell phones, and electronic
devices. These may not be used during the
test.
At the beginning of this section of the test,
you will see some pictures and you will
choose the sentence that matches the
picture. After that, you will read some
passages and answer questions about
them. Some passages may be student
essays. Student essays may contain errors.
If you want any directions read to you during
the test, just ask.
When you are ready, select Next to begin
the Reading questions.

(Audio) ELPAC ਟੈਸਟ ਦੇ ਰੀਿਡੰ ਗ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰ_W ਦੀਆਂ
ਿਕਤਾਬW, ਬੈਕਪੈਕਸ, ਸੈTਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ^ਾਿਨਕ ਉਪਕਰਣ ਨਹX
ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨW ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹX ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ।
ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ bੁਰੂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸX ਕੁਝ ਤਸਵੀਰW ਵੇਖੋਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਸX ਉਸ bਬਦ ਜW ਵਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਮੇਲ

ਖWਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤ[ ਬਾਅਦ, ਤੁਸX ਕੁਝ ਅੰ bW ਨੂੰ ਪੜ_ੋਗੇ ਅਤੇ ਉਨ_W

ਸਬੰ ਧੀ ਕੁਝ ਪ^bਨW ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਦਓਗੇ। ਕੁਝ ਅੰ ਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ
ਲੇ ਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਲੇ ਖW ਿਵੱ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸX ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਈ ਿਨਰਦੇb ਪੜ_ਾਏ ਜਾਣ, ਤW ਬੱ ਸ ਆਖੋ।
ਜਦ[ ਤੁਸX ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ, ਤW ਰੀਿਡੰ ਗ ਪ^bਨW ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਗਲਾ

ਚੁਣੋ।

Kindergarten Through Grade Two Review Screen
Screen
Congratulations, you reached the end of the Reading test!
Thank you for your attention and hard work.
If there are any questions you marked for review, they will be displayed in the box below.
Please finish reviewing any questions you want to, then select Submit Test at the bottom of
the screen.
Test Examiner (TE) Read Aloud (Gr. K–2)
(TE SAY) Congratulations, you reached
the end of the Reading test!
Thank you for your attention and hard
work.

Translated Message
(TE SAY) ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸR ਰੀਿਡੰ ਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ
ਹੋ!
ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜT ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੜੀ ਿਮਹਨਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ।
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Grades Three Through Twelve Review Screen
Screen
Congratulations, you reached the end of the Listening test!
Thank you for your attention and hard work.
If there are any questions you marked for review, they will be displayed in the box below.
Please finish reviewing any questions you want to, then select Submit Test at the bottom of
the screen.
Recorded Audio (Gr. 3–12)

Translated Message

N/A (No recorded audio for this screen)

ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸR ਿਲਸਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ!
ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜ[ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੜੀ ਿਮਹਨਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ^ਸ਼ਨ ਤੁਸX ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤW ਉਹ

ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਖਾਨc ਿਵੱ ਚ ਪ^ਦਰਿbਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਪ^bਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਿਜਨW ਦੀ ਤੁਸX ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਸਕ^ੀਨ ਤੇ ਹੇਠW ਟੈਸਟ ਜਮ_W ਕਰੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

Reading—task type directions
Task
Read-Along Word
with Scaffolding

Grade
Grades K–1

Message
We are going to read
together.

Page 10

Translated
Message
ਅਸX ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਪੜ_ਣ ਜਾ
ਰਹੇ ਹW।

Reading—task type directions
Reading—task type directions (continuation one)
Task
Read-Along Story
with Scaffolding

Grade
Grades K–1

Message

Translated
Message

We are going to read
together.

ਅਸX ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਪੜ_ਣ ਜਾ ਰਹੇ

[Prompt language
should remain in
English]

[ਪ^\ਪਟ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗ^ੇਜ਼ੀ ਰਿਹਣੀ

Point to where we
should start reading.
We will start reading
here. Put your finger
here. Follow along
with your finger as I
read.
[Prompt language
should remain in
English]
Now I will read the
story to you. Listen
while I read.

ਹW।

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ]
ਿਜੱ ਥ[ ਸਾਨੰੂ ਪੜ_ਨਾ bੁਰੂ ਕਰਨਾ
ੰ ਤ ਕਰੋ।
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ aਥੇ ਸਕੇ

ਅਸX ਇੱ ਥ[ ਪੜ_ਨਾ bੁਰੂ ਕਰWਗੇ।

ਆਪਣੀ `ਗਲੀ ਇੱ ਥੇ ਰੱ ਖੋ। ਿਜਵY
ਿਕ ਮZ ਪੜ_ਦਾ ਹW ਆਪਣੀ

`ਗਲੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
[ਪ^\ਪਟ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗ^ੇਜ਼ੀ ਰਿਹਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ]
ਹੁਣ ਮZ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਹਾਣੀ
ਪੜਾਵWਗਾ। ਜਦ[ ਮZ ਪੜ_ਦਾ ਹW
ਤW ਸੁਣੋ।

Read-Along
Information

Read and Choose a
Word

Read and Choose a
Word

Read and Choose a
Sentence

Grades K–1

Grade 1

Grade 2

Grade 1

Now we are going to
read together. Listen
while I read.

ਹੁਣ ਅਸX ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਪੜ_ਣ ਜਾ

Look at the picture.
Point to the word
that matches the
picture.

ਤਸਵੀਰ ਵੱ ਲ ਵੇਖੋ ਉਸ bਬਦ

Look at the picture.
Choose the word
that matches the
picture.

ਰਹੇ ਹW। ਜਦ[ ਮZ ਪੜ_ਦਾ ਹW ਤW
ਸੁਣੋ।
ੰ ਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤਸਵੀਰ
ਵੱ ਲ ਸਕੇ

ਨਾਲ ਮੇਲ ਖWਦਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਵੱ ਲ ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰ
ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ
ਚੁਣੋ।

Look at the picture.
ਤਸਵੀਰ ਵੱ ਲ ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰ
Point to the sentence ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਵੱ ਲ
that matches the
ਸਕੇ
ੰ ਤ ਕਰੋ।
picture.
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Reading—task type directions (continuation two)
Task
Read and Choose a
Sentence

Read a Short
Informational
Passage

Grade
Grades 2–12

Grade 1

Read a Short
Informational
Passage

Grades 2–12

Read a Student
Essay

Grades 3–12

Read a Literary
Passage

Grade 1

Read a Literary
Passage

Grades 2–12

Read an
Informational
Passage

Grade 1

Message

Translated
Message

Look at the picture.
Choose the
sentence that
matches the picture.

ਤਸਵੀਰ ਵੱ ਲ ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰ

Now you are going
to read a text on
your own. I will ask
you some questions
about what you have
read.

ਹੁਣ ਤੁਸX ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱ ਕ

Read the text, then
answer the
questions.

ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਨੂੰ
ਚੁਣੋ।

ਪਾਠ ਪੜ_ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ
ਵੀ ਤੁਸX ਪਿੜ_ਆ ਹੈ, ਮZ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ^bਨ ਪੁੱ ਛWਗਾ।
ਪਾਠ ਪੜ,_ੋ ਿਫਰ ਪ^bਨW ਦੇ
aਤਰ ਿਦਓ।

A student has written
an essay. The essay
may include errors.
Read the essay,
then answer the
questions.

ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨc ਇੱ ਕ ਲੇ ਖ

Now you are going
to read a story on
your own. Then you
will answer
questions about
what you have read.

ਹੁਣ ਤੁਸX ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱ ਕ

Read the story, then
answer the
questions.
Now you will read a
text on your own.
Then you will answer
some questions
about what you have
read.

ਿਲਿਖਆ। ਲੇ ਖ ਿਵੱ ਚ ਗਲਤੀਆਂ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇ ਖ ਨੂੰ ਪੜ,_ੋ
ਿਫਰ ਪ^bਨW ਦੇ aਤਰ ਿਦਓ।

ਕਹਾਣੀ ਪੜ_ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਿਫਰ

ਤੁਸX ਜੋ ਪੜ_ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ
ਤੁਸX ਪ^bਨW ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਦਓਗ।ੇ
ਕਹਾਣੀ ਪੜ,_ੋ ਿਫਰ ਪ^bਨW ਦੇ
ਜਵਾਬ ਿਦਓ।

ਹੁਣ ਤੁਸX ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱ ਕ
ਪਾਠ ਪੜ_ੋਗੇ। ਿਫਰ ਤੁਸX ਜੋ
ਪੜ_ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ
ਤੁਸX ਪ^bਨW ਦੇ aਤਰ
ਿਦਓਗੇ।
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Reading—task type directions (continuation three)
Task
Read an
Informational
Passage

Grade

Message

Grades 2–12

Read the text, then
answer the
questions.

Translated
Message
ਪਾਠ ਪੜ_ੋ, ਿਫਰ ਪ^bਨW ਦੇ
aਤਰ ਿਦਓ।

Writing—Domain-level Directions
Kindergarten Through Grade Two
Screen
(No screen—all on paper)
Test Examiner (TE) Read Aloud (Gr. K–2)
(TE SAY) Today, you will take the ELPAC
Writing test.
In this part of the test, you will write your
answers to some questions on paper. If
you are unsure of how to respond to a
question, just respond the best you can.
If you need any questions repeated, just
ask.
You will now begin the Writing questions.

Translated Message
(TE SAY) ਅੱ ਜ, ਤੁਸR ELPAC ਦੇ ਰਾਈਿਟੰ ਗ ਟੈਸਟ ਲਵੋਗੇ।
ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸR ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪVYਨQ ਦੇ

Xਤਰ ਿਲਖੋਗ।ੇ ਜੇ ਤੁਸR ਿਕਸੇ ਪVYਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ

ਯਕੀਨੀ ਨਹR ਹੋ, ਤQ ਬਸ ਸਭ ਤT ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਿਦਓ ਜੋ ਤੁਸR

ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਕੋਈ ਪVYਨ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤQ ਬੱ ਸ ਆਖ।ੋ
ਹੁਣ ਤੁਸR ਰਾਈਿਟੰ ਗ ਪVYਨ Yੁਰੂ ਕਰੋਗ।ੇ

Grades Three Through Twelve
Screen
Welcome to the Writing section of the ELPAC test.
Make sure your desk is clear of all books, backpacks, cell phones, and electronic devices.
These may not be used during the test.
Each question on the Writing test has a
any time to hear the questions again.

PLAY button. You can use the

PLAY button at

In this part of the test you will type your responses to questions in the boxes provided.
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When you are ready, select Next to begin the Writing questions. Make sure to answer all
questions in English.
Recorded Audio (Gr. 3–12)

Translated Message

(Audio) Welcome to the Writing section of
the ELPAC test.
Make sure your desk is clear of all books,
backpacks, cell phones, and electronic
devices. These may not be used during the
test.
Each question on the Writing test has a
PLAY button. You can use the
PLAY
button at any time to hear the questions
again.

(Audio) ELPAC ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਾਈਿਟੰ ਗ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰ_W ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬW,
ਬੈਕਪੈਕਸ, ਸੈTਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲਕਟ^
ੈ ਾਿਨਕ ਉਪਕਰਣ ਨਹX ਪਏ ਹੋਏ
ਹਨ। ਇਹਨW ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹX ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਾਈਿਟੰ ਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ^bਨ ਿਵਚ
ੱ

ਚਲਾਓ ਬਟਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸX ਪ^bਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮY
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

In this part of the test you will type your
responses to questions in the boxes
provided.

ਚਲਾਓ ਬਟਨ

ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸX ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਖਾਨc ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ

When you are ready, select Next to begin
the Writing questions. Make sure to answer
all questions in English.

ਪ^bਨW ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ।
ਜਦ[ ਤੁਸX ਿਤਆਰ ਹੋਵ[, ਤW ਰਾਈਿਟੰ ਗ ਪ^bਨW ਨੂੰ bੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਗਲਾ ਚੁਣੋ। ਸਾਰੇ ਪ^bਨW ਦੇ aਤਰ ਅਗਰੇ
ਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ
ੰ
ਬਣਾਓ।

Grades Three Through Twelve Review Screen
Screen
Congratulations, you reached the end of the Listening test!
Thank you for your attention and hard work.
If there are any questions you marked for review, they will be displayed in the box below.
Please finish reviewing any questions you want to, then select Submit Test at the bottom of
the screen.
Recorded Audio (Gr. 3–12)
N/A (No recorded audio for this screen)

Translated Message
ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸR ਿਲਸਿਨੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ!
ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜ[ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੜੀ ਿਮਹਨਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ^ਸ਼ਨ ਤੁਸX ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤW ਉਹ

ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਖਾਨc ਿਵੱ ਚ ਪ^ਦਰਿbਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਪ^bਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਿਜਨW ਦੀ ਤੁਸX ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ

ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਸਕ^ੀਨ ਤੇ ਹੇਠW ਟੈਸਟ ਜਮ_W ਕਰੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
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Writing—task type directions

Writing—task type directions
Task

Grade

Label a Picture–
Word, with
Scaffolding

Grades K–1

Write a Story
Together with
Scaffolding

Grades K–2

Write an
Informational Text
Together

Grades 1–2

Describe a Picture

Describe a Picture

Grade 1

Grades 3–12

Message

Translated
Message

Now we are going to
write some letters
and words together.

ਹੁਣ ਅਸX ਕੁਝ ਅੱ ਖਰ ਅਤੇ

We are going to
write a story
together.

ਅਸX ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਇੱ ਕ ਕਹਾਣੀ

Now I am going to
tell you some
information. Listen
carefully. Then we
will write about what
we have learned.

ਹੁਣ ਮZ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ

bਬਦ ਇੱ ਕਿਠਆਂ ਿਲਖਣ ਜਾ
ਰਹੇ ਹW।

ਿਲਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹW।

ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹW। ਿਧਆਨ

ਨਾਲ ਸੁਣ।ੋ ਿਫਰ ਜੋ ਅਸX

ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਲਖWਗ।ੇ

In this part of the
test, you will write a
sentence on your
own.

ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸX

Imagine that you and
a partner are going
to describe a picture.
Your partner has
started writing a
paragraph about the
picture. The
paragraph may
contain errors. Read
your partner’s
paragraph and then
follow the directions
for answering the
two questions.

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸX ਅਤੇ
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱ ਕ ਵਾਕ ਿਲਖੋਗੇ।

ਇਕ ਸਾਥੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਦਾ
ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨc ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ
ਇਕ ਪੈਰਾ ਿਲਖਣਾ bੁਰੂ ਕਰ

ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਪੈਰੇ ਿਵੱ ਚ ਗਲਤੀਆਂ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ
ਦਾ ਪੈਰਾ ਪੜ_ੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੋਹW
ਪ^bਨW ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ

ਹਦਾਇਤW ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

Writing—task type directions
Writing—task type directions (continuation one)
Task
Write About an
Experience

Grade
Grade 1

Message

Translated
Message

You are going to
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ
write in English
ੰ ੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ
ਤੁਸX ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਗ^
about something that
ਿਲਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
happened to you.
[Prompt should
remain in English]
•

•

You should write
at least one
complete
sentence.
Use descriptions,
details, and
examples to
make your writing
interesting.

[ਪ^\ਪਟ ਅੰ ਗ^ੇਜ਼ੀ ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ]
•

ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ
ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਿਲਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਨੂੰ
ਿਦਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਿਬਰਤWਤ, ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਤੇ
ਉਦਾਹਰਣW ਦੀ ਵਰਤ[

ਕਰੋ।
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Writing—task type directions
Writing—task type directions (continuation two)
Task
Write About an
Experience

Grade
Grade 2

Message
You are going to
write a paragraph in
English about your
personal experience.
[Prompt should
remain in English]
•

•

•

•

Your paragraph
should include at
least three
complete
sentences.
Use descriptions,
details, and
examples to
make your writing
interesting.
Check your
writing for correct
grammar, capital
letters,
punctuation, and
spelling.
Do not write
outside the box.
Please write
neatly.

Translated
Message
ਤੁਸX ਆਪਣੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ੰ
ੱ
ਅਨੁਭਵW ਬਾਰੇ ਅਗਰੇ
ਜ਼ੀ ਿਵਚ

ਇੱ ਕ ਪੈਰਾ ਿਲਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
[ਪ^\ਪਟ ਅੰ ਗ^ੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ]
•

ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੇ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ
ਿਤੰ ਨ ਮੁਕੰ ਮਲ ਵਾਕ bਾਮਲ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

•

ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਨੂੰ
ਿਦਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਿਬਰਤWਤ, ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਤੇ
ਉਦਾਹਰਣW ਦੀ ਵਰਤ[
ਕਰੋ।

•

ਸਹੀ ਿਵਆਕਰਨ, ਵੱ ਡੇ
ਅੱ ਖਰW, ਿਵbਰਾਮ ਿਚੰ ਨ_
ਅਤੇ bਬਦ ਜੋੜW ਲਈ
ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਦੀ ਜWਚ

ਕਰੋ।
•

ਖਾਨc ਤ[ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਲਖ।ੋ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼

ਿਲਖੋ।
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Writing—task type directions
Writing—task type directions (continuation three)
Task
Write About an
Experience

Grade
Grades 3–12

Message
In the following box,
you are going to
write a paragraph in
English about your
personal experience.
[Recording of prompt
is in English]
•

•

•

Your paragraph
should include at
least three
complete
sentences and
should have a
beginning, a
middle, and an
end.
Use descriptions,
details, and
examples to
make your writing
interesting.
Check your
writing for correct
grammar, capital
letters,
punctuation, and
spelling.

Translated
Message
ਹੇਠ ਿਦਤ
ੱ ੇ ਖਾਨc ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸX
ਆਪਣੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵW
ੰ ੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪੈਰਾ
ਬਾਰੇ ਅਗ^
ਿਲਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
[ਪ^\ਪਟ ਦੀ ਿਰਕਾਿਡੰ ਗ ਅੰ ਗ^ੇਜ਼ੀ

ਿਵੱ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ]
•

ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੇ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ
ਿਤੰ ਨ ਮੁਕੰ ਮਲ ਵਾਕ bਾਮਲ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨW ਿਵੱ ਚ bੁਰੂਆਤ,
ਇੱ ਕ ਮੱ ਧ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਨੂੰ
ਿਦਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਿਬਰਤWਤ, ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਤੇ
ਉਦਾਹਰਣW ਦੀ ਵਰਤ[

•

ਕਰੋ।

ਸਹੀ ਿਵਆਕਰਨ, ਵੱ ਡੇ
ਅੱ ਖਰW, ਿਵbਰਾਮ ਿਚੰ ਨ_
ਅਤੇ bਬਦ ਜੋੜW ਲਈ
ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਦੀ ਜWਚ

ਕਰੋ।
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Writing—task type directions
Writing—task type directions (continuation four)
Task
Write About
Academic
Information

Write About
Academic
Information

Grade
Grades 3–5

Grades 6–12

Message
Imagine that you are
writing a description
with a classmate.
Your classmate filled
in information in a
graphic organizer.
Read the details in
the graphic
organizer. Then use
the information to
answer the two
questions.
Imagine that you are
working on a group
project. Some
members of your
group have created
a graphic organizer.
Use the information
in the graphic
organizer to answer
the two questions.
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Translated
Message
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸX ਇੱ ਕ
ਸਿਹਪਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ

ਿਬਰਤWਤ ਿਲਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ
ਸਿਹਪਾਠੀ ਨc ਇੱ ਕ ਗ^ਾਿਫਕ
ਪ^ਬੰ ਧਕ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ।
ਗ^ਾਿਫਕ ਪ^ਬੰ ਧਕ ਿਵੱ ਚ ਵੇਰਵੇ
ਪੜ।_ੋ ਿਫਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ[
ਦੋਨW ਪ^bਨW ਦੇ aਤਰ ਦੇਣ ਲਈ
ਕਰੋ।

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸX ਇੱ ਕ
ਗਰੁੱ ਪ ਪ^ੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੁਝ

ਮZਬਰW ਨc ਇੱ ਕ ਗ^ਾਿਫਕ ਪ^ਬੰ ਧਕ

ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਨW ਪ^bਨW ਦੇ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਗ^ਾਿਫਕ
ਪ^ਬੰ ਧਖ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਵਰਤ[ ਕਰੋ।

Writing—task type directions
Writing—task type directions (continuation five)
Task
Justify an Opinion

Grade
Grades 3–5

Message

Translated
Message

In the following box,
you are going to
write at least one
paragraph in English
about an important
issue.

ਹੇਠ ਿਦਤ
ੱ ੇ ਖਾਨc ਿਵਚ,
ੱ ਤੁਸX ਇੱ ਕ

[Recording of prompt
is in English]
•

•

•

•
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ਮਹਤਵਪੂ
ੱ
ਰਨ ਮੁੱ ਦੇ ਤੇ ਅਗਰੇ
ੰ
ਜ਼ੀ
ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਪੈਰਾ
ਿਲਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
[ਪ^\ਪਟ ਦੀ ਿਰਕਾਿਡੰ ਗ ਅੰ ਗ^ੇਜ਼ੀ

ਿਵੱ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ]

Think about what
you will write
before you begin
writing.

•

State your
opinion clearly
and give two or
more reasons to
support your
opinion.

•

The paragraph
should include at
least three
complete
sentences.

•

Check your
writing for correct
grammar, capital
letters,
punctuation, and
spelling.

ਿਲਖਣਾ bੁਰੂ ਕਰਨ ਤ[
ਪਿਹਲW, ਤੁਸX ਕੀ ਿਲਖੋਗੇ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।

ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਪੱ bਟ
ਤੌਰ ਤੇ ਦੱ ਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਰਾਏ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਦੋ
ਜW ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱ ਸ।ੋ
ੰ
ਪੈਰੇ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਿਤਨ
ਮੁਕੰ ਮਲ ਵਾਕ bਾਮਲ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

•

ਸਹੀ ਿਵਆਕਰਨ, ਵੱ ਡੇ
ਅੱ ਖਰW, ਿਵbਰਾਮ ਿਚੰ ਨ_
ਅਤੇ bਬਦ ਜੋੜW ਲਈ
ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਦੀ ਜWਚ

ਕਰੋ।

Writing—task type directions
Writing—task type directions (continuation six)
Task
Justify an Opinion

Grade
Grades 6–12

Message

Translated
Message

In the following box,
you are going to
write at least two
paragraphs in
English about an
important issue.
[Recording of prompt
is in English]

ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਖਾਨc ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸX ਇੱ ਕ

ਿਵੱ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ]

•

Think about what
you will write
before you begin
writing.

•

State your
opinion clearly
and give two or
more reasons to
support your
opinion.

•

The paragraphs
should include at
least three
complete
sentences.

•

•

•

•
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Check your
writing for correct
grammar, capital
letters,
punctuation, and
spelling.

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱ ਦੇ ਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਦੋ ਪੈਰੇ ਿਲਖਣ
ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
[ਪ^\ਪਟ ਦੀ ਿਰਕਾਿਡੰ ਗ ਅੰ ਗ^ੇਜ਼ੀ
ਿਲਖਣਾ bੁਰੂ ਕਰਨ ਤ[
ਪਿਹਲW, ਤੁਸX ਕੀ ਿਲਖੋਗੇ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।

ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਪੱ bਟ
ਤੌਰ ਤੇ ਦੱ ਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਰਾਏ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਦੋ
ਜW ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱ ਸੋ।
ਪੈਰੇ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਿਤੰ ਨ
ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਕ bਾਮਲ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

•

ਸਹੀ ਿਵਆਕਰਨ, ਵੱ ਡੇ
ਅੱ ਖਰW, ਿਵbਰਾਮ ਿਚੰ ਨ_
ਅਤੇ bਬਦ ਜੋੜW ਲਈ
ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਦੀ ਜWਚ
ਕਰੋ।

Speaking—Domain-level Directions

Speaking—Domain-level Directions
Kindergarten Through Grade One
Screen
Speaking Test
Spoken by Test Examiner (read aloud
from the DFA)

Translated Message

Today you will be taking the Speaking
ਅੱ ਜ ਤੁਸR ELPAC ਦੇ ਸਪੀਿਕੰ ਗ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਓਗੇ। ਪਿਹਲQ,
section of ELPAC. First, I am going to log
ਮS ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌ ਗ ਇਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹQ।
you in.
[ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਜWਚ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਜWਚ ਸਮੇਤ,

[Follow login directions, including the
recording check and sound and audio
check]

ਲੌ ਗਇਨ ਿਨਰਦੇbW ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ]

Remember to answer all of the questions
in English. If you want me to repeat a
question, you can ask me to. OK, let’s
get started.

ਸਾਰੇ ਪVYਨQ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਦੇਣੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ। ਜੇਕਰ
ਤੁਸR ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮS ਿਕਸੇ ਪVYਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵQ, ਤQ ਤੁਸR ਮੈਨੰ ੂ
ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ Yੁਰੂ ਕਰੀਏ।

Grades Two Through Twelve
Screen
Speaking Test
Spoken by Test Examiner (read aloud
from the DFA)

Translated Message

Today you will be taking the Speaking
ਅੱ ਜ ਤੁਸR ELPAC ਦੇ ਸਪੀਿਕੰ ਗ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਓਗੇ। ਪਿਹਲQ,
section of ELPAC. First, I am going to log
ਮS ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌ ਗ ਇਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹQ।
you in.
[ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਜWਚ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਜWਚ ਸਮੇਤ,

[Follow login directions, including the
recording check and sound and audio
check]

ਲੌ ਗਇਨ ਿਨਰਦੇbW ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ]

Remember to answer all of the questions
in English. If you want me to repeat a
question, you can ask me to. OK, let’s
get started.

ਸਾਰੇ ਪVYਨQ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਦੇਣੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ। ਜੇਕਰ
ਤੁਸR ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮS ਿਕਸੇ ਪVYਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵQ, ਤQ ਤੁਸR ਮੈਨੰ ੂ
ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ Yੁਰੂ ਕਰੀਏ।
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Speaking—task type directions

Kindergarten Through Grade 12 Review Screen
Screen
Congratulations, you reached the end of the Speaking test!
Thank you for your attention and hard work.
If there are any questions you marked for review, they will be displayed in the box below.
Please finish reviewing any questions you want to, then select Submit Test at the bottom of
the screen.
Spoken by Test Examiner (read aloud
from the DFA)

Translated Message
ਇਹ ਸਪੀਿਕੰ ਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਅੰ ਤਮ ਭਾਗ ਹੈ। ਆਪਣੀ

This is the end of the Speaking test.
Thank you for your attention and hard
work.

ਤਵੱ ਜT ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੜੀ ਿਮਹਨਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ।

Speaking—task type directions
Task
Talk About a Scene

Speech Functions

Speech Functions

Grade
Grades K–12

Grades 2–5

Grades 6–12

Message
Look at the picture. I
am going to ask you
some questions
about it.

Translated
Message
ਤਸਵੀਰ ਵੱ ਲ ਵੇਖੋ ਮZ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ^bਨ ਪੁੱ ਛਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹW।

I am going to tell you
about a situation that
could happen to you.
Then, tell me what
you would say.

ਮZ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ

I’m going to tell you
about a situation that
could happen to you.
Then, tell me what
you would say. Make
sure your answer is
appropriate for your
audience.

ਮZ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ

ਦੱ ਸਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹW ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ

ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ, ਮੈਨੰੂ
ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸX ਕੀ ਕਹੋਗੇ।

ਦੱ ਸਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹW ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ

ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ, ਮੈਨੰੂ
ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸX ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰbਕW ਲਈ
ਢੁੱ ਕਵW ਹੈ।

Support an Opinion

Grades K–12

I am going to ask
you for your opinion.
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ਮZ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਪੁੱ ਛਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹW।

Speaking—task type directions
Speaking—task type directions (continuation one)
Task
Retell a Narrative

Grade
Grade K–5

Message
Look at the pictures.
I am going to tell you
a story about the
pictures. Listen
carefully. You will
hear the story only
once. When I am
finished, you will use
the pictures to tell
the story back to me.

Translated
Message
ਤਸਵੀਰW ਵੱ ਲ ਵੇਖ।ੋ
ਮZ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਸਵੀਰW ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ
ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹW।
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸX
ਕਹਾਣੀ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਵਾਰ

ਸੁਣੋਗੇ। ਜਦ[ ਮZ ਪੂਰਾ ਕਰ

ਲਵWਗਾ, ਤW ਤੁਸX ਤਸਵੀਰW ਦੀ
ਵਰਤ[ ਮੈਨੰੂ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਸ
ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਕਰ[ਗੇ।

Present and Discuss
Information

Grades 6–12

I am going to ask
you to talk about a
graphic. Look at the
graphic.

ਮZ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗ^ਾਿਫਕ ਬਾਰੇ

[Prompt should
remain in English]

[ਪ^\ਪਟ ਅੰ ਗ^ੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣੀ

Take some time to
look at the graphic.
Let me know when
you are ready for me
to ask you a
question.
Summarize an
Academic
Presentation

Grade K–2

I am going to tell you
some information.
Listen carefully. You
will hear the
information only
once. When I am
finished, you will tell
me about the
information.

ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾ

ਿਰਹਾ ਹW। ਗ^ਾਿਫਕਸ ਵੱ ਲ ਵੇਖ।ੋ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ]
ਗ^ਾਿਫਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੁਝ
ਸਮW ਲਓ। ਜਦ[ ਤੁਸX ਮੇਰੇ ਤ[
ਕੋਈ ਪ^bਨ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਹੋਵੋ ਤW ਮੈਨੰੂ ਦੱ ਸੋ।

ਮZ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹW। ਿਧਆਨ

ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸX ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।

ਜਦ[ ਮZ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵWਗਾ,
ਤੁਸX ਮੈਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ
ਦਸੋ
ੱ ਗੇ।
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Speaking—task type directions
Speaking—task type directions (continuation two)
Task
Summarize an
Academic
Presentation

Grade
Grades 3–12

Message

Translated
Message

You are going to
listen to some
information. You will
hear the information
only once. As you
listen, look at the
pictures. You may
take notes as you
listen.

ਤੁਸX ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣਨ ਜਾ

When the
presentation ends
you will summarize
the information you
heard. As you
summarize, you
should include all the
steps in the
demonstration and
use relevant details
and clear language.
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ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸX ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਰਫ

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਸੁਣੋਗ।ੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ,

ਤਸਵੀਰW ਨੂੰ ਵੇਖ।ੋ ਤੁਸX ਸੁਣਦੇ
ਸਮY ਨdਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦ[ ਪੇbਕਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਤੁਸX ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਸਖੇ
ੰ ਪ ਿਵੱ ਚ ਪ^ਸਤੁਤ ਕਰੋਗ।ੇ
ਿਜਵY ਤੁਸX ਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਆਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ
ਪੜਾਅ bਾਮਲ ਕਰਨc ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਪ^ਸੰ ਿਗਕ ਵੇਰਿਵਆਂ
ਅਤੇ ਸਪੱ bਟ ਭਾbਾ ਦੀ ਵਰਤ[
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

