English Language Proficiency Assessments for California
(ELPAC)
Telugu 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 టెస్ట్లో వినడం విభాగంలోకి
స్వాగతం.
టెస్ట్టెస్ట్ఈ భాగంలో, మీరు జాగరతతగవ వింటారు.

తరువవత్మీరు కొన్ని ప్రశ్ిలకు మీ జవవబులు నాకు
చెబుతారు. మీరు జవవబు వైప్ు చూపిస్త వరు లేదా మీ
సమాధానాన్ని్ప్దాలోో్నాకు్చెప్పండి. ఒక ప్రశ్ికు
ఎలా ప్రతిసపందంచాలో మీకు ఖచ్చితంగవ

తెలియకపో తే, మీరు అతయుతత మంగవ ఇవ్ాగలిగంద

చెప్పండి. ఏదెైనా ప్రశ్ి మళ్లో చెప్పవ్లసిన అవ్సరం
మీకుంటే, అడగండి చాలు.్మీకు టెస్ట్ను వినడంలో
ఇబబందగవ ఉంటే, నాకు తెలియజేయండి.

ఇప్ుపడు మీరు ప్రశ్ిలు వినడం మొదలు పెడతారు.

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.

(Audio) ELPAC టెస్ట్లో వినడం విభాగంలోకి

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.

స్వాగతం.
టెస్ట్ఈ భాగంలో, మీరు జాగరతతగవ వింటారు. తరువవత్
మీరు కొన్ని ప్రశ్ిలకు మీ జవవబులు నాకు చెబుతారు.
మీరు జవవబు వైప్ు చూపిస్త వరు లేదా సమాధానాన్ని్
ప్దాలోో్నాకు్చెప్పండి.. ఒక ప్రశ్ికు ఎలా

ప్రతిసపందంచాలో మీకు ఖచ్చితంగవ తెలియకపో తే,

మీరు అతయుతత మంగవ ఇవ్ాగలిగంద చెప్పండి. ఏదెైనా

ప్రశ్ి మళ్లో చెప్పవ్లసిన అవ్సరం మీకుంటే, అడగండి
చాలు.్మీకు టెస్ట్ను వినడంలో ఇబబందగవ ఉంటే,
నాకు తెలియజేయండి.టెస్ట్

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.
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Listening—task type directions
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.

(Audio) ELPAC టెస్ట్లో వినడం విభాగంలోకి

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

మీ డెసుు మీద ప్ుసత కవలు, బాుక్పవుక్, సెల్ ఫో నుో

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.

స్వాగతం.
మరయు ఎలకవటాన్నక ప్రకరవలు ఏవీ లేవ్న్న సున్నశ్చితం
చేసుక ండి. టెస్ట్సమయంలో ఇవి ఉప్యోగంచబడక
పో వ్చుి.
వినే విభాగంలో, మీరు సంభాషణలు, కథలు మరయు
ప్రజంటేషను
ో వింటారు. వవటిన్న వినడాన్నకి

పలో బటన్

ఉప్యోగంచండి. వవటిన్న మీరు ఒకస్వర మాతరమే
వింటారు, కవబటిట జాగరతతగవ వినండి.

వినడం విభాగంలోన్న ప్రతి ప్రశ్ికు ఒక

పలో బటన్

ఉంద. ప్రశ్ిలను మళ్లో వినడాన్నకి మీరు ఎప్ుపడెైనా
పలో బటన్ ఉప్యోగంచవ్చుి.్మీరు్తరువవత్

రకవరడంగ్కు్వళ్ో డాన్నకి్ముందు్ప్రతి్రకవరడంగ్తోపవటు్
వ్చేి్అన్ని్ప్రశ్ిలకు్మీరు్విధగవ్సమాధానం్
ఇవవాలి.
మీరు వింటునిప్ుపడు, మీరు స్వరాచ్ కవగతంలో నోట్స్
రవసుక వ్చుి లేదా టెస్ట్లోన్న నోట్సపవుడ్
్
విభాగంలో
నోట్స్ రవసుక వ్చుి.
మీరు సిదధంగవ ఉనిప్ుపడు, ప్రశ్ిలు వినడం మొదలు
పెటటడాన్నకి తరువవత ఎంపిక చేయండి.

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.
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Listening—task type directions
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

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

(Audio) ELPAC టెస్ట్లో వినడం విభాగంలోకి

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

మీ డెసుు మీద ప్ుసత కవలు, బాుక్పవుక్, సెల్ ఫో నుో

స్వాగతం.
మరయు ఎలకవటాన్నక ప్రకరవలు ఏవీ లేవ్న్న సున్నశ్చితం

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.

చేసుక ండి. టెస్ట్సమయంలో ఇవి ఉప్యోగంచబడక

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.

మరయు ప్రజంటేషను
ో వింటారు. వవటిన్న వినడాన్నకి

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.

పో వ్చుి.
వినడం విభాగంలో, మీరు సంభాషణలు, కథలు
పలో బటన్ ఉప్యోగంచండి. వవటిన్న మీరు ఒకస్వర
మాతరమే వింటారు, కవబటిట జాగరతతగవ వినండి.
వినడం విభాగంలోన్న ప్రతి ప్రశ్ికు ఒక

పలో బటన్

ఉంద. ప్రశ్ిలను మళ్లో వినడాన్నకి మీరు ఎప్ుపడెైనా
పలో బటన్ ఉప్యోగంచవ్చుి.్మీరు్తరువవత్
రకవరడంగ్కు్వళ్ో డాన్నకి్ముందు్ప్రతి్రకవరడంగ్తోపవటు్
వ్చేి్అన్ని్ప్రశ్ిలకు్మీరు్విధగవ్సమాధానం్
ఇవవాలి.
మీరు వింటునిప్ుపడు, మీరు స్వరాచ్ కవగతంలో నోట్స్
రవసుక వ్చుి లేదా టెస్ట్లోన్న నోట్సపవుడ్
్
విభాగంలో
నోట్స్ రవసుక వ్చుి.
మీరు సిదధంగవ ఉనిప్ుపడు, ప్రశ్ిలు వినడం మొదలు
పెటటడాన్నకి తరువవత ఎంపిక చేయండి.
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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) అభినందనలు, మీరు టెస్ట్ముగంప్ుకు
చేరుకునాిరు!

Thank you for your attention and hard
work.

మీ శ్రదధ మరయు శ్రమకు ధనువవదాలు.

Grades Three Through Twelve Review Screen
Screen
Congratulations,్you్reached్the్end్of్the్test!
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) అభినందనలు, మీరు టెస్్ట
ముగంపుకు చేరుకున్నా రు!
మీ శ్రద్ధ మరియు శ్రమకు ధన్య వాదాలు.
మీరు సమీక్షించడిం కోసిం గురుు పెట్టన్
ి
ఏవైనా శ్రరన లుింటే, అవి శ్రింది బాకుు లో
శ్రద్రిశ ించబడతాయి. మీరు కావాలనుకునే
ఏవైనా శ్రరన లను సమీక్షించడిం పూరి ు
చేయిండి, తరువాత శ్రీ ను అడుగున్ ఉన్న
సబ్మిట్ టెస్ట ి బటన్ ఎింపిక చేయిండి.

Listening—task type directions
Task

Grade

Message
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Translated
Message

Listening—task type directions
Task

Grade

Message

Translated
Message

Listen to a Short
Exchange

Grades K–12

Listen to a
conversation.

ఒక సంభాషణ వినండి.

Listen to a
Classroom
Conversation

Grades 1–12

Listen to a
conversation.

ఒక సంభాషణ వినండి.

Listen to a Story

Grades K–5

Listen to a story.

ఒక కథ వినండి.

Listen to an Oral
Presentation

Grades K–12

Listen to some
information.

కొంత సమాచారం వినండి.

Listen to a Speaker
Support an Opinion

Grades 6–12

Listen to a
conversation.

ఒక సంభాషణ వినండి.

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.
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
(TE SAY) ఇద ELPAC టెస్ట్లో చదవ్డం విభాగం.
టెస్ట్ఈ భాగంలో, మనం కలిసి చదవ్బో తయనాిము.

నేను మిమమలిి కొన్ని ప్రశ్ిలు అడుగుతాను. మీరు
జవవబు వైప్ు చూపిస్త వరు లేదా మీ జవవబును ప్దాలతో
నాకు చెబుతారు. ఒక ప్రశ్ికు ఎలా ప్రతిసపందంచాలో

మీకు ఖచ్చితంగవ తెలియకపో తే, మీరు అతయుతత మంగవ
ఇవ్ాగలిగంద చెప్పండి.

ఏదెైనా ప్రశ్ిను నేను మళ్లో చెప్పవ్లసిన అవ్సరం
మీకుంటే, అడగండి చాలు.

ఇప్ుపడు మీరు ప్రశ్ిలు చదవ్డం మొదలు పెడతారు.
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Listening—task type directions

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

Translated Message
(TE SAY) ఇద్ELPAC టెస్ట్టెస్ట్యొకు్చదవే్
సెక్షన్
టెస్ట్

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.

టెస్ట్యొకు్ఈ్భాగంలో,్మనం్కలిసి్

చదవ్బో తయనాిం.్నేను్కొన్ని్ప్రశ్ిలు్అడుగుతాను.్
మీరు జవవబు వైప్ు చూపిస్త వరు లేదా మీ జవవబును
ప్దాలతో నాకు చెబుతారు.్ఒక ప్రశ్ికు ఎలా

ప్రతిసపందంచాలో మీకు ఖచ్చితంగవ తెలియకపో తే,

మీరు అతయుతత మంగవ ఇవ్ాగలిగంద చెప్పండి.ఒకవేళ్్
నేను్ప్రశ్ిను్ప్ునరవవ్ృతం్చేయాలి్్ఉంటే,్అడగండి.
టెస్ట్్మీరు్ఇప్ుపడు్చదవే్ప్రశ్ిలను్పవరరంభిస్వతరు.

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 టెస్ట్లో చదవ్డం విభాగంలోకి

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

మీ డెసుు మీద ప్ుసత కవలు, బాుక్పవుక్, సెల్ ఫో నుో

స్వాగతం.
మరయు ఎలకవటాన్నక ప్రకరవలు ఏవీ లేవ్న్న సున్నశ్చితం

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.

చేసుక ండి. టెస్ట్సమయంలో ఇవి ఉప్యోగంచబడక

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

చదవి, వవటి గురంచ్చన ప్రశ్ిలకు జవవబిస్వతరు. కొన్ని

పో వ్చుి.
టెస్ట్లోన్న ఈ భాగంలో, మీరు కొన్ని వ్చన భాగవలను
వ్చన భాగవలు విదాురి వవుస్వలు కవవ్చుి. విదాురి

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

వవుస్వలలో కొన్ని తప్ుపడు ఉండవ్చుి.
మీరు్తరువవత్రకవరడంగ్కు్వళ్ో డాన్నకి్ముందు్ప్రతి్
రకవరడంగ్తోపవటు్వ్చేి్అన్ని్ప్రశ్ిలకు్మీరు్విధగవ్
సమాధానం్ఇవవాలి.
టెస్ట్సమయంలో మీకు మీరే చదవ్డాన్నకి ఏవైనా

మారగ దరశకవలు మీకు కవవవలి్వ్సలత , అడగండి చాలు.

మీరు సిదధంగవ ఉనిప్ుపడు, ప్రశ్ిలు చదవ్డం

మొదలు పెటటడాన్నకి తరువవత ఎంపిక చేయండి.

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.
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Listening—task type directions
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 టెస్ట్లో చదవ్డం విభాగంలోకి

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

మీ డెసుు మీద ప్ుసత కవలు, బాుక్పవుక్, సెల్ ఫో నుో

స్వాగతం.
మరయు ఎలకవటాన్నక ప్రకరవలు ఏవీ లేవ్న్న సున్నశ్చితం

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.

చేసుక ండి. టెస్ట్సమయంలో ఇవి ఉప్యోగంచబడక

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

వ్చన భాగవలను చదవి, వవటి గురంచ్చన ప్రశ్ిలకు

పో వ్చుి.
ఈ విభాగంలోన్న టెస్ట్మొదటలో, మీరు కొన్ని చ్చతారలు
చూస్వతరు మరయు ఆ చ్చతారన్నకి సరపో యే వవకవున్ని
మీరు ఎంచుకుంటారు. దాన్న తరువవత, మీరు కొన్ని
జవవబిస్వతరు. కొన్ని వ్చన భాగవలు విదాురి వవుస్వలు

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

కవవ్చుి. విదాురి వవుస్వలలో కొన్ని తప్ుపడు
ఉండవ్చుి.
మీరు్తరువవత్రకవరడంగ్కు్వళ్ో డాన్నకి్ముందు్ప్రతి్

రకవరడంగ్తోపవటు్వ్చేి్అన్ని్ప్రశ్ిలకు్మీరు్విధగవ్
సమాధానం్ఇవవాలి.
టెస్ట్సమయంలో మీకు మీరే చదవ్డాన్నకి ఏవైనా

మారగ దరశకవలు మీకు కవవవలి్వ్సలత , అడగండి చాలు.
మీరు సిదధంగవ ఉనిప్ుపడు, ప్రశ్ిలు చదవ్డం

మొదలు పెటటడాన్నకి తరువవత ఎంపిక చేయండి.

Kindergarten Through Grade Two Review Screen
Screen
Congratulations, you reached the end of the test!
Thank you for your attention and hard work.
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Reading—task type directions
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) అభినందనలు, మీరు టెస్ట్ముగంప్ుకు
చేరుకునాిరు!

Thank you for your attention and hard
work.

మీ శ్రదధ మరయు శ్రమకు ధనువవదాలు.

Grades Three Through Twelve Review Screen
Screen
Congratulations,్you్reached్the్end్of్the్test!
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
(Screen text) అభినందనలు, మీరు్చదవ్డం్టెస్ట్
ముగంప్ుకు్చేరుకునాిరు!

మీ్శ్రదధ్మరయు్శ్రమకు్ధనువవదాలు.
మీరు్సమీక్ించడం్క సం్గురుత్పెటట న
ి ్ఏవైనా్

ప్రశ్ిలుంటే,్అవి్కిరంద్బాకు్లో్ప్రదరశంచబడతాయ.్
మీరు్కవవవలనుకునే్ఏవైనా్ప్రశ్ిలను్సమీక్ించడం్
ప్ూరత ్చేయండి,్తరువవత్స్రీను్అడుగున్ఉని్
సబ్మిట్స్టెస్ట్బటన్్ఎంపిక్చేయండి.

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
మనం కలిసి
చదవ్బో తయనాిము.

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.

మనం కలిసి

[Prompt language
should remain in
English]

[పవరంప్టట భాష ఇంగలోషయలో

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.

చదవ్బో తయనాిము.

ఉండాలి]

చదవ్డం మనం ఎకుడ
మొదలుపెటట ాలో
చూపించండి.

ఇకుడ మనం చదవ్డం
మొదలుపెడత ాము. మీ
వేలు ఇకుడ పెటటండి.
మీరు

చదువ్ుతయనిప్ుపడు మీ
వేలును అనుసరంచండి.
[పవరంప్టట భాష ఇంగలోషయలో

ఉండాలి]

నేను ఇప్ుపడు ఈ కథను
మీకు చదువ్ుతాను. నేను
చదువ్ుతయనిప్ుపడు
వినండి.
Read-Along
Information

Grades K–1

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

ఇప్ుపడు మనం కలిసి
చదవ్బో తయనాిము. నేను
చదువ్ుతయనిప్ుపడు
వినండి.

Read and Choose a
Word

Grade 1

Look at the picture.
Point to the word
that matches the
picture.
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చ్చతరం చూడండి. చ్చతారన్నకి
సరపో యే ప్దం వైప్ు
చూప్ండి.

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.

చ్చతరం చూడండి. చ్చతారన్నకి

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

చ్చతరం చూడండి. చ్చతారన్నకి
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సరపో యే ప్దం
ఎంచుక ండి.

సరపో యే వవకుం
చూప్ండి.

Reading—task type directions
Reading—task type directions (continuation two)
Task

Grade

Read and
Choose a
Sentence

Grades 2–12

Read a Short
Informational
Passage

Grade 1

Message

Translated Message

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

చ్చతరం చూడండి. చ్చతారన్నకి

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

ఇప్ుపడు మీరే స్ ంతంగవ

సరపో యే వవకుం
ఎంచుక ండి.

వ్చనం చదవ్బో తయనాిరు.
మీరు చదవిన దాన్నన్న

గురంచ్చ నేను మిమమలిి
కొన్ని ప్రశ్ిలు
అడుగుతాను.
Read a Short
Informational
Passage

Grades 2–12

Read a Student
Essay

Grades 3–12

Read the text, then answer
the questions.

వ్చనం చదవ్ండి, తరువవత

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

ఒక విదాురి వవుస్వన్ని

ప్రశ్ిలకు జవవబివ్ాండి.
రవశవరు. ఈ వవుసంలో
తప్ుపలు ఉండవ్చుి.

వవుసం చదవ్ండి, తరువవత
ప్రశ్ిలకు జవవబివ్ాండి.

Read a Literary
Passage

Grade 1

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

ఇప్ుపడు మీరే స్ ంతంగవ కథ
చదవ్బో తయనాిరు.
తరువవత, చదవిన దాన్నన్న
గురంచ్చ మీరు ప్రశ్ిలకు
జవవబిస్వతరు.

Read a Literary
Passage

Grades 2–12

Read an
Informational
Passage

Grade 1

Read the story, then
answer the questions.

కథ చదవ్ండి, తరువవత

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

ఇప్ుపడు మీరే స్ ంతంగవ
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ప్రశ్ిలకు జవవబివ్ాండి.
వ్చనం చదవ్ుతారు.
తరువవత, చదవిన దాన్నన్న
గురంచ్చ కొన్ని ప్రశ్ిలకు

Reading—task type directions
Task

Grade

Message

Translated Message
మీరు జవవబిస్వతరు.

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

Grade

Message
Read the text, then
answer the
questions.

Grades 2–12

Translated
Message
వ్చనం చదవ్ండి,

తరువవత ప్రశ్ిలకు
జవవబివ్ాండి.

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

Translated Message

(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) ఈరోజు, మీరు ELPAC రవత టెస్ట్చేస్త వరు.్

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

చెప్పండి.

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

ఒక ప్రశ్ికు ఎలా ప్రతిసపందంచాలో మీకు ఖచ్చితంగవ
తెలియకపో తే, మీరు అతయుతత మంగవ ఇవ్ాగలిగంద
టెస్ట్లోన్న ఈ భాగంలో, మీరు కొన్ని ప్రశ్ిలకు మీ
జవవబులు కవగతం మీద రవస్వతరు.

ఏదెైనా ప్రశ్ి మళ్లో చెప్పవ్లసిన అవ్సరం మీకుంటే,
అడగండి చాలు.
ఇప్ుపడు మీరు ప్రశ్ిలు రవయటం మొదలు పెడతారు.

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.
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Reading—task type directions
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

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

(Audio) ELPAC టెస్ట్లో రవత విభాగంలోకి స్వాగతం.

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

మరయు ఎలకవటాన్నక ప్రకరవలు ఏవీ లేవ్న్న సున్నశ్చితం

మీ డెసుు మీద ప్ుసత కవలు, బాుక్పవుక్, సెల్ ఫో నుో
చేసుక ండి. టెస్ట్సమయంలో ఇవి ఉప్యోగంచబడక
పో వ్చుి.

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

రవత విభాగంలోన్న ప్రతి ప్రశ్ికు ఒక

పలో బటన్ ఉంద.

ప్రశ్ిలను మళ్లో వినడాన్నకి మీరు ఎప్ుపడెైనా

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

పలో

బటన్ ఉప్యోగంచవ్చుి.
టెస్ట్ఈ భాగంలో ప్రశ్ిలకు ఇవ్ాబడిన బాకు్లలో మీ

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

జవవబులను మీరు టెైప్ు చేస్త వరు.
మీరు సిదధంగవ ఉనిప్ుపడు, ప్రశ్ిలు రవయటం

మొదలు పెటటడాన్నకి తరువవత ఎంపిక చేయండి. అన్ని
ప్రశ్ిలకు ఇంగలోషయలో జవవబిచేిలా జాగరతతవ్హంచండి.

Grades Three Through Twelve Review Screen
Screen
Congratulations,్you్reached్the్end్of్the్test!
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
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Writing—task type directions
N/A (No recorded audio for this screen)

(Screen text) అభినందనలు, మీరు టెస్్ట
ముగంపుకు చేరుకున్నా రు!
మీ శ్రద్ధ మరియు శ్రమకు ధన్య వాదాలు.
మీరు సమీక్షించడిం కోసిం గురుు పెట్టన్
ి
ఏవైనా శ్రరన లుింటే, అవి శ్రింది బాకుు లో
శ్రద్రిశ ించబడతాయి. మీరు కావాలనుకునే
ఏవైనా శ్రరన లను సమీక్షించడిం పూరి ు
చేయిండి, తరువాత శ్రీ ను అడుగున్ ఉన్న
సబ్మిట్ టెస్ట ి బటన్ ఎింపిక చేయిండి.

Writing—task type directions
Task
Label a Picture–
Word, with
Scaffolding

Grade
Grades K–1

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

Translated
Message
ఇప్ుపడు మనం కలిసి

కొన్ని అక్షరవలు మరయు
ప్దాలు
రవయబో తయనాిము.

Write a Story
Together with
Scaffolding

Grades K–2

Write an
Informational Text
Together

Grades 1–2

We are going to
write a story
together.

మనం కలిసి ఒక కథ

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

ఇప్ుపడు నేను మీకు

రవయబో తయనాిము.
కొంత సమాచారం

చెప్పబో తయనాిను.
జాగరతతగవ వినండి.
తరువవత మనం

నేరుికునిదాన్నన్న
గురంచ్చ రవస్వతము.
Describe a Picture

Grade 1

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

మీ స్ ంతంగవ ఒక వవకుం
రవస్వతరు.

Writing—task type directions
Task
Describe a Picture

Describe a Picture

Grade
Grade 2

Grades 3–12

Message

Translated
Message

Write about what is
happening in the
picture.

చ్చతరంలో్ఏమి్

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.

మీరు మీ భాగస్వామి ఒక

జరుగుతయనిదో ్
రవయండి.
చ్చతారన్ని

వ్రణంచబో తయనిటు
ో

ఊహంచండి. ఆ చ్చతరం
గురంచ్చ మీ భాగస్వామి
ఒక పలరవగవరఫ్ రవయడం
పవరరంభించారు. ఈ

పలరవగవరఫ్్లో తప్ుపలు
ఉండవ్చుి. మీ

భాగస్వామి పలరవగవరఫ్్ను

చదవ్ండి మరయు రండు

ప్రశ్ిలకు జవవబివ్ాడాన్నకి
సూచనలను

అనుసరంచండి.
Writing—task type directions (continuation one)
Task

Grade

Message
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Translated
Message

Writing—task type directions
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.

మీకు జరగన దేన్ననైనా

గురంచ్చ మీరు ఇంగలోషయలో
రవయబో తయనాిరు.
[పవరంప్టట ఇంగలోషయలో

ఉండాలి]
•

మీరు కనీసం ఒక
ప్ూరత వవకుం
రవయాలి.

•

మీరు రవసలదాన్ని

ఆసకితకరంగవ తయారు
చేసలందుకు వ్రణనలు,
వివ్రవలు మరయు
ఉదాహరణలు

ఉప్యోగంచండి.
Writing—task type directions (continuation two)
Task

Grade

Message
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Translated Message

Writing—task type directions
Write About an
Experience

Grade 2

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

మీ వ్ుకితగత అనుభవ్ం

[Prompt should
remain in English]

రవయబో తయనాిరు.

•

•

•

•

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.

గురంచ్చ మీరు ఇంగలోషయలో
ఒక పలరవగవరఫ్

[పవరంప్టట ఇంగలోషయలో ఉండాలి]
•

మీ పలరవగవరఫ్్లో కనీసం

మూడు ప్ూరత వవకవులు
ఉండాలి.
•

మీరు రవసలదాన్ని
ఆసకితకరంగవ తయారు
చేసలందుకు వ్రణనలు,
వివ్రవలు మరయు
ఉదాహరణలు

ఉప్యోగంచండి.
•

Do not write
outside the box.
Please write
neatly.

సరయైన వవుకరణం,
పెదద అక్షరవలు, విరవమ
చ్చహ్నిలు మరయు
అక్షర దో షవల క సం
మీరు రవసినదాన్ని
తన్నఖీ చేయండి.

•

బాకు్ బయట

రవయవ్దుద. దయచేసి
చకుగవ రవయండి.
Writing—task type directions (continuation three)
Task

Grade

Message
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Translated
Message

Writing—task type directions
Write About an
Experience

Grades 3–12

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

కిరంద బాకు్లో, మీ

[Recording of prompt
is in English]

రవయబో తయనాిరు.

•

•

•

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.

వ్ుకితగత అనుభవ్ం

గురంచ్చ మీరు ఇంగలోషయలో
ఒక పలరవగవరఫ్

[పవరంప్టట రకవరడంగ

ఇంగలోషయలో ఉంద]
•

మీ పలరవగవరఫ్్లో

కనీసం మూడు ప్ూరత
వవకవులు ఉండాలి

మరయు పవరరంభం,
మధుభాగం మరయు
ముగంప్ు ఉండాలి.
•

మీరు రవసలదాన్ని

ఆసకితకరంగవ తయారు
చేసలందుకు వ్రణనలు,
వివ్రవలు మరయు
ఉదాహరణలు

ఉప్యోగంచండి.
•

సరయైన వవుకరణం,
పెదద అక్షరవలు,

విరవమ చ్చహ్నిలు
మరయు అక్షర
దో షవల క సం మీరు

రవసినదాన్ని తన్నఖీ
చేయండి.
Writing—task type directions (continuation four)
Task

Grade

Message
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Translated Message

Writing—task type directions
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.

మీరు కవోస్్మేట్స్తో ఒక వ్రణన

రవసుతనాిరన్న ఊహంచుక ండి.
మీ కవోస్్మేట్స సమాచారవన్ని

గవరఫిక ఆరగ నైజర్లో న్నంపవరు.

గవరఫిక ఆరగ నైజర్లో వివ్రవలను
చదవ్ండి. తరువవత రండు

ప్రశ్ిలకు జవవబు ఇవ్ాడాన్నకి

సమాచారవన్ని ఉప్యోగంచండి.
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.

మీరు ఒక గూ
ర ప్ు పవరజకుటలో ప్న్న

చేసత ునాిరన్న ఊహంచుక ండి. మీ
గూ
ర ప్ులో కొందరు సభుులు ఒక
గవరఫిక ఆరగ నైజర సృషిటంచారు.
రండు ప్రశ్ిలకు జవవబు

ఇవ్ాడాన్నకి గవరఫిక ఆరగ నైజర్లోన్న
సమాచారవన్ని ఉప్యోగంచండి.
Writing—task type directions (continuation five)
Task

Grade

Message
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Translated Message

Writing—task type directions
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.

కిరంద బాకు్లో, ఒక ముఖుమైన

[Recording of prompt is in
English]

రవయబో తయనాిరు.

•

•

•

•

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.

విషయం గురంచ్చ ఇంగలోషయలో
కనీసం ఒక పలరవగవరఫ్

[పవరంప్టట రకవరడంగ ఇంగలోషయలో

ఉంద]
•

మీరు రవయడం మొదలు
పెటటడాన్నకి ముందు మీరు
ఏమి రవస్వతరు అనేదాన్ని
గురంచ్చ ఆలోచ్చంచండి.

•

మీ అభిపవరయాన్ని సపషట ంగవ
పలరకునండి మరయు మీ

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

అభిపవరయాన్నకి మదద తయ

ఇచేిందుకు రండు లేదా

ఎకుువ్ కవరణాలు ఇవ్ాండి.
•

ఈ పలరవగవరఫ్్లో కనీసం

మూడు ప్ూరత వవకవులు
ఉండాలి.
•

సరయైన వవుకరణం, పెదద
అక్షరవలు, విరవమ చ్చహ్నిలు

మరయు అక్షర దో షవల క సం
మీరు రవసినదాన్ని తన్నఖీ
చేయండి.
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.
The paragraphs
should include at least
three complete
sentences.

కిరంద బాకు్లో, ఒక
ముఖుమైన విషయం గురంచ్చ
ఇంగలోషయలో కనీసం రండు
పలరవగవరఫ్్లు

రవయబో తయనాిరు.

[పవరంప్టట రకవరడంగ ఇంగలోషయలో
ఉంద]
•

మీరు రవయడం మొదలు
పెటటడాన్నకి ముందు మీరు
ఏమి రవస్వతరు అనేదాన్ని
గురంచ్చ ఆలోచ్చంచండి.

•

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

మీ అభిపవరయాన్ని
సపషట ంగవ పలరకునండి
మరయు మీ

అభిపవరయాన్నకి మదద తయ
ఇచేిందుకు రండు లేదా
ఎకుువ్ కవరణాలు
ఇవ్ాండి.
•

ఈ పలరవగవరఫ్్లలో కనీసం
మూడు ప్ూరత వవకవులు
ఉండాలి.

•

సరయైన వవుకరణం, పెదద
అక్షరవలు, విరవమ

చ్చహ్నిలు మరయు అక్షర
దో షవల క సం మీరు
రవసినదాన్ని తన్నఖీ
చేయండి.
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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.

ఈరోజు, మీరు ELPAC టెస్ట్తీసుకుంటారు. మొదట,

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

[రకవరడంగు తన్నఖీ, స్ ండ్ మరయు ఆడియో తన్నఖీతో

నేను మిమమలిి్సెైన్్ఇన్ చేస్త వను.

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.

సహ్న, లాగన్ సూచనలు పవటించండి.]

అన్ని ప్రశ్ిలకు జవవబు ఇంగలోషయలో ఇవ్ాడం
గురుతంచుక ండి. ఏదెైనా ప్రశ్ిను నేను మళ్లో

చెప్పవ్లసిన అవ్సరం మీకుంటే, అడగండి చాలు.్
ఇప్ుపడు్మనం్పవరరంభించబో తయనాిం.

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.

ఈరోజు, మీరు ELPAC టెస్ట్తీసుకుంటారు. మొదట,

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

్[రకవరడంగు తన్నఖీ, స్ ండ్ మరయు ఆడియో తన్నఖీతో

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.

అన్ని ప్రశ్ిలకు జవవబు ఇంగలోషయలో ఇవ్ాడం

నేను మిమమలిి్సెైన్్ఇన్ చేస్త వను.

సహ్న, లాగన్ సూచనలు పవటించండి.]

గురుతంచుక ండి. ఏదెైనా ప్రశ్ిను నేను మళ్లో

చెప్పవ్లసిన అవ్సరం మీకుంటే, అడగండి చాలు.
ఇప్ుపడు్మనం్పవరరంభించబో తయనాిం.
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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.

ఇకుడతో మాటాోడటం టెస్ట్ముగసింద. మీ శ్రదధ
మరయు శ్రమకు ధనువవదాలు.

Speaking—task type directions
Task
Talk About a Scene

Grade
Grades K–12

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

Translated
Message
చ్చతరం చూడండి. దీన్ని
గురంచ్చ నేను మిమమలిి
కొన్ని ప్రశ్ిలు
అడుగబో తయనాిను.

Speech Functions

Grades 2–5

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

మీకు జరుగగల ఒక

ప్రసిి తిన్న గురంచ్చ నేను
మీకు చెప్పబో తయనాిను.
తరువవత, మీరు ఏమి
చెబుతారో చెప్పండి.

Page 25

Speaking—task type directions
Task
Speech Functions

Grade
Grades 6–12

Message

Translated
Message

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.

మీకు జరుగగల ఒక
ప్రసిితిన్న గురంచ్చ నేను

మీకు చెప్పబో తయనాిను.
తరువవత, మీరు ఏమి

చెబుతారో చెప్పండి. మీ
జవవబు మీ పలరక్షకులకు
తగన విధంగవ ఉండేలా
జాగరతత తీసుక ండి.

Support an Opinion

Grades K–12

I am going to ask
you for your opinion.

నేను మీ అభిపవరయం
గురంచ్చ మిమమలిి

అడుగబో తయనాిను.
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
చ్చతారలు చూడండి.
చ్చతారలను గురంచ్చ నేను మీకు
ఒక కథ చెప్పబో తయనాిను.

జాగరతతగవ వినండి. మీరు కథ
ఒకస్వర మాతరమే వింటారు.
నేను ముగంచ్చన తరువవత,
ఆ కథను నాకు తిరగ

చెప్పడాన్నకి మీరు చ్చతారలను
చూస్వతరు.
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Speaking—task type directions
Present and
Discuss
Information

Grades 6–12

I am going to ask you to
talk about a graphic.
Look at the graphic.
[Prompt should remain
in English]
Take some time to read
the graphic to yourself.
Let me know when you
are ready for me to ask
you a question.

ఒక గవరఫిక గురంచ్చ మీరు

మాటాోడవ్లసిందగవ నేను
అడుగబో తయనాిను. గవరఫిక్
చూడండి.

[పవరంప్టట ఇంగలోషయలో ఉండాలి]
మీ్అంతట్మీరు గవరఫిక

చదవ్డాన్నకి్కొంత సమయం
తీసుక ండి. నేను ప్రశ్ి

అడగడాన్నకి మీరు సిదధంగవ

ఉనిప్ుపడు నాకు చెప్పండి.
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.

నేను మీకు కొంత సమాచారం
చెప్పబో తయనాిను. జాగరతతగవ
వినండి. మీరు సమాచారం

ఒకస్వర మాతరమే వింటారు.
నేను ప్ూరత చేసిన తరువవత,
ఆ సమాచారం గురంచ్చ మీరు
నాకు చెబుతారు.

Speaking—task type directions (continuation two)
Task

Grade

Message
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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.

టెస్ట్యొకు్ఈ్భాగంలో,్మీరు్ఒక్రకవర
చేసిన్ప్రజంటేషన్్వినబో తయనాిరు.్

ప్రజంటేషన్్పవరరంభమైన్తరువవత్దయచ
దాన్నన్న్ఆప్వ్దుద్లేదా్స్రీన్్మీద్ఏవైనా్
బటన్్లను్సెలకట్చేయవ్దుద.్ప్రజంటేషన్్
ప్ూరత ్అయేుంత్వ్రకు్దయచేసి్మీ్

ప్రకరవన్ని్తాకవ్దుద.్ఈ్విధంగవ్చేయడం

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.

వ్లో ్టెస్ట్ఆగపో వ్చుి.

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.

ప్రజంటేషన్్ముగసినప్ుపడు్మీరు్విని్
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మీరు్కొంత్సమాచారవన్ని్వినబో తయనాిర
మీరు్సమాచారం్ఒకస్వర్మాతరమే్

వింటారు.్స్రీన్్మీద్కొన్ని్చ్చతారలు్
సమాచారంతో్పవటుగవ్వళ్తాయ.్మీరు్

వింటునిప్ుపడు్మీరు్నోట్స్్తీసుక వ్చుి

సమాచారవన్ని్సంక్ిప్తంగవ్చెబుతారు,.్మీర

సంక్ిప్తంగవ్చెపలపటప్ుపడు్డెమాన్నసలటష
ే న్్లో
అన్ని్దశ్లతో్సహ్న్మీరు్టాపిక్న్న్
వివ్రస్వతరు,్మరయు్మరయు్తగన్
వివ్రవలు్మరయు్సపషట మైన్భాష్
ఉప్యోగంచాలి.

Speaking—task type directions
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