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10.1 ਇਕੱ ਟੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ  

 

ਕਹੋ:  ਅੱਜ, ਤੁਸ ੀਂ ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੇਂਸਡ (Smarter Balanced) [ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ' (NAME OF TEST) 
(ਇੰਗਲਲਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ ਆਰਟਸ ਗਰੇਡ 4 ਕੰਲਿਊਟਰ ਅਡੈਿਲਟਵ ਟੈਸਟ)] ਟੈਸਟ ਲਦਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ 
ਟੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ID ਲਦੱਤ  ਜਾਵੇਗ  ਜੋ ਟੈਸਟ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ੀਂਦ  ਹੈ। ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਲਹਲਾੀਂ, 
ਆਓ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਲਨਯਮਾੀਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਏ। 

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਗਲਾ (NEXT) ਨੰੂ ਚਣੁਨ ਤੋਂ ਿਲਹਲਾੀਂ ਸਕਰ ਨ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਤੱਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਕਸੇ ਉਤੱਰ ਬਾਰੇ ਯਕ ਨ ਨਹ ੀਂ ਹ,ੈ ਤਾੀਂ ਉਹ ਉਤੱਰ ਿਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ ੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਲਕ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਆ ਉਤੱਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਬਾਅਦ ਲਵੱਚ ਉਸ ਉਤੱਰ ਦ  ਸਮ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ 
ਅਗਲੇ ਿਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਲਹਲਾੀਂ ਿਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਮ ਲਿਆ ਲਈ ਲਚੰਲਨਿਤ ਕਰੋ। ਤੁਸ ੀਂ ਲਿਛਾੀਂਹ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਤੱਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

 ਤੁਸ ੀਂ ਲਕਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਤੱਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ (NEXT) ਦ  ਬਜਾਏ ਰਕੁਣਾ (PAUSE) ਚਣੁ ਕੇ 
ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਕਸੇ ਵ  ਸਮੇਂ ਰਕੁ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਰੇਕ ਦ  ਲੋੜ ਹੈ ਤਾੀਂ ਲਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣਾ 
ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਰਕੁਣਾ (PAUSE) ਚਣੁਨ ਤੋਂ ਿਲਹਲਾੀਂ ਆਲਗਆ ਮੰਗੋ। 

 

ਕਹੋ:  ਅੱਜ, ਤੁਸ ੀਂ ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੇਂਸਡ (Smarter Balanced) [ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ' (NAME OF TEST) (ELA 
ਗਰੇਡ 4 ਕੰਲਿਊਟਰ ਅਡੈਿਲਟਵ ਟੈਸਟ)] ਟੈਸਟ ਲਦਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ID ਲਦੱਤ  ਜਾਵੇਗ  
ਜੋ ਟੈਸਟ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ੀਂਦ  ਹੈ। ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਲਹਲਾੀਂ, ਆਓ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਲਨਯਮਾੀਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਏ। 

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਗਲਾ (NEXT) ਨੰੂ ਚਣੁਨ ਤੋਂ ਿਲਹਲਾੀਂ ਸਕਰ ਨ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਤੱਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਕਸੇ ਉਤੱਰ ਬਾਰੇ ਯਕ ਨ ਨਹ ੀਂ ਹ,ੈ ਤਾੀਂ ਉਹ ਉਤੱਰ ਿਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ ੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਲਕ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਆ ਉਤੱਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਬਾਅਦ ਲਵੱਚ ਉਸ ਉਤੱਰ ਦ  ਸਮ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ 
ਅਗਲੇ ਿਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਲਹਲਾੀਂ ਿਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਮ ਲਿਆ ਲਈ ਲਚੰਲਨਿਤ ਕਰੋ। ਤੁਸ ੀਂ ਲਿਛਾੀਂਹ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਤੱਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

 ਤੁਸ ੀਂ ਲਕਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਤੱਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ (NEXT) ਦ  ਬਜਾਏ ਰਕੁਣਾ (PAUSE) ਚਣੁ ਕੇ 
ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਕਸੇ ਵ  ਸਮੇਂ ਰਕੁ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਰੇਕ ਦ  ਲੋੜ ਹੈ ਤਾੀਂ ਲਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣਾ 
ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਰਕੁਣਾ (PAUSE) ਚਣੁਨ ਤੋਂ ਿਲਹਲਾੀਂ ਆਲਗਆ ਮੰਗੋ। 
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ਕਹੋ:  ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੱਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਿਣਾ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਹਨ। ਲਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣ ਆੀਂ ਅੱਿਾੀਂ ਆਿਣੇ 
ਇਮਲਤਹਾਨ 'ਤ ੇਰੱਿੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਿੋ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹ ੀਂ ਹੋਣ  ਚਾਹ ਦ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲ 
ਫੋਨ, ਸਮਾਰਟਵਾਚ, ਜਾੀਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਿਰਵਾਲਨਤ ਇਲੈਕਟਰਾਲਨਕ ਯੰਤਰ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਲਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣਾ 
ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਸੁ਼ਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਿਲਹਲਾੀਂ ਇਨਿਾੀਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾੀਂਗਾ/ਗ ।  

 ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਆਿਣਾ ਟੈਸਟ ਜਲਦ  ਿੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਲਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਅਤੇ 
ਚੁੱਿਚਾਿ ਬੈਠੋ। 

ਕਹੋ:  ਹਣੁ ਅਸ ੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਤਆਰ ਹਾੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸ ੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 
ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਸਟ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਨ ਤੋਂ ਿਲਹਲਾੀਂ ਮੇਰੇ ਦਆੁਰਾ ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਮਨਜੂਰ  ਦੇਣ ਦ  ਉਡ ਕ 
ਕਰਨ  ਿਵੇਗ । ਮੈਂ ਜਾੀਂਚ ਕਰਾੀਂਗਾ/ਗ  ਲਕ ਤੁਸ ੀਂ ਟੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ID ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ  ਸਹ  
ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਿਲ ਕ ਤ  ਹੈ। 

 ਆਿਣਾ ਕਨੰੂਨ  ਿਲਹਲਾ ਨਾਮ ਦਾਿਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਕ ਆਿਣਾ ਉਿਨਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਆਿਣਾ SSID ਨੰਬਰ। ਲਿਰ ਟੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ID ਦਾਿਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਕ ਬਰੋਡ 
'ਤ ੇਇਹ ਜਾਣਕਾਰ  ਟਾਈਿ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਦ  ਲੋੜ ਹੈ ਤਾੀਂ ਆਿਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। 

 ਹਣੁ ਸਾਈਨ ਇਨ (SIGN IN) ਚਣੁੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸ ੀਂ ਸਿਲਤਾਿੂਰਵਕ ਲੌਗਇਨ ਕਰ 
ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ ਆਿਣੇ ਿਲਹਲੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ  ਵਾਲ  ਇੱਕ 
ਸਕਰ ਨ ਦੇਿੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ  ਸਕਰ ਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰ  ਜਾਣਕਾਰ  ਸਹ  ਹੈ, ਤਾੀਂ ਜਾਰ  ਰੱਿਣ 
ਲਈ ਹਾੀਂ (YES) ਚਣੁੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵ  ਜਾਣਕਾਰ  ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਲਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣਾ ਹੱਥ 
ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੋ ਲਕ ਕ  ਗਲਤ ਹੈ। 
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ਕਹੋ:  ਤੁਸ ੀਂ ਹਣੁ ਇੱਕ ਸਕਰ ਨ ਦੇਿੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਸਮੱਗਰ  ਿੇਤਰ ਅਤੇ ਸੈਲਟੰਗਾੀਂ ਦ  

ਜਾੀਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗ । ਜੇਕਰ ਸਾਰ  ਜਾਣਕਾਰ  ਸਹ  ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ ਹਾੀਂ, ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਸੁ਼ਰ ੂ

ਕਰੋ (YES, START MY TEST) ਚਣੁ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾੀਂ ਲਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵ  ਗਲਤ ਹੈ, 

ਲਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। 

 

[ਹੇਠ ਲਿਖ ੇਨੰੂ ਲਸਰਫ਼ ELA ਟੈਸਟ ਿਈ ਪਲਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ] 

ਕਹੋ: ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸਕਰ ਨ ਲਦਿਾਈ ਦੇਣ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾੀਂਚਣ ਲਈ ਿੁੱਛਦ  ਹੈ 
ਲਕ ਕ  ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਲਿਊਟਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜ ਆਉੀਂਦ  ਹੈ। ਆਿਣੇ ਹੈੱਡਸੱੈਟਾੀਂ ਿਲਹਨੋ ਅਤੇ ਆਵਾਜ 
ਸੁਣਨ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਵੱਚਲੇ ਸਿ ਕਰ ਦਾ ਆਈਕਨ ਚਣੁੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਘੰਟ  ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ 
ਹਾੀਂ (YES) ਚਣੁੋ। ਜੇ ਨਹ ੀਂ, ਤਾੀਂ ਆਿਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। 

 

ਕਹੋ:  ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਜਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਲਹਲਾੀਂ, ਤੁਸ ੀਂ ਟੈਸਟ ਟਲੂਸ ਅਤੇ ਬਟਨਾੀਂ ਨੰੂ ਸੂਚ ਬੱਧ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲਟਊਟੋਲਰਅਲ ਿੰਨਾ ਦੇਿੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸ ੀਂ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾੀਂ 

ਉਹ ਟਲੂਸ ਅਤੇ ਬਟਨ ਜੋ ਟੈਸਟ ਲਵੱਚ ਲਦਿਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸ ੀਂ ਮਦਦ (HELP) ਬਟਨ ਨੰੂ ਚਣੁ 

ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ  ਆਿਣੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਵ  ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।  



ਜਦੋਂ ਤੁਸ ੀਂ ਆਿਣਾ ਟੈਸਟ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਲਤਆਰ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਿੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾੀਂ ਹਣੁ ਟੈਸਟ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰੋ 

(BEGIN TEST NOW) ਨੰੂ ਚਣੁੋ। 

 

ਪੰਨਾ 52 

ਪਰੀਲਖਆ ਦੌਰਾਨ ਲਿਲਦਆਰਥੀ ਿਈ ਲਨਰਦੇਸ਼  

ਕਹੋ:  ਇਹ ਜਰਰੂ  ਹ ੈਲਕ ਤੁਸ ੀਂ ਆਿਣ  ਿੂਰ  ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਕ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ 

ਬਰੇਕ ਲੈਣ ਦ  ਲੋੜ ਹ?ੈ 
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ਕਹੋ:  ਆਿਣ  ਿੂਰ  ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਉਤੱਰ ਚਣੁੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਰੱਿਦਾ 
ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕ ਨ  ਨਹ ੀਂ ਹੋ ਲਕ ਸਵਾਲ ਲਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ 
ਸਕਰ ਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਿਾਸੇ "i" ਬਟਨ ਨੰੂ ਚਣੁ ਕੇ ਲਟਊਟੋਲਰਅਲ ਦ  ਸਮ ਲਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

 

ਕਹੋ:     ਅਸ ੀਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾੀਂ। ਲਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਹਣੁੇ ਸਮ ਲਿਆ 
ਲਈ ਲਚੰਲਨਿਤ ਕ ਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾੀਂ ਸਮੇਤ ਆਿਣੇ ਉਤੱਰਾੀਂ ਦ  ਸਮ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸ ੀਂ 
ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾੀਂ ਦੇ ਉਤੱਰ ਨਹ ੀਂ ਦੇ ਲਦੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਿਣਾ ਟੈਸਟ ਜਮਿਾੀਂ ਨਾ ਕਰੋ।  

 

[ਹੇਠ ਲਿਖ ੇਨੰੂ ਲਸਰਫ਼ ELA CAT ਭਾਗ ਿਈ ਪਲਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ] 

ਕਹੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਇੱਕ ਿੜਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿੈਰੇ ਲਈ ਸਵਾਲਾੀਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱੈਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ 
ਲਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੱੈਟ ਲਵੱਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾੀਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰੋ।  

 

[ਸਾਰ ੇਟੈਸਟਾਾਂ ਿਈ ਹੇਠਾਾਂ ਪਲਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ] 

ਕਹੋ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦ  ਲੋੜ ਹੈ ਤਾੀਂ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੋ। 
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ਕਹੋ: ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹਣੁ ਿਤਮ ਹੋ ਲਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਟੈਸਟ ਿੂਰਾ ਨਹ ੀਂ ਕ ਤਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ 
ਰਕੁਣਾ (PAUSE) ਦ  ਚੋਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸ ੀਂ ਟੈਸਟ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਿੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।  



 

[ਕੰਲਪਊਟਰ ਅਡੈਪਲਟਿ ਟੈਸਟ ਿਾਿੇ ਲਹੱਸੇ ਿਈ ਲਨਮਨਲਿਖਤ ਨੰੂ ਲਸਰਫ਼ ਤਾਾਂ ਹੀ ਪਲਹਿਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ 20 ਲਮੰਟਾਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ 
ਿਈ, ਲਿਲਦਆਰਥੀ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਲਦਨ ਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ] 

ਕਹੋ:  ਯਾਦ ਰੱਿੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਟੈਸਟ ਿੂਰਾ ਨਹ ੀਂ ਕ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 20 ਲਮੰਟਾੀਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਆਿਣੇ ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦ  ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ ਸਮ ਲਿਆ ਲਈ ਲਚੰਲਨਿਤ ਸਵਾਲਾੀਂ ਸਮੇਤ ਇਸ 
ਟੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾੀਂ 'ਤੇ ਵਾਿਸ ਨਹ ੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਡਜ ਟਲ ਨੋਟਿੈਡ ਲਵੱਚ 
ਦਾਿਲ ਕ ਤੇ ਨੋਟਸ ਤੱਕ ਵ  ਿਹੁੰਚ ਨਹ ੀਂ ਹੋਵੇਗ । 

ਕਹੋ:  ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਆਿਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਰਸ਼ਨਾੀਂ ਦੇ ਉਤੱਰ ਦੇ ਲਦੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਉਤੱਰਾੀਂ ਦ  
ਸਮ ਲਿਆ ਕਰਨ  ਿੂਰ  ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਟੈਸਟ ਦਾਿਲ ਕਰੋ (SUBMIT TEST) ਚਣੁੋ। ਮੈਂ 
ਹਣੁ ਕੋਈ ਵ  ਸਕਰੈਚ ਿੇਿਰ ਜਾੀਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰ  ਇਕੱਠ  ਕਰਾੀਂਗਾ/ਗ । 

 

[ਉਨਿਾਾਂ ਲਿਲਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿਈ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਿ ਸੰਬੰਲਧਤ ਕੰਮ ਦ ੇਭਾਗ ਿਈ ਹੇਠਾਾਂ ਲਦੱਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਲਦਨ ਟੈਸਲਟੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ] 

ਕਹੋ:  ਲਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਸਕਰੈਚ ਿੇਿਰ 'ਤੇ ਆਿਣਾ ਨਾਮ ਲਲਿੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਿਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਲਧਤ ਕੰਮ ਿੂਰਾ ਨਹ ੀਂ ਕ ਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੰੂ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਲਈ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰਾੀਂਗਾ/ਗ । 

ਕਹੋ:  ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਆਿਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਰਸ਼ਨਾੀਂ ਦੇ ਉਤੱਰ ਦੇ ਲਦੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਉਤੱਰਾੀਂ ਦ  
ਸਮ ਲਿਆ ਕਰਨ  ਿੂਰ  ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਟੈਸਟ ਦਾਿਲ ਕਰੋ (SUBMIT TEST) ਚਣੁੋ।  

 ਮੈਂ ਹਣੁ ਕੋਈ ਵ  ਸਕਰੈਚ ਿੇਿਰ ਜਾੀਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰ  ਇਕੱਠ  ਕਰਾੀਂਗਾ/ਗ । 

 


