
California Science Test 
Punjabi Translated Test Directions Student Resource Sheet 

All Grades Science 
 

• This document provides the translations of the test directions. A biliterate student or adult can read 
these directions in conjunction with the California Science Test. 

• The document contains the English message observed on the computer screen followed by the 
translation. 

Message Translation  
Please Sign In ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਿਰੋ 
First Name: ਪਕਿਲਾ ਨਾਮ: 
SSID: SSID: 
Session ID: ਸੈਸ਼ਨ ਆਈ.ਡੀ.: 
Please check that your information is entered 
correctly.  If you need help, ask your TA. 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪੱਿਾ ਿਰ ੋਕਿ ਤੁਿਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਭਰੀ ਗਈ 

ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ TA ਨ ੂੰ ਪੱੁਛ।ੋ 
Your SSID is not entered correctly. Please try 
again or ask your TA. 

ਤੁਿਾਡੀ SSID ਸਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਿੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਿੈ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦੁਬਾਰਾ 

ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰ ੋਜਾਾਂ ਆਪਣੇ TA ਨ ੂੰ ਪੱੁਛ।ੋ 

Your first name and SSID do not match current 
records. Please try again or ask your Test 
Administrator for help. 

ਤੁਿਾਡਾ ਪਕਿਲਾ ਨਾਮ ਅਤੇ SSID ਮੌਜ ਦਾ ਕਰਿਾਰਡਾਾਂ ਨਾਲ ਨਿੀਂ 

ਕਮਲਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰ ੋਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਪਰਬੂੰਧਿ 

ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੋ। 
You cannot take this test with this browser. ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਟੈਸਟ ਇਸ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਦੇ ਸਿਦ।ੇ 

To access this site, use Mozilla Firefox 52+, 
Safari 7+, Chrome 59+, Internet Explorer 11, or 
the Secure Browser. 

ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਲਈ Mozilla Firefox 52+, 
Safari 7+, Chrome 59+, Internet Explorer 11, ਜਾਾਂ 
Secure Browser ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ।ੋ 

If the information is correct, choose [Yes]. If not, 
choose [No]. 

ਜੇਿਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਿੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ [ਿਾਾਂ] ਚੁਣੋ। ਜੇਿਰ ਨਿੀਂ, ਤਾਾਂ [ਨਿੀਂ] 
ਚੁਣੋ। 

If you do not see the test you need to take, 
notify your Test Administrator and select Return 
to Login. 

ਜੇਿਰ ਤੁਿਾਨ ੂੰ ਉਿ ਟੈਸਟ ਨਿੀਂ ਕਦਖ ਕਰਿਾ ਕਜਿੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਿੈ, 
ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਪਰਬੂੰਧਿ ਨ ੂੰ ਸ ਚਨਾ ਦੇਵ ੋਅਤੇ 'ਲੌਗ-ਇਨ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ 

ਜਾਓ' ਨ ੂੰ ਚੁਣੋ। 
Review the following test settings. ਿੇਠ ਕਲਖੀਆਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀਆਾਂ ਸੈਕਟੂੰਗਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰ।ੋ 

Your Test Administrator needs to review your 
requested test and your test settings. This may 
take a few minutes. 

ਤੁਿਾਡੇ ਟੈਸਟ ਪਰਬੂੰਧਿ ਨ ੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਮੂੰਗੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਟੈਸਟ 

ਦੀਆਾਂ ਸੈਕਟੂੰਗਜ਼ ਦਾ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਇਸ ਨ ੂੰ ਿੁਝ ਕਮੂੰਟ 

ਲੱਗ ਸਿਦੇ ਿਨ। 
Is This Your Test? ਿੀ ਇਿ ਤੁਿਾਡਾ ਟੈਸਟ ਿੈ? 
If the test name and settings are correct, 
choose [Yes, Start My Test]. If not, choose [No]. 

ਜੇਿਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੈਕਟੂੰਗਜ਼ ਸਿੀ ਿਨ, ਤਾਾਂ [ਿਾਾਂ, ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ 

ਸ਼ੁਰ  ਿਰ]ੋ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ।ੋ ਜੇਿਰ ਨਿੀਂ, ਤਾਾਂ [ਨਿੀਂ] ਚੁਣੋ। 
Sound and Video Playback Check ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਿ ਦੀ ਜਾਾਂਚ 
Make sure video and audio playback are 
working.  To play the sample video and sound, 
press the play button. 

ਪੱਿਾ ਿਰ ੋਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਔਡੀਓ ਪਲੇਬੈਿ ਿੂੰਮ ਿਰ ਰਿੇ ਿਨ। 

ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਪਲੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। 



Message Translation  

If you were able to play the video and its sound, 
choose I could play the video and sound.  If not, 
choose I could not play the video or sound. 

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲਾ ਸਿੇ ਸੀ, ਤਾਾਂ 'ਮੈਂ 
ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚਲਾ ਸਕਿਆ/ਸਿੀ ਸੀ' ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ।ੋ ਜੇਿਰ 

ਨਿੀਂ, ਤਾਾਂ 'ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿੀਂ ਚਲਾ ਸਕਿਆ/ਸਿੀ ਸੀ' ਨ ੂੰ 
ਚੁਣੋ। 

I could play the video and sound ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚਲਾ ਸਕਿਆ/ਸਿੀ ਸੀ 
I could not play the video or sound ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿੀਂ ਚਲਾ ਸਕਿਆ/ਸਿੀ ਸੀ 
Video Playback Problem ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਿ ਦੀ ਸਮੱਕਸਆ 

You must be able to play video for this test.  
Please tell your Test Administrator that your 
device has a video problem. 

ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ। 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਪਰਬੂੰਧਿ ਨ ੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਿਾਡੇ ਕਡਵਾਈਸ 

ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਮੱਕਸਆ ਿ।ੈ 

To try the video playback again, choose Try 
Again. If your Test Administrator tells you to log 
out, choose Log Out. 

ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਿ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, 
'ਦੁਬਾਰਾ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰ'ੋ ਨ ੂੰ ਚੁਣੋ। ਜੇਿਰ ਤੁਿਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਰਬੂੰਧਿ ਤੁਿਾਨ ੂੰ 

ਲੌਗ-ਆਊਟ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਿੂੰਦਾ ਿੈ, ਤਾਾਂ 'ਲੌਗ-ਆਊਟ' ਨ ੂੰ ਚੁਣੋ। 
Instructions and Help ਕਿਦਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ 
Overview of the Test Site for the California 
Science Test ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਇੂੰਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸੂੰਖੇਪ ਜਾਣਿਾਰੀ 
Return to Login ਲੌਗ-ਇਨ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ 

Please wait for your TA to approve your 
request. If you need to cancel your request, 
select [Cancel Request]. 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ TA ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੂੰ ਮਨਜ਼ ਰ ਿਰਨ ਲਈ 

ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਿਰ।ੋ ਜੇਿਰ ਤੁਿਾਨ ੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, 
ਤਾਾਂ [ਬੇਨਤੀ ਨ ੂੰ ਰੱਦ ਿਰ]ੋ ਨ ੂੰ ਚੁਣੋ। 

Text-to-Speech Sound Check ਟੈਿਸਟ-ਟ -ਸਪੀਚ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਾਂਚ 
Make sure text-to-speech is working. ਪੱਿਾ ਿਰ ੋਕਿ ਟੈਿਸਟ-ਟ -ਸਪੀਚ ਿੂੰਮ ਿਰ ਰਿੀ ਿੈ। 

Press the speaker button. You should hear a 
voice speak the following sentence: "This text is 
being read aloud." 

ਸਪੀਿਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਤੁਿਾਨ ੂੰ ਇੱਿ ਆਵਾਜ਼ ਇਿ ਅਗਲਾ ਵਾਿ 

ਬੋਲਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ: "ਇਿ ਵਾਿ ਉੱਚਿ ਪਕੜ੍ਆ ਜਾ ਕਰਿਾ 

ਿੈ।" 

If you heard the voice clearly, choose I heard 
the voice. If not, choose I did not hear the voice. 
To continue testing without checking text-to-
speech, choose Skip TTS Check. 

ਜੇਿਰ ਤੁਿਾਨ ੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ ਸੁਣਾਈ ਕਦੱਤੀ, ਤਾਾਂ 'ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ' 
ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ।ੋ ਜੇਿਰ ਨਿੀਂ, ਤਾਾਂ 'ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿੀਂ ਸੁਣੀ' ਨ ੂੰ ਚੁਣੋ। 
ਟੈਿਸਟ-ਟ -ਸਪੀਚ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਿੀਤੇ ਕਬਨਾ ਟੈਸਕਟੂੰਗ ਨ ੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ 

ਲਈ, 'TTS ਜਾਾਂਚ ਨ ੂੰ ਛੱਡ ਕਦਓ' ਦੀ ਚੋਣ ਿਰੋ। 
Select the text you want to hear and click the 
green button to have it played. 

ਉਸ ਵਾਿ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰੋ ਕਜਿੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਿੁੂੰਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਉਸ 

ਨ ੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਿਰਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। 
There are two types of test tools available: ਦੋ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਟ ਲ ਉਪਲੱਬਧ ਿਨ: 
Global Tools: These tools appear in the global 
menu at the top of the test page. 

ਗਲੋਬਲ ਟ ਲ: ਇਿ ਟ ਲ ਟੈਸਟ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਕਿੱਸੇ ਕਵਖੇ ਗਲੋਬਲ 

ਮੀਨ  ਕਵੱਚ ਕਦਸਦੇ ਿਨ। 
Help (?) button ਮਦਦ (?) ਬਟਨ 
To view the on-screen Test Instructions and 
Help window, select the questions mark (?) 
button in the upper-right corner. 

ਸਿਰੀਨ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਾਂ ਕਿਦਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਕਵੂੰਡੋ ਦੇਖਣ 

ਲਈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਪਰਲੇ ਕਿੱਸੇ ਕਵੱਚ ਕਦੱਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਕਚੂੰਨ੍ (?) ਨ ੂੰ ਚੁਣੋ। 
You may select the question mark button to 
access this help guide at any time during your 
test. 

ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਦਦ ਗਾਈਡ ਨ ੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 

ਉਸ ਪਰਸ਼ਨ ਕਚੂੰਨ੍ ਬਟਨ ਨ ੂੰ ਿਦ ੇਵੀ ਚੁਣ ਸਿਦੇ ਿੋ। 
Calculator ਿੈਲਿੁਲੇਟਰ 



Message Translation  
To use the on-screen calculator, select 
Calculator in the global menu. This tool is 
available for the following tests: 
Science 5, 8, and high school; Mathematics 6, 
7, 8, and 11. 

ਸਿਰੀਨ ‘ਤੇ ਕਦੱਤੇ ਿੈਲਿੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗਲੋਬਲ 

ਮੀਨ  ਕਵੱਚੋਂ 'ਿੈਲਿੁਲੇਟਰ' ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ।ੋ ਇਿ ਟ ਲ ਿੇਠ ਕਲਖੇ ਟੈਸਟਾਾਂ 

ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਿੈ: 
ਸਾਇੂੰਸ 5, 8, ਅਤੇ ਿਾਈ ਸਿ ਲ; ਗਕਣਤ 6, 7, 8, ਅਤੇ 11। 

Zoom buttons ਜ਼ ਮ ਬਟਨ 

To enlarge the text and images on a test page, 
select Zoom In.  Multiple zoom levels are 
available.  To undo zooming, select Zoom Out. 

ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵੱਡਾ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, 'ਜ਼ ਮ 

ਇਨ' ਨ ੂੰ ਚੁਣੋ। ਵੱਖਰੇ ਜ਼ ਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਪਲੱਬਧ ਿਨ। ਜ਼ ਮਇੂੰਗ ਨ ੂੰ 

ਵਾਕਪਸ ਘੱਟ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, 'ਜ਼ ਮ ਆਊਟ' ਨ ੂੰ ਚੁਣੋ। 
Context Menu Tools: These tools are for 
passages and questions.  To use these tools, 
click the context menu. 

ਸੂੰਦਰਭ ਮੀਨ  ਟ ਲ: ਇਿ ਟ ਲ ਪੈਕਰ੍ਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਲਈ ਿਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ 

ਟ ਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਲਈ, ਸੂੰਦਰਭ ਮੀਨ  ਨ ੂੰ ਦਬਾਓ। 
Expand buttons ਵਧਾਓ ਬਟਨ 
You can expand the passage section or the 
question section for easier readability. 

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਨ ਯੋਗ ਿੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ੍ੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਜਾਾਂ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ 

ਕਿੱਸੇ ਨ ੂੰ ਵਧਾ ਸਿਦੇ ਿੋ। 
To expand the passage section, select the right 
arrow icon Right Arrow Icon below the global 
menu. To collapse the expanded passage 
section, select the left arrow icon Left Arrow 
Icon in the upper-right corner. 

ਪੈਰ੍ੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨ ੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਗਲੋਬਲ ਮੀਨ  ਦੇ ਿੇਠਾਾਂ ਸੱਜੇ ਤੀਰ 

ਦੇ ਕਚੂੰਨ੍ 'ਸੱਜੇ ਤੀਰ ਦਾ ਕਚੂੰਨ੍' ਨ ੂੰ ਚੁਣੋ। ਵਧਾਏ ਪੈਰ੍ੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨ ੂੰ ਛੋਟਾ 

ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਿੋਨੇ ਕਵੱਚੋਂ ਖੱਬੇ ਤੀਰ ਦੇ ਕਚੂੰਨ੍ 'ਖੱਬੇ ਤੀਰ 

ਦਾ ਕਚੂੰਨ੍' ਨ ੂੰ ਚੁਣੋ। 

To expand the question section, select the left 
arrow icon Left Arrow Icon below the global 
menu. To collapse the expanded question 
section, select the right arrow icon Right Arrow 
Icon in the upper-left corner. 

ਪਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸੇ ਨ ੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਗਲੋਬਲ ਮੀਨ  ਦੇ ਿੇਠਾਾਂ ਖੱਬੇ 

ਤੀਰ ਦੇ ਕਚੂੰਨ੍ 'ਖੱਬੇ ਤੀਰ ਦਾ ਕਚੂੰਨ੍' ਨ ੂੰ ਚੁਣੋ। ਵਧਾਏ ਪਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸੇ 

ਨ ੂੰ ਛੋਟਾ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਿੋਨੇ ਕਵੱਚੋਂ ਸੱਜੇ ਤੀਰ ਦੇ ਕਚੂੰਨ੍ 

'ਸੱਜੇ ਤੀਰ ਦਾ ਕਚੂੰਨ੍' ਨ ੂੰ ਚੁਣੋ। 
Mark for Review ਸਮੀਕਖਆ ਲਈ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ 
To mark a question for review, select Mark for 
Review from the context menu. The marked 
question number displays a flap in the upper-
right corner, and a flag icon appears next to the 
number on the test page. The Questions drop-
down list displays (marked) for the selected 
question. 

ਇੱਿ ਪਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਮੀਕਖਆ ਲਈ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਵਸ਼ਾ 
ਮੀਨ  ਕਵੱਚੋਂ 'ਸਮੀਕਖਆ ਲਈ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ' ਨ ੂੰ ਚੁਣੋ। ਕਨਸ਼ਾਨ 

ਲਗਾਇਆ ਪਰਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ ਉਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਿੋਨੇ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਝੂੰਡਾ 

ਕਵਖਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਨੂੰਬਰ ਦੇ ਿੋਲ ਇੱਿ ਝੂੰਡੇ ਦਾ ਕਚੂੰਨ੍ 

ਕਦਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਿੈ। ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੀ ਡਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਸ ਚੀ ਚੁਣੇ ਜੋ ਚੋਣੀਦੇ 

ਪਰਸ਼ਨ ਨ ੂੰ ਕਦਖਾਉਂਦੀ (ਕਨਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ) ਿ।ੈ 
Notepad ਨੋਟਪੈਡ 

To enter notes or comments for a question, 
select Notepad from the context menu. After 
you enter a note, a pencil icon appears next to 
the question number on the test page. 

ਕਿਸੇ ਪਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨੋਟ ਜਾਾਂ ਕਟੱਪਣੀਆਾਂ ਭਰਨ ਲਈ, ਸੂੰਦਰਭ ਮੀਨ  ਕਵੱਚੋਂ 

'ਨੋਟਪੈਡ' ਨ ੂੰ ਚੁਣੋ। ਤੁਿਾਡੇ ਿੋਈ ਨੋਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਸਟ ਸਫ਼ੇ ‘ਤੇ 

ਪਰਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਿ ਪੈਨਕਸਲ ਦਾ ਕਚੂੰਨ੍ ਕਦਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਿੈ। 
Strikethrough ਸਟਰਾਈਿ-ਥਰ  



Message Translation  
For selected response questions, you can cross 
out an answer option to focus on the options 
you think might be correct. There are two 
options for using this tool: Option A: 1. To 
activate Strikethrough mode, open the context 
menu and select Strikethrough. 2. Select the 
answer options you wish to strike out. 3. To 
deactivate Strikethrough mode, press the Esc 
key or click outside the response area. Option 
B: 1. Right-click an answer option and select 
Strikethrough. 

ਚੁਣੇ ਿੋਏ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਚੋਣ 

ਨ ੂੰ ਿੱਟ ਸਿਦੇ ਿੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ‘ਤੇ ਕਧਆਨ ਦੇ ਸਿੋ 

ਕਜਿੜੀਆਾਂ ਕਿ ਤੁਿਾਡੇ ਮੁਤਾਕਬਿ ਸਿੀ ਿੋ ਸਿਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਸ ਟ ਲ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਲਈ ਦੋ ਚੋਣਾਾਂ ਿਨ: ਚੋਣ A: 1. ਸਟਰਾਈਿ-ਥਰ  ਮੋਡ ਨ ੂੰ 

ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੂੰਦਰਭ ਮੀਨ  ਖੋਲੋ ਅਤੇ 'ਸਟਰਾਈਿ-ਥਰ ' ਦੀ ਚੋਣ 

ਿਰ।ੋ 2. ਉਨ੍ਾਾਂ ਉੱਤਰ ਚੋਣਾਾਂ ਨ ੂੰ ਚੁਣੋ ਕਜਿੜੀਆਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿੱਟਣਾ 

ਚਾਿੁੂੰਦੇ ਿੋ। 3. ਸਟਰਾਈਿ-ਥਰ  ਮੋਡ ਨ ੂੰ ਬੂੰਦ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, Esc ਬਟਨ 

ਨ ੂੰ ਦਬਾਓ ਜਾਾਂ ਜਵਾਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਿਰ ਦਬਾਓ। ਚੋਣ B: 1. ਕਿਸੇ 

ਉੱਤਰ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਸੱਜਾ ਿਕਲੱਿ ਿਰੋ ਅਤੇ 'ਸਟਰਾਈਿ-ਥਰ ' ਨ ੂੰ ਚੁਣੋ। 

You cannot skip questions. You must answer all 
the questions on a page before you can go to 
the next page. You can mark a question for 
review and go back to it later to change the 
answer, if necessary. 

ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਵੀ ਪਰਸ਼ਨ ਨਿੀਂ ਛੱਡ ਸਿਦ।ੇ ਤੁਿਾਡੇ ਦ ਜੇ ਸਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 

ਪਕਿਲਾ ਇਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿ ੈਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਸਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 

ਦੇਵ।ੋ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਮੀਕਖਆ ਲਈ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ 

ਸਿਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਵਾਕਪਸ ਜਾ 

ਸਿਦੇ ਿੋ। 
You can navigate to test pages by clicking 
the Back and Next buttons or by selecting an 
option from the Questions drop-down list in the 
upper-left corner. 

ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸਕਫ਼ਆਾਂ ‘ਤੇ 'ਕਪਛਲਾ' ਅਤੇ 'ਅਗਲਾ' ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਜਾਾਂ 

ਉਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਿੋਨੇ ਕਵੱਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੀ ਡਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਸ ਚੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਨ ੂੰ 

ਚੁਣ ਿੇ ਟੈਸਟ ਸਕਫ਼ਆਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ-ਕਪੱਛ ੇਜਾ ਸਿਦੇ ਿੋ। 
You must submit the test by selecting End 
Test after you finish answering all questions. 

ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਖਤਮ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ 

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨ ੂੰ 'ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਿਰ'ੋ ਦਬਾ ਿੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਿਰੋ। 
You can pause the test at any time. ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨ ੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੋਿ ਸਿਦ ੇਿ।ੋ 

If the test is paused for less than 20 minutes, 
you can review questions you already 
answered. 

ਜੇਿਰ ਟੈਸਟ ਨ ੂੰ 20 ਕਮੂੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਕਗਆ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਉਨ੍ਾਾਂ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿੋ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ 

ਪਕਿਲਾਾਂ ਿੀ ਦੇ ਕਦੱਤਾ ਿੈ। 

If the test is paused for more than 20 minutes, 
you cannot review questions you already 
answered. The only exception is if you pause on 
a page that has at least one unanswered 
question. 

ਜੇਿਰ ਟੈਸਟ ਨ ੂੰ 20 ਕਮੂੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਕਗਆ ਿੈ, ਤਾਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਖਆ ਨਿੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿੋ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ 

ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਕਿਲਾਾਂ ਿੀ ਦੇ ਚੁਿੇ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਸਰਫ਼ ਇਿੋ ਇੱਿ 

ਅਪਵਾਦ ਿੈ ਕਿ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਰੁੱਿਦ ੇਿੋ ਕਜਸ 

‘ਤੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਇੱਿ ਇਵੇਂ ਦਾ ਪਰਸ਼ਨ ਿੈ ਕਜਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿੀਂ ਕਦੱਤਾ 

ਕਗਆ ਿੈ। 
When you resume the test, the first page with 
unanswered questions appears. 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨ ੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਦ ੇਿੋ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਕਦੱਤੇ ਗਏ 

ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਪਕਿਲਾ ਸਫ਼ਾ ਸਾਮ੍ਣੇ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। 
If you are idle for 30 minutes, the test 
automatically pauses and logs you out. 

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਕਮੂੰਟ ਤਿ ਿੁਝ ਨਿੀਂ ਿਰਦੇ, ਤਾਾਂ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ-ਆਪ 

ਿੀ ਰੁੱਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ ਲੌਗ-ਆਊਟ ਿਰ ਕਦੂੰਦਾ ਿੈ। 
All answers are saved immediately. You do not 
lose them when the test is paused. 

ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਫੌਰਨ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿਰ ਕਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਟੈਸਟ ਰੁਿਣ ‘ਤੇ ਨਿੀਂ ਗੁਆਉਂਦੇ। 
To print a passage and all questions on the 
page, select Print Page in the global menu. 

ਕਿਸੇ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਪੈਰ੍ੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ, ਗਲੋਬਲ ਮੀਨ  

ਕਵੱਚ 'ਸਫ਼ਾ ਛਾਪੋ' ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ।ੋ 
Begin Test Now ਿੁਣ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰ  ਿਰੋ 
To print a passage, select Print Passage in the 
global menu. 

ਕਿਸੇ ਪੈਰ੍ੇ ਨ ੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ, ਗਲੋਬਲ ਮੀਨ  ਕਵੱਚ 'ਪੈਰ੍ਾ ਛਾਪੋ' ਦੀ ਚੋਣ 

ਿਰ।ੋ 



Message Translation  
To print a question, open the question's context 
menu and select Print Item. After sending the 
print request, a printer icon printer icon appears 
next to the question number. 

ਕਿਸੇ ਪਰਸ਼ਨ ਨ ੂੰ ਛਾਪਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂੰਦਰਭ ਮੀਨ  ਖੋਲੋ ਅਤੇ 

'ਚੀਜ਼ ਛਾਪੋ' ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ।ੋ ਛਾਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਿ 

ਕਪਰੂੰਟਰ ਕਚੂੰਨ੍ 'ਕਪਰੂੰਟਰ ਕਚੂੰਨ੍' ਪਰਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਖਾਈ ਕਦੂੰਦਾ ਿੈ। 
Back ਕਪਛਲਾ 
Next ਅਗਲਾ 
Save ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿਰ ੋ
Pause ਰੋਿ ੋ
Periodic Table ਪੀਰੀਓਕਡਿ ਟੇਬਲ 
Formulas ਫਾਰਮ ਲੇ 
Line Reader ਲਾਈਨ ਰੀਡਰ 
Zoom Out ਜ਼ ਮ ਆਊਟ 
Zoom In ਜ਼ ਮ ਇਨ 
Highlighter  ਿਾਈਲਾਈਟਰ  
End Test ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਿਰੋ 
Are you sure you want to pause the test? Ask 
your Test Administrator before pausing your 
test. 

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਨ ੂੰ ਰੋਿਣਾ ਚਾਿੁੂੰਦੇ ਿੋ? ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ 

ਰੋਿਣ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਪਰਬੂੰਧਿ ਨ ੂੰ ਪੱੁਛੋ। 

Are you sure you want to pause the test? If you 
pause your test for more than {0} minutes, you 
may be unable to make changes to questions 
that you have already answered. Ask your Test 
Administrator before pausing your test. 

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਨ ੂੰ ਰੋਿਣਾ ਚਾਿੁੂੰਦੇ ਿੋ? ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ 

ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨ ੂੰ {0} ਕਮੂੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਿਦੇ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਿੋ ਸਿਦ ੇ

ਿੋ ਕਜੂੰਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਕਿਲਾਾਂ ਿੀ ਦੇ ਚੁੱਿੇ ਿੋ। ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ 

ਰੋਿਣ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਪਰਬੂੰਧਿ ਤੋਂ ਪੱੁਛੋ। 
Are you sure you want to pause this test? To 
resume testing, you will have to log in again. 

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਟੈਸਟ ਰੋਿਣਾ ਚਾਿੁੂੰਦੇ ਿੋ? ਟੈਸਟ ਨ ੂੰ 

ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਿਾਨ ੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਗ-ਇਨ ਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
Your test has been interrupted. To resume your 
test, check with your Test Administrator. 

ਤੁਿਾਡਾ ਟੈਸਟ ਰੋਕਿਆ ਕਗਆ ਿ।ੈ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਲਈ, 
ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਪਰਬੂੰਧਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰ।ੋ 

Some pages contain multiple questions. You 
may need to use the scroll bar to view all the 
questions on a page. 

ਿੁਝ ਸਕਫ਼ਆਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਸ਼ਨ ਿਨ। ਕਿਸੇ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਿਾਨ ੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰੋਲ ਬਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨੀ ਪਵੇ। 

To open the glossary, click a word or phrase 
that has a border around it. This tool is only 
available for certain words. 

ਸ਼ਬਦ-ਿੋਸ਼ ਨ ੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਿ ਏਦਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਾਂ ਵਾਿ ਨ ੂੰ 

ਦਬਾਓ ਕਜਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੋਰਡਰ ਬਕਣਆ ਿੋਇਆ ਿ।ੈ ਇਿ ਟ ਲ 

ਕਸਰਫ਼ ਿੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਲਈ ਿੀ ਉਪਲੱਬਧ ਿ।ੈ 
You can only access your notes for a question 
on that question’s test page. 

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਕਸਰਫ਼ ਉਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਫ਼ੇ 

‘ਤੇ ਿੀ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਿੋ। 

Are you sure you're done responding to this 
item? Once you leave this page you will not be 
able to change the response. Select [Yes] to 
commit your response and move to the next 
item or select [No] to stay on this page 

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਖਤਮ ਿਰ ਚੁੱਿ ੇ

ਿੋ? ਇੱਿ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਨ ੂੰ ਬੂੰਦ ਿਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਿੀਂ ਬਦਲ ਸਿੋਗੇ। ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੱਿਾ ਿਰਨ ਲਈ 

ਅਤੇ ਦ ਜੀ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ [ਿਾਾਂ] ਚੁਣੋ ਜਾਾਂ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਕਿਣ 

ਲਈ [ਨਿੀਂ] ਚੁਣੋ 

Complete this test segment and submit it. This 
will end this test session. You will not be able to 
view this test again.  

ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨ ੂੰ ਪ ਰਾ ਿਰ ੋਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਿਰ।ੋ ਇਸ ਨਾਲ 

ਇਿ ਟੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨ ੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੀਂ 

ਦੇਕਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ ।  



Message Translation  
A response to the survey question(s) is 
required. ਮੁਆਇਨੇ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। 
You have reached the end of the test. When 
you have finished checking your answers, click 
the [End Test] button. 

ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤਿ ਪਿੁੂੰਚ ਗਏ ਿੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਾਂ 

ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਵੇ, [ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਿਰ]ੋ ਬਟਨ ਨ ੂੰ ਦਬਾਓ। 
You have reached the end of the test. ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤਿ ਪਿੁੂੰਚ ਗਏ ਿੋ। 

You are about to end this test. Click [Yes] to 
continue to the next page. Click [No] to keep 
working on your test. 

ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਿ।ੋ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 

[ਿਾਾਂ] ਦਬਾਓ। ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਿੋਰ ਿੂੰਮ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 

[ਨਿੀਂ] ਦਬਾਓ। 
Congratulations, you reached the end of the 
test! ਮੁਬਾਰਿ ਿੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੂੰਤ ਕਵੱਚ ਪਿੁੂੰਚ ਗਏ ਿੋ! 

If you need to review your answers, select the 
question number you wish to review. A flag icon 
appears for any questions that you marked for 
review. 

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰਨਾ ਚਾਿੀਦੇ ਿ,ੋ ਤਾਾਂ 
ਉਿ ਪਰਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ ਚੁਣੋ ਕਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰਦੇ ਿੋ। 

ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਕਖਆ ਲਈ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ 

ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਲਈ ਇੱਿ ਝੂੰਡੇ ਦਾ ਕਚੂੰਨ੍ ਕਦਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਿੈ। 

Are you sure you're done reviewing this test? 
ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਖਤਮ ਿਰ ਚੁਿੇ 

ਿੋ? 

You may now go back and review your entries, 
or click [Submit Test] if you are finished with this 
test. You cannot change entries after you 
submit this test. 

ਤੁਸੀਂ ਿੁਣ ਵਾਕਪਸ ਜਾ ਿੇ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਜਵਾਬਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰ 

ਸਿਦੇ ਿੋ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਿਰ ਕਲਆ ਿੈ ਤਾਾਂ [ਟੈਸਟ ਜਮ੍ਾਾਂ 

ਿਰ]ੋ ਦਬਾ ਸਿਦ ੇਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਟੈਸਟ ਜਮ੍ਾਾਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੱਤੇ 

ਜਵਾਬਾਾਂ ਨ ੂੰ ਬਦਲ ਨਿੀਂ ਸਿਦੇ। 

Please submit the test when you have finished. 
ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡਾ ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਵੇ, ਓਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਟੈਸਟ ਨ ੂੰ ਜਮ੍ਾਾਂ 

ਿਰ ਦਵੋ। 
Are you sure you want to submit the test? ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਟੈਸਟ ਜਮ੍ਾਾਂ ਿਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰਦੇ ਿੋ? 
You must submit the test by selecting End 
Test after you finish answering all questions. 

ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਖਤਮ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ 

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨ ੂੰ 'ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਿਰ'ੋ ਦਬਾ ਿੇ ਜਮ੍ਾਾਂਿਰ।ੋ 
Log Out ਲੌਗ-ਆਊਟ ਿਰ ੋ
Welcome to the Training Test Site.  You can 
use this site to take practice and training tests.  
Some questions require you to select one 
answer; others require you to type a short 
answer, draw a picture, or complete another 
type of open-ended task. 

ਟਰ ੇਕਨੂੰਗ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਤੁਿਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਅਕਭਆਸ ਅਤੇ ਟਰ ੇਕਨੂੰਗ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿੋ। ਿੁਝ 

ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਤੁਿਾਨ ੂੰ ਇੱਿ ਉੱਤਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ; ਿੋਰਾਾਂ ਕਵੱਚ ਤੁਿਾਨ ੂੰ 

ਇੱਿ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਟਾਈਪ ਿਰਨ ਦੀ, ਿੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਾਂ 
ਕਿਸੇ ਿੋਰ ਤਰੀਿ ੇਦਾ ਖੁੱਲੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ ਿੂੰਮ ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 

For Students: Uncheck the Guest User and 
Guest Session checkboxes. Enter your first 
name into the First Name box. Enter your SSID 
into the SSID box. Enter the Session ID that 
your TA gave you.  Click [Sign In].  
Guest Users: To log in to the Practice and 
Training Tests, simply select [Sign In], then 
navigate through the login screens.  

ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ: ਮਕਿਮਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਕਿਮਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 

ਚੈੱਿ-ਬਿਕਸਆਾਂ ਉੱਤੋਂ ਚੋਣ ਿਟਾਓ (ਅਨਚੈੱਿ ਿਰ)ੋ। ਪਕਿਲੇ ਨਾਮ ਦੇ 

ਬਿਸੇ ਕਵੱਚ ਆਪਣਾ ਪਕਿਲਾ ਨਾਮ ਭਰੋ। SSID ਦੇ ਬਿਸੇ ਕਵੱਚ 

ਆਪਣੀ SSID ਭਰੋ। ਉਿ ਸੈਸ਼ਨ ਆਈ.ਡੀ. ਭਰੋ ਕਜਿੜੀ ਕਿ ਤੁਿਾਨ ੂੰ 

ਤੁਿਾਡੇ TA ਨੇ ਕਦੱਤੀ ਸੀ। [ਸਾਈਨ ਇਨ] ਨ ੂੰ ਦਬਾਓ।  
ਮਕਿਮਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ: ਅਕਭਆਸ ਅਤੇ ਟਰ ੇਕਨੂੰਗ ਦੇ ਟੈਸਟਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗ-

ਇਨ ਿਰਨ ਲਈ, ਕਸਰਫ਼ [ਸਾਈਨ ਇਨ] ਚੁਣੋ, ਫੇਰ ਲੌਗ-ਇਨ 

ਸਿਰੀਨਾਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ।  
Are you sure you want to log out? ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੌਗ-ਆਊਟ ਿਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰਦੇ ਿੋ? 
 

 




