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.
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 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
any questions repeated, just ask. If you
are having trouble hearing the test, let
me know.
You will now begin the Listening
questions.

Translated Message
(TE SAY) ELPAC ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਿਸਲ ਿੰ ਗ ਭਾਗ ਲ ਿੱ ਚ
ਤੁਹਾਡਾ ਸ ਾਗਤ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਲ ਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ

ਾਿ ਸੁਣੋਗੇ।

ਲਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਦਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ

ਆਪ੍ਣੇ ਉੱਤਰ ਿੱ ਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰਕੇ ਮੈ ਿੰ ਆਪ੍ਣਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱ ਸੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਪ੍ਰਸ਼

ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਯਕੀ ੀ ਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ
ਿੀਆ ਜ ਾਬ ਲਦਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾ ਿੰ

ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ੁਿੱ ਛੋ। ਜੇ

ਤੁਹਾ ਿੰ ਟੈਸਟ ਸੁਣ ਲ ਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈ ਿੰ
ਦਿੱ ਸੋ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ

ਾਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ ਸ਼ੁਰ ਕਰੋਗੇ।

Listening—task type directions
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Listening—task type directions

Grade Two
Screen
Welcome to the Listening section of the ELPAC test.
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 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 any questions
repeated, just ask. If you are having trouble hearing the test, let me know.
You will now begin the Listening questions.
Test Examiner (TE) Read Aloud (Gr. 2)

Translated Message

(TE SAY) Welcome to the Listening section
of the ELPAC test.

(TE SAY) ELPAC ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਿਸਲ ਿੰ ਗ ਭਾਗ ਲ ਿੱ ਚ

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 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 any questions repeated, just ask.
If you are having trouble hearing the test, let
me know.
You will now begin the Listening questions.

ਤੁਹਾਡਾ ਸ ਾਗਤ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਲ ਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ

ਾਿ ਸੁਣੋਗ।ੇ ਲਿਰ

ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਦਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ

ਉੱਤਰ ਿੱ ਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਮੈ ਿੰ ਆਪ੍ਣਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱ ਸੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ ਦਾ

ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਯਕੀ ੀ ਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ
ਜ ਾਬ ਲਦਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾ ਿੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼

ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਲਝਝਕ ਪ੍ੁਿੱ ਛੋ। ਜੇ ਤੁਹਾ ਿੰ
ਟੈਸਟ ਸੁਣ ਲ ਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈ ਿੰ ਦਿੱ ਸੋ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ
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ਾਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ ਸ਼ੁਰ ਕਰੋਗੇ।

Listening—task type 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
PLAY button. You can use the
PLAY button
at any time to hear the questions again. You must answer all the questions that go with each
recording before you can go on to the next recording.
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
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Listening—task type directions
Recorded Audio (Gr. 3–5)

Translated Message

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

(Audio) ELPAC ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਿਸਲ ਿੰ ਗ ਭਾਗ ਲ ਿੱ ਚ

Make sure your desk is clear of all books,
backpacks, cell phones, and electronic
devices. These may not be used during the
test.

ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਲਕਸੇ ਤਰਹਾਂ

ਦੀਆਂ ਲਕਤਾਬਾਂ, ਬੈਕਪ੍ੈਕਸ, ਸੈੈੱਿ ਿੋ ਅਤੇ ਇਿੈ ਕਟਰਾਲ ਕ

ਉਪ੍ਕਰਣ ਹੀਂ ਪ੍ਏ ਹੋਏ ਹ । ਇਹ ਾਂ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਟੈਸਟ

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.

ਦੇ ਦੌਰਾ

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

ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਲਿਸਲ ਿੰ ਗ ਭਾਗ ਲ ਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਗਿੱ ਿਬਾਤ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ

Each question on the Listening test has a
PLAY button. You can use the
PLAY
button at any time to hear the questions
again. You must answer all the questions
that go with each recording before you can
go on to the next recording.
As you listen, you may take notes on
scratch paper or you may take notes in the
notepad section of the test.

ਤੁਹਾਡਾ ਸ ਾਗਤ ਹੈ।

ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਉ ਹ ਾਂ ਿੰ ਸੁਣ ਿਈ

ਚਿਾਓ)

ਬਟ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉ ਹ ਾਂ ਿੰ ਲਸਰਿ ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਹੀ
ਸੁਣੋਗੇ, ਇਸ ਿਈ ਲਿਆ

ਾਿ ਸੁਣੋ।

ਲਿਸਲ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ ਲ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ
ਬਟ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼
ੀ ਸਮੇਂ

ਚਿਾਓ

ਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਿਈ ਲਕਸੇ

ਚਿਾਓ ਬਟ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਗਿੀ ਲਰਕਾਰਲਡਿੰ ਗ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਿਾਂ, ਤੁਹਾ ਿੰ ਹਰ
ਲਰਕਾਰਲਡਿੰ ਗ ਾਿ ਆਉਣ ਾਿੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ
ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਲਜ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੈਚ ਪ੍ੇਪ੍ਰ 'ਤੇ ੋ ਲਟਸ ਿੈ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ੋ ਟਪ੍ੈਡ ਸੈਕਸ਼ ਲ ਿੱ ਚ ੋ ਟ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਤਆਰ ਹੋ ੋ, ਤਾਂ ਲਿਸਲ ਿੰ ਗ ਪ੍ਰਸ਼ ਸ਼ੁਰ ਕਰ
ਿਈ ਅਗਿਾ ਚੁਣ।ੋ
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Listening—task type 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.

PLAY

Each question on the Listening test has a
PLAY button. You can use the
PLAY button
at any time to hear the questions again. You must answer all the questions that go with each
recording before you can go on to the next recording.
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
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Listening—task type directions
Recorded Audio (Gr. 6–12)

Translated Message

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

(Audio) ELPAC ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਿਸਲ ਿੰ ਗ ਭਾਗ ਲ ਿੱ ਚ

Make sure your desk is clear of all books,
backpacks, cell phones, and electronic
devices. These may not be used during the
test.

ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਲਕਸੇ ਤਰਹਾਂ

ਤੁਹਾਡਾ ਸ ਾਗਤ ਹੈ।

ਦੀਆਂ ਲਕਤਾਬਾਂ, ਬੈਕਪ੍ੈਕਸ, ਸੈੈੱਿ ਿੋ ਅਤੇ ਇਿੈ ਕਟਰਾਲ ਕ

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.

ਉਪ੍ਕਰਣ ਹੀਂ ਪ੍ਏ ਹੋਏ ਹ । ਇਹ ਾਂ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਟੈਸਟ

Each question on the Listening test has a
PLAY button. You can use the
PLAY
button at any time to hear the questions
again. You must answer all the questions
that go with each recording before you can
go on to the next recording.

ਸੁਣੋਗੇ। ਉ ਹ ਾਂ ਿੰ ਸੁਣ ਿਈ

ਦੇ ਦੌਰਾ

ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਲਿਸਲ ਿੰ ਗ ਭਾਗ ਲ ਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਾਰਤਾਿਾਪ੍ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ
ਚਿਾਓ ਬਟ ਦੀ ਰਤੋਂ

ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉ ਹ ਾਂ ਿੰ ਲਸਰਿ ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਹੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਸ ਿਈ
ਲਿਆ

ਾਿ ਸੁਣੋ। ਅਗਿੀ ਲਰਕਾਰਲਡਿੰ ਗ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੋਂ

ਪ੍ਲਹਿਾਂ, ਤੁਹਾ ਿੰ ਹਰ ਲਰਕਾਰਲਡਿੰ ਗ ਾਿ ਆਉਣ ਾਿੇ ਸਾਰੇ

As you listen, you may take notes on
scratch paper or you may take notes in the
notepad section of the test.

ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

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

ਬਟ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼

ਲਿਸਲ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ ਲ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ
ੀ ਸਮੇਂ

ਚਿਾਓ

ਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਿਈ ਲਕਸੇ

ਚਿਾਓ ਬਟ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲਜ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੈਚ ਪ੍ੇਪ੍ਰ 'ਤੇ ੋ ਲਟਸ ਿੈ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ੋ ਟਪ੍ੈਡ ਭਾਗ ਲ ਿੱ ਚ ੋ ਟ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਤਆਰ ਹੋ ੋ, ਤਾਂ ਲਿਸਲ ਿੰ ਗ ਪ੍ਰਸ਼ ਸ਼ੁਰ ਕਰ
ਿਈ ਅਗਿਾ ਚੁਣ।ੋ
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Listening—task type directions

Kindergarten Through Grade Two Review Screen
Screen
Congratulations, you reached the end of the 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 test!

Translated Message
(TE SAY) ਿਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਤੇ ਆ ਗਏ
ਹੋ!

Thank you for your attention and hard
work.

ਆਪ੍ਣੀ ਤ ਿੱ ਜੋਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੜੀ ਲਮਹ ਤ ਿਈ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਿੰ

ਾਦ।

Grades Three Through Twelve Review Screen
Screen
Congratulations, you reached the end of the 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, ਤੁ ਸ ਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ!

Listening—task type directions
Task

Grade

Message

Translated
Message

Listen to a Short
Exchange

Grades K–12

Listen to a
conversation.

ਗਿੱ ਿਬਾਤ ਸੁਣੋ

Listen to a
Classroom
Conversation

Grades 1–12

Listen to a
conversation.

ਗਿੱ ਿਬਾਤ 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.

ਕੁਿੱ ਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣੋ
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Task
Listen to a Speaker
Support an Opinion

Grade

Message

Grades 6–12

Listen to a
conversation.

Translated
Message
ਗਿੱ ਿਬਾਤ ਸੁਣੋ

Reading—Domain-level Directions
Kindergarten Through Grade One
Screen
Reading Test
Test Examiner (TE) Read Aloud (Gr. K–1)
(TE SAY) This is the Reading section of
the ELPAC test.

Translated Message
(TE SAY) ELPAC ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਹ ਰੀਲਡਿੰ ਗ ਭਾਗ ਹੈ।

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.

ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਲ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲਿਆ ਪ੍ੜਹ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ ਪ੍ੁਿੱ ਛਾਂਗਾ/ ਪ੍ੁਿੱ ਛਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪ੍ਣੇ ਜ ਾਬ ਿੱ ਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਜ ਾਬ
ਮੈ ਿੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱ ਸੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ ਦਾ
ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਯਕੀ ੀ ਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ
ਿੀਆ ਜ ਾਬ ਲਦਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

You will now begin the Reading
questions.

ਜੇ ਤੁਹਾ ਿੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ
ਬਿੱ ਸ ਪ੍ੁਿੱ ਛੋ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਡਿੰ ਗ ਪ੍ਰਸ਼ ਸ਼ੁਰ ਕਰੋਗੇ।

Grade Two
Screen
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.
Test Examiner (TE) Read Aloud (Gr. 2)

Translated Message
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Test Examiner (TE) Read Aloud (Gr. 2)

Translated Message

(TE SAY) This is the Reading section of
the ELPAC test.

(TE SAY) ਇਹ ELPAC ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੀਲਡਿੰ ਗ ਭਾਗ

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.

ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਲ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲਿਆਂ ਪ੍ੜਹਣ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼

ਪ੍ੁਿੱ ਛਾਂਗਾ/ਪ੍ੁਿੱ ਛਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ

ਆਪ੍ਣੇ ਉੱਤਰ ਿੱ ਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰਕੇ ਮੈ ਿੰ ਆਪ੍ਣਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱ ਸੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਪ੍ਰਸ਼

ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਯਕੀ ੀ ਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ
ਿੀਆ ਜ ਾਬ ਲਦਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾ ਿੰ

ਮੇਰੇ ਿੱ ਿੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ
ਬੇਲਝਝਕ ਪ੍ੁਿੱ ਛੋ।

ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੀਲਡਿੰ ਗ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਿੰ ਸ਼ੁਰ ਕਰੋਗੇ।

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.
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.
You must answer all the questions that go with each passage before you can go on to the
next passage.
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
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Listening—task type directions
Recorded Audio (Gr. 3–12)

Translated Message

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

(Audio)ELPAC ਟੈਸਟ ਦੇ ਰੀਲਡਿੰ ਗ ਭਾਗ ਲ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ

Make sure your desk is clear of all books,
backpacks, cell phones, and electronic
devices. These may not be used during the
test.

ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਲਕਸੇ ਤਰਹਾਂ

ਸ ਾਗਤ ਹੈ।

ਦੀਆਂ ਲਕਤਾਬਾਂ, ਬੈਕਪ੍ੈਕਸ, ਸੈੈੱਿ ਿੋ ਅਤੇ ਇਿੈ ਕਟਰਾਲ ਕ

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.

ਉਪ੍ਕਰਣ ਹੀਂ ਪ੍ਏ ਹੋਏ ਹ । ਇਹ ਾਂ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਟੈਸਟ

You must answer all the questions that go
with each passage before you can go on to
the next passage.

ਉ ਹ ਾਂ ਸਬਿੰ ਿੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਲਦਓਗੇ। ਕੁਝ ਅਿੰ ਸ਼

If you want any directions read to you during
the test, just ask.
When you are ready, select Next to begin
the Reading questions.

ਦੇ ਦੌਰਾ

ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਲ ਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਿੰ ਸ਼ਾਂ ਿੰ ਪ੍ੜ੍ਹੋਗੇ ਅਤੇ
ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿੇ ਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ । ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿੇ ਖਾਂ
ਲ ਿੱ ਚ ਗਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹ ।

ਅਗਿੇ ਪ੍ੈਰਹੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਿਾਂ, ਤੁਹਾ ਿੰ ਹਰ ਪ੍ੈਰਹੇ
ਾਿ ਆਉਣ ਾਿੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਲਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾ ਤੁਹਾ ਿੰ ਕੋਈ
ਲ ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬਿੱ ਸ ਆਖੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਤਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੀਲਡਿੰ ਗ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਿੰ ਸ਼ੁਰ ਕਰ
ਅਗਿਾ 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.
You must answer all the questions that go with each passage before you can go on to the
next passage.
If you want any directions read to you during the test, just ask.
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Listening—task type directions
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 ਰੀਲਡਿੰ ਗ ਭਾਗ ਲ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ

Make sure your desk is clear of all books,
backpacks, cell phones, and electronic
devices. These may not be used during the
test.

ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਲਕਸੇ ਤਰਹਾਂ

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.
You must answer all the questions that go
with each passage before you can go on to
the next passage.

ਸ ਾਗਤ ਹੈ।

ਦੀਆਂ ਲਕਤਾਬਾਂ, ਬੈਕਪ੍ੈਕਸ, ਸੈੈੱਿ ਿੋ ਅਤੇ ਇਿੈ ਕਟਰਾਲ ਕ

ਉਪ੍ਕਰਣ ਹੀਂ ਪ੍ਏ ਹੋਏ ਹ । ਇਹ ਾਂ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਟੈਸਟ
ਦੇ ਦੌਰਾ

ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਲ ਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਸ ੀਰਾਂ

ੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ ਜੋ

ਤਸ ੀਰ ਾਿ ਮੇਿ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ
ਅਿੰ ਸ਼ਾਂ ਿੰ ਪ੍ੜ੍ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਉ ਹ ਾਂ ਸਬਿੰ ਿੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ

If you want any directions read to you during
the test, just ask.

ਲਦਓਗੇ। ਕੁਝ ਅਿੰ ਸ਼ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿੇ ਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ।

ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿੇ ਖਾਂ ਲ ਿੱ ਚ ਗਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹ ।
ਅਗਿੇ ਪ੍ੈਰਹੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਿਾਂ, ਤੁਹਾ ਿੰ ਹਰ ਪ੍ੈਰਹੇ

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

ਾਿ ਆਉਣ ਾਿੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਲਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾ ਤੁਹਾ ਿੰ ਕੋਈ
ਲ ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬਿੱ ਸ ਆਖੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਤਆਰ ਹੋ ੋ, ਤਾਂ ਰੀਲਡਿੰ ਗ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਿੰ ਸ਼ੁਰ ਕਰ
ਅਗਿਾ ਚੁਣੋ।

Kindergarten Through Grade Two Review Screen
Screen
Congratulations, you reached the end of the 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)
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Translated Message

Reading—task type directions
Test Examiner (TE) Read Aloud (Gr. K–2)
(TE SAY) Congratulations, you reached
the end of the test!

Translated Message
(TE SAY) ਿਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਿੰ ਤ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ
ਹੋ!

Thank you for your attention and hard
work.

ਆਪ੍ਣੀ ਤ ਿੱ ਜੋਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੜੀ ਲਮਹ ਤ ਿਈ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਿੰ

ਾਦ।

Grades Three Through Twelve Review Screen
Screen
Congratulations, you reached the end of the 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)

(Screen text) ਿਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਿੰ ਤ ‘ਤੇ ਆ
ਗਏ ਹੋ!

ਆਪ੍ਣੀ ਤ ਿੱ ਜੋਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੜ੍ੀ ਲਮਹ ਤ ਿਈ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਿੰ

ਾਦ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਲਖਆ ਿਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠ ਲਦਿੱ ਤੇ ਖਾ ੇ ਲ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਰਲਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਲਕਸੇ ੀ ਪ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਲਖਆ ਕਰੋ ਲਜ ਾਂ ਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਲਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਲਿਰ ਸਕਰੀ ਤੇ ਹੇਠਾਂ
ਟੈਸਟ ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

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

Grade
Kindergarten

Message
We are going to read
together.
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Translated
Message
ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲਠਆਂ ਪ੍ੜ੍ਹਣ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਾਂ।

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.

ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲਠਆਂ ਪ੍ੜ੍ਹਣ ਜਾ

[Prompt language
should remain in
English]

[ਪ੍ਰੌਂਪ੍ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ

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.

ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਰਲਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ]

ਲਜਿੱ ਥੋਂ ਸਾ ਿੰ ਪ੍ੜ੍ਹ ਾ ਸ਼ੁਰ
ਕਰ ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ
ਸਿੰ ਕੇਤ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਥੋਂ ਪ੍ੜ੍ਹ ਾ ਸ਼ੁਰ

ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ੍ਣੀ ਉਂਗਿੀ
ਇਿੱ ਥੇ ਰਿੱ ਖੋ। ਲਜ ੇਂ ਲਕ ਮੈਂ

ਪ੍ੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਉਂਗਿੀ
ਾਿ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕਰੋ।

[ਪ੍ਰੌਂਪ੍ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ

ਰਲਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ]

ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿੰ ਕਹਾਣੀ
ਪ੍ੜਾ ਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ੜਹਦਾ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੋ।
Read-Along
Information

Read and Choose a
Word

Grades K–1

Grade 1

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

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲਿਆਂ

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

ਤਸ ੀਰ ਿੱ ਿ ੇਖੋ ਉਸ

ਪ੍ੜਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਪ੍ੜਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣ।ੋ

ਸ਼ਬਦ ਿੱ ਿ ਸਿੰ ਕੇਤ ਕਰੋ ਜੋ
ਤਸ ੀਰ ਾਿ ਮੇਿ ਖਾਂਦਾ
ਹੈ।
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Reading—task type directions
Task
Read and Choose a
Word

Read and Choose a
Sentence

Grade
Grade 2

Grade 1

Message

Translated
Message

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

ਤਸ ੀਰ ਿੱ ਿ ੇਖੋ

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

ਤਸ ੀਰ ਿੱ ਿ ੇਖੋ
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ਤਸ ੀਰ ਾਿ ਮੇਿ ਖਾਣ
ਾਿੇ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ।

ਤਸ ੀਰ ਾਿ ਮੇਿ ਖਾਣ
ਾਿੇ
ਕਰੋ।

ਾਕ ਿੱ ਿ ਸਿੰ ਕੇਤ

Reading—task type directions
Reading—task type directions (continuation two)
Task
Read and Choose a
Sentence

Read a Short
Informational
Passage

Grade
Grades 2–12

Grade 1

Message

Translated
Message

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

ਤਸ ੀਰ ਿੱ ਿ ੇਖੋ

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

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਇਿੱ ਕ

ਤਸ ੀਰ ਾਿ ਮੇਿ ਖਾਣ
ਾਿੇ

ਾਕ ਿੰ ਚੁਣੋ।

ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ

ਕੁਝ ੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਲੜ੍ਹਆ ਹੈ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾ ਿੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ
ਪ੍ਰਸ਼ ਪ੍ੁਿੱ ਛਾਂਗਾ।

Read a Short
Informational
Passage

Grades 2–12

Read a Student
Essay

Grades 3–12

Read a Literary
Passage

Read a Literary
Passage

Grade 1

Grades 2–12

Read the text, then
answer the
questions.

ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੜ੍ਹੋ, ਲਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ

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

ਇਿੱਕ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ੇ ਇਿੱਕ

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

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਇਿੱ ਕ

Read the story, then
answer the
questions.

ਕਹਾਣੀ ਪ੍ੜ੍ਹ,ੋ ਲਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ
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ਉੱਤਰ ਲਦਓ।
ਿੇ ਖ ਲਿਲਖਆ। ਿੇ ਖ ਲ ਿੱ ਚ
ਗਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ

ਹ । ਿੇ ਖ ਿੰ ਪ੍ੜਹੋ, ਲਿਰ
ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਦਓ।
ਕਹਾਣੀ ਪ੍ੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਲਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ੜ੍ਹ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹੋ,
ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ
ਜ ਾਬ ਲਦਓਗੇ।

ਦੇ ਜ ਾਬ ਲਦਓ।

Reading—task type directions
Task
Read an
Informational
Passage

Grade

Message
Now you will read a
text on your own.
Then you will
answer some
questions about
what you have
read.

Grade 1

Translated
Message
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍

ਇਿੱਕ ਪ੍ਾਿ ਪ੍ੜਹੋਗ।ੇ ਲਿਰ

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ੜਹ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹੋ, ਉਸ
ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ
ਉੱਤਰ ਲਦਓਗੇ।

Reading—task type directions (continuation three)
Task
Read an
Informational
Passage

Grade
Grades 2–12

Message

Translated
Message

Read the text, then
answer the
questions.

ਪ੍ਾਿ ਪ੍ੜਹ,ੋ ਲਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ
ਉੱਤਰ ਲਦਓ।

Writing—Domain-level Directions
Kindergarten Through Grade Two
Screen
(No screen—all on paper)
Test Examiner (TE) Read Aloud (Gr. K–2)
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Translated Message

Reading—task type directions
(TE SAY) Today, you will take the ELPAC
Writing test. If you are unsure of how to
respond to a question, just respond the
best you can.

(TE SAY) ਅਿੱ ਜ, ਤੁਸੀਂ ELPAC ਦੇ ਰਾਈਲਟਿੰ ਗ ਟੈਸਟ

In this part of the test, you will write your
answers to some questions on paper.

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

If you need any questions repeated, just
ask.
You will now begin the Writing questions.

ਿ ੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ

ਯਕੀ ੀ ਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ ਜ ਾਬ ਲਦਓ
ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਲਹਿੱ ਸੇ ਲ ਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ
ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋਗੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾ ਿੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ
ਬਿੱ ਸ ਆਖੋ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਲਟਿੰ ਗ ਪ੍ਰਸ਼ ਸ਼ੁਰ ਕਰੋਗੇ।

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

(Audio) ELPAC ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਾਈਲਟਿੰ ਗ ਭਾਗ ਲ ਿੱ ਚ

Make sure your desk is clear of all books,
backpacks, cell phones, and electronic
devices. These may not be used during the
test.

ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਲਕਸੇ ਤਰਹਾਂ

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

ਤੁਹਾਡਾ ਸ ਾਗਤ ਹੈ।

ਦੀਆਂ ਲਕਤਾਬਾਂ, ਬੈਕਪ੍ੈਕਸ, ਸੈੈੱਿ ਿੋ ਅਤੇ ਇਿੈ ਕਟਰਾਲ ਕ

ਉਪ੍ਕਰਣ ਹੀਂ ਪ੍ਏ ਹੋਏ ਹ । ਇਹ ਾਂ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਟੈਸਟ
ਦੇ ਦੌਰਾ

ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰਾਈਲਟਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ ਲ ਿੱ ਚ

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

ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼

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

ਚਿਾਓ ਬਟ

ਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਿਈ ਲਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ

ਚਿਾਓ ਬਟ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਲਹਿੱ ਸੇ ਲ ਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਖਾ ੇ ਲ ਿੱ ਚ ਲਦਿੱ ਤੇ
ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਿਈ ਆਪ੍ਣੇ ਜ ਾਬ ਟਾਈਪ੍ ਕਰੋਗ।ੇ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਤਆਰ ਹੋ ੋਂ, ਤਾਂ ਰਾਈਲਟਿੰ ਗ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਿੰ ਸ਼ੁਰ

ਕਰ ਿਈ ਅਗਿਾ ਚੁਣ।ੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਲ ਿੱ ਚ ਦੇਣਾ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਓ।

Grades Three Through Twelve Review Screen
Screen
Congratulations, you reached the end of the 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)
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N/A (No recorded audio for this screen)

(Screen text) ਿਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਿੰ ਤ ‘ਤੇ ਆ
ਗਏ ਹੋ!

ਆਪ੍ਣੀ ਤ ਿੱ ਜੋਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੜ੍ੀ ਲਮਹ ਤ ਿਈ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਿੰ

ਾਦ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਲਖਆ ਿਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠ ਲਦਿੱ ਤੇ ਖਾ ੇ ਲ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਰਲਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਲਕਸੇ ੀ ਪ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਲਖਆ ਕਰੋ ਲਜ ਾਂ ਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਲਖਆ ਕਰ ੀ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਲਿਰ ਸਕਰੀ ਤੇ ਹੇਠਾਂ
ਟੈਸਟ ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

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

Grade 2

Message

Translated
Message

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

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਿੱ ਖਰ ਅਤੇ

We are going to
write a story
together.

ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲਿਆਂ ਇਿੱਕ

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

ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿੰ ਕੁਝ

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

ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਲਹਿੱ ਸੇ ਲ ਿੱ ਚ,

Write about what is
happening in the
picture.

ਤਸ ੀਰ ਲ ਿੱ ਚ ਕੀ ਹੋ ਲਰਹਾ
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ਸ਼ਬਦ ਇਿੱ ਕਲਠਆਂ ਲਿਖਣ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਾਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਲਰਹਾ
ਹਾਂ। ਲਿਆ

ਾਿ ਸੁਣੋ।

ਲਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਹੈ,
ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਇਿੱਕ
ਾਕ ਲਿਖੋਗੇ।

ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ।

Writing—task type directions
Task
Describe a Picture

Grade
Grades 3–12

Message

Translated
Message

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.

ਕਿਪ੍ ਾ ਕਰੋ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ
ਇਕ ਸਾਥੀ ਇਕ ਤਸ ੀਰ

ਦਾ ਰਣ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ
ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ੇ

ਤਸ ੀਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ੈਰਾ

ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਲਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ੈਰੇ ਲ ਿੱ ਚ ਗਿਤੀਆਂ ਹੋ

ਸਕਦੀਆਂ ਹ । ਆਪ੍ਣੇ
ਸਾਥੀ ਦਾ ਪ੍ੈਰਾ ਪ੍ੜ੍ਹੋ ਅਤੇ

ਲਿਰ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ
ਿਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ
ਕਰੋ।

Writing—task type directions (continuation one)
Task

Grade

Message
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Message
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Write About an
Experience

Grade 1

You are going to
write in English
about something that
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.

ਤੁਹਾਡੇ ਾਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ

ਲ ਿੱ ਚ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
[ਪ੍ਰੌਂਪ੍ਟ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਰਲਹਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ]
•

ਤੁਹਾ ਿੰ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ
ਪ੍ਰਾ ਾਕ ਲਿਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਆਪ੍ਣੀ ਲਿਖਤ ਿੰ

ਲਦਿਚਸਪ੍ ਬਣਾਉਣ
ਿਈ ਲਬਰਤਾਂਤ,
ੇਰਲ ਆਂ ਅਤੇ

ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰੋ।
Writing—task type directions (continuation two)
Task

Grade

Message
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Write About an
Experience

Grade 2

You are going to
write a paragraph in
English about your
personal experience.

ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਲ ਅਕਤੀਗਤ

[Prompt should
remain in English]

ਰਹੇ ਹੋ।

•

•

•

•

Your paragraph
should include at
least three
complete
sentences.
Use descriptions,
details, and
examples to
make your writing
interesting.

ਅ ੁਭ ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ

ਲ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੈਰਾ ਲਿਖਣ ਜਾ
[ਪ੍ਰੌਂਪ੍ਟ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਲ ਿੱ ਚ ਰਲਹਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ]
•

ਘਿੱ ਟ ਲਤਿੰ

ਮੁਕਿੰਮਿ

ਾਕ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਹ ।
•

ਆਪ੍ਣੀ ਲਿਖਤ ਿੰ

ਲਦਿਚਸਪ੍ ਬਣਾਉਣ

Check your
writing for correct
grammar, capital
letters,
punctuation, and
spelling.
Do not write
outside the box.
Please write
neatly.

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੈਰੇ ਲ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ

ਿਈ ਲਬਰਤਾਂਤ,
ੇਰਲ ਆਂ ਅਤੇ
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰੋ।
•

ਸਹੀ ਲ ਆਕਰ , ਿੱ ਡੇ
ਅਿੱ ਖਰਾਂ, ਲ ਸ਼ਰਾਮ ਲਚਿੰ ਹ
ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ੍ਾਂ ਿਈ
ਆਪ੍ਣੀ ਲਿਖਤ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

•

ਖਾ ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਾ

ਲਿਖੋ। ਲਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ
ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖੋ।
Writing—task type directions (continuation three)
Task

Grade

Message
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Write About an
Experience

Grades 3–12

In the following box,
you are going to
write a paragraph in
English about your
personal experience.

ਹੇਠ ਲਦਿੱ ਤੇ ਖਾ ੇ ਲ ਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ

[Recording of prompt
is in English]

ਹੋ।

•

•

•

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.

ਆਪ੍ਣੇ ਲ ਅਕਤੀਗਤ

ਅ ੁਭ ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਲ ਿੱ ਚ
ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੈਰਾ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ

[ਪ੍ਰੌਂਪ੍ਟ ਦੀ ਲਰਕਾਲਡਿੰ ਗ

ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਲ ਿੱ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ]
•

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੈਰੇ ਲ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ
ਘਿੱ ਟ ਲਤਿੰ

ਮੁਕਿੰਮਿ

ਾਕ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਹ ਅਤੇ
ਉਹ ਾਂ ਲ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰਆਤ,
ਇਿੱ ਕ ਮਿੱ ਿ ਅਤੇ ਅਿੰ ਤ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•

ਆਪ੍ਣੀ ਲਿਖਤ ਿੰ
ਲਦਿਚਸਪ੍ ਬਣਾਉਣ
ਿਈ ਲਬਰਤਾਂਤ,
ੇਰਲ ਆਂ ਅਤੇ
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ

•

ਕਰੋ।

ਸਹੀ ਲ ਆਕਰ , ਿੱ ਡੇ
ਅਿੱ ਖਰਾਂ, ਲ ਸ਼ਰਾਮ ਲਚਿੰ ਹ
ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ੍ਾਂ ਿਈ
ਆਪ੍ਣੀ ਲਿਖਤ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Writing—task type directions (continuation four)
Task

Grade

Message
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Write About
Academic
Information

Grades 3–5

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.

ਕਿਪ੍ ਾ ਕਰੋ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ
ਸਲਹਪ੍ਾਠੀ ਦੇ ਾਿ ਇਿੱ ਕ
ਲਬਰਤਾਂਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਹਪ੍ਾਠੀ ੇ ਇਿੱ ਕ
ਗਰਾਲਿਕ ਪ੍ਰਬਿੰਿਕ ਲ ਿੱ ਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ। ਗਰਾਲਿਕ

ਪ੍ਰਬਿੰਿਕ ਲ ਿੱ ਚ ੇਰ ੇ ਪ੍ੜ੍ਹ।ੋ
ਲਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਦੋ ਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ
ਿਈ ਕਰੋ।

Write About
Academic
Information

Grades 6–12

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.

ਕਿਪ੍ ਾ ਕਰੋ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ
ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਹ ਦੇ

ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ੇ ਇਿੱ ਕ ਗਰਾਲਿਕ

ਪ੍ਰਬਿੰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਾਂ
ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਿਈ
ਗਰਾਲਿਕ ਪ੍ਰਬਿੰਿਖ ਲ ਿੱ ਚ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।
Writing—task type directions (continuation five)
Task

Grade

Message
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Justify an Opinion

Grades 3–5

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

•

•

•

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.

ਹੇਠ ਲਦਿੱ ਤੇ ਖਾ ੇ ਲ ਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ
ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱ ਤ ਪ੍ਰ ਮੁਿੱ ਦੇ ਤੇ
ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਲ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ

ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੈਰਾ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ
ਹੋ।

[ਪ੍ਰੌਂਪ੍ਟ ਦੀ ਲਰਕਾਲਡਿੰ ਗ

ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਲ ਿੱ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ]
•

ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਤੋਂ
ਪ੍ਲਹਿਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ

ਲਿਖੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸੋਚੋ।
•

ਆਪ੍ਣੀ ਰਾਏ ਿੰ
ਸਪ੍ਿੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱ ਸੋ
ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਰਾਏ ਦੇ
ਸਮਰਥ ਿਈ ਦੋ ਜਾਂ
ਿੇਰੇ ਕਾਰ ਦਿੱ ਸੋ।

•

ਪ੍ੈਰੇ ਲ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ
ਲਤਿੰ

ਮੁਕਿੰਮਿ ਾਕ

ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹ ।
•

ਸਹੀ ਲ ਆਕਰ , ਿੱ ਡੇ
ਅਿੱ ਖਰਾਂ, ਲ ਸ਼ਰਾਮ ਲਚਿੰ ਹ
ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ੍ਾਂ ਿਈ
ਆਪ੍ਣੀ ਲਿਖਤ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Writing—task type directions (continuation six)
Task

Grade

Message
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Translated
Message

Writing—task type directions
Justify an Opinion

Grades 6–12

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]
•

•

•

•

Think about what
you will write
before you begin
writing.
State your
opinion clearly
and give two or
more reasons to
support your
opinion.

ਹੇਠ ਲਦਿੱ ਤੇ ਖਾ ੇ ਲ ਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ
ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱ ਤ ਪ੍ਰ ਮੁਿੱ ਦੇ ਤੇ

ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਲ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਦੋ
ਪ੍ੈਰੇ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
[ਪ੍ਰੌਂਪ੍ਟ ਦੀ ਲਰਕਾਲਡਿੰ ਗ

ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਲ ਿੱ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ]
•

ਪ੍ਲਹਿਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ

ਲਿਖੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸੋਚੋ।
•

ਆਪ੍ਣੀ ਰਾਏ ਿੰ
ਸਪ੍ਿੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱ ਸੋ

The paragraphs
should include at
least three
complete
sentences.
Check your
writing for correct
grammar, capital
letters,
punctuation, and
spelling.

ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਤੋਂ

ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਰਾਏ ਦੇ
ਸਮਰਥ ਿਈ ਦੋ ਜਾਂ
ਿੇਰੇ ਕਾਰ ਦਿੱ ਸੋ।

•

ਪ੍ੈਰੇ ਲ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ
ਲਤਿੰ

ਮੁਕਿੰਮਿ ਾਕ

ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹ ।
•

ਸਹੀ ਲ ਆਕਰ , ਿੱ ਡੇ
ਅਿੱ ਖਰਾਂ, ਲ ਸ਼ਰਾਮ ਲਚਿੰ ਹ
ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ੍ਾਂ ਿਈ
ਆਪ੍ਣੀ ਲਿਖਤ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
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Writing—task type directions

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

Translated Message

Today, you will take the ELPAC test.
First, I am going to sign you in.

ਅਿੱ ਜ, ਤੁਸੀਂ ELPAC ਟੈਸਟ ਲ ਿੱ ਚ ਲਹਿੱ ਸਾ ਿਓਗੇ।

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

[ਲਰਕਾਰਲਡਿੰ ਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆ ਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ,

ਪ੍ਲਹਿਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿੰ ਸਾਈ

Remember to answer all of the questions
in English. If you want me to repeat a
question, you can ask me to. Now we are
going to begin.

ਇ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹਾਂ।

ਿੌ ਗਇ ਲ ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਿਣ ਕਰੋ]

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਲ ਿੱ ਚ ਦੇਣੇ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਲਕ ਮੈਂ ਲਕਸੇ ਪ੍ਰਸ਼

ਿੰ ਦੁਹਰਾ ਾਂ,

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜਾ

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

Translated Message

Today you will take the Speaking section
of the ELPAC. First, I am going to sign
you in.

ਅਿੱ ਜ ਤੁਸੀਂ ELPAC ਦੇ ਸਪ੍ੀਲਕਿੰ ਗ ਭਾਗ ਲ ਿੱ ਚ ਲਹਿੱ ਸਾ

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

[ਲਰਕਾਰਲਡਿੰ ਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆ ਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ,

Remember to answer all of the questions
in English. If you want me to repeat a
question, you can ask me to. Now we are
going to begin.

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਲ ਿੱ ਚ ਦੇਣੇ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ।

ਿਓਗੇ। ਪ੍ਲਹਿਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿੰ ਸਾਈ ਇ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹਾਂ।
ਿੌ ਗਇ ਲ ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਿਣ ਕਰੋ]

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਲਕ ਮੈਂ ਲਕਸੇ ਪ੍ਰਸ਼

ਿੰ ਦੁਹਰਾ ਾਂ,

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ।
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ਜਾ

Speaking—task type directions

Kindergarten Through Grade 12 Review Screen
Screen
Congratulations, you reached the end of the 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

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

ਇਹ ਸਪ੍ੀਲਕਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਅਿੰ ਤਮ ਭਾਗ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ
ਤ ਿੱ ਜੋਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੜੀ ਲਮਹ ਤ ਿਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਿੰ

ਾਦ।

Speaking—task type directions
Task
Talk About a Scene

Speech Functions

Grade
Grades K–12

Grades 2–5

Message

Translated
Message

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

ਤਸ ੀਰ ਿੱ ਿ ੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿੰ

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

ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿੰ ਅਲਜਹੀ ਸਲਥਤੀ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ ਪ੍ੁਿੱ ਛਣ
ਜਾ ਲਰਹਾ ਹਾਂ।
ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਾਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਿਰ, ਮੈ ਿੰ ਦਿੱ ਸੋ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਕਹੋਗ।ੇ

Speech Functions

Grades 6–12

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.

ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿੰ ਅਲਜਹੀ ਸਲਥਤੀ
ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਾਿ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਲਿਰ, ਮੈ ਿੰ ਦਿੱ ਸੋ ਲਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਇਹ
ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਜ ਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ
ਿਈ ਢੁਿੱ ਕ ਾਂ ਹੈ।
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Speaking—task type directions
Task
Support an Opinion

Grade
Grades K–12

Message
I am going to ask
you for your opinion.

Translated
Message
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ
ਪ੍ੁਿੱ ਛਣ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹਾਂ।

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
ਤਸ ੀਰਾਂ ਿੱ ਿ ੇਖੋ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿੰ ਤਸ ੀਰਾਂ ਬਾਰੇ
ਇਿੱ ਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ
ਲਰਹਾ ਹਾਂ। ਲਿਆ

ਾਿ

ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਸਰਿ
ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਸੁਣੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ

ਪ੍ਰਾ ਕਰ ਿ ਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਤਸ ੀਰਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਮੈ ਿੰ

ਕਹਾਣੀ ਾਪ੍ਸ ਦਿੱ ਸਣ ਿਈ
ਕਰੋਂਗ।ੇ
Present and Discuss
Information

Grades 6–12

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

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਾਿ ਗਰਾਲਿਕ

[Prompt should
remain in English]

ਗਰਾਲਿਕਸ ਿੱ ਿ ੇਖੋ।

Take some time to
read the graphic to
yourself. Let me
know when you are
ready for me to ask
you a question.

ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਿ ਕਰ ਿਈ
ਕਰ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹਾਂ।
[ਪ੍ਰੌਂਪ੍ਟ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਲ ਿੱ ਚ ਰਲਹਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ]

ਗਰਾਲਿਕ ਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਿਈ
ਪ੍ੜ੍ਹਣ ਿਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਿਓ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਪ੍ਰਸ਼ ਪ੍ੁਿੱ ਛਣ ਿਈ ਲਤਆਰ
ਹੋ ੋ ਤਾਂ ਮੈ ਿੰ ਦਿੱ ਸੋ।
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Speaking—task type directions
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.

ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਿੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇਣ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹਾਂ। ਲਿਆ

ਾਿ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਸਰਿ ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਸੁਣੋਗ।ੇ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾ ਕਰ ਿ ਾਂਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਿੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ
ਦਿੱ ਸੋਗੇ।

Speaking—task type directions (continuation two)
Task

Grade

Message

Page 31

Translated
Message

Speaking—task type directions
Summarize an
Academic
Presentation

Grades 3–12

In this part of the
test, you will listen
to a recorded
presentation.
Please do not
pause the
presentation once
it begins or select
any buttons on the
screen. Please do
not touch your
device until the
presentation ends.
Doing so can cause
the test to stop.
You are going to
listen to some
information. You
will hear the
information only
once. There are
pictures on the
screen that go
along with the
information. You
may take notes as
you listen.
When the
presentation ends
you will summarize
the information you
heard. You will
explain the topic,
include all the
steps in the
demonstration, and
use relevant details
and clear language.
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ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਲ ਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ
ਇਿੱਕ ਲਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਿੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਿੱਕ ਾਰ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਲਕਰਪ੍ਾ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਿੰ ਰੋਕੋ
ਸਕਰੀ

ਹੀਂ ਜਾਂ

ਦੇ ਲਕਸੇ ਬਟ

ਿੰ

ਾ

ਚੁਣੋ। ਲਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਿੱ ਕ ਆਪ੍ਣੇ
ਲਡ ਾਈਸ ਿੰ ਹਿੱ ਥ
ਇਿੰਝ ਕਰ

ਾ ਿਗਾਓ।

ਾਿ ਟੈਸਟ ਰੁਕ

ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣ

ਜਾ

ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਸਰਿ
ਇਿੱਕ ਾਰ ਸੁਣੋਗੇ। ਸਕਰੀ
ਕੁਝ ਤਸ ੀਰਾਂ ਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ

‘ਤੇ

ਜੋ

ਾਿ- ਾਿ

ਲਦਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹ

ਤੁਸੀਂ

ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ੋ ਟ ਿੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰ
ਸਿੰ ਖੇਪ੍ ਲ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੋਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਲ ਸ਼ੇ ਦੀ ਲ ਆਲਖਆ
ਕਰੋਗੇ, ਲ ਆਲਖਆ ਲ ਿੱ ਚ ਸਾਰੇ
ਪ੍ੜਾਅ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ
ਪ੍ਰਸਿੰਲਗਕ ੇਰਲ ਆਂ ਅਤੇ
ਸਪ੍ਿੱ ਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰੋਗੇ।

