ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ
ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਅਕਸਰ SQA ਦੇ ਕੋਰਸਾਾਂ ਵ ਚ
ਿੱ , ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ ਕੁ ਿੱਝ ਵਨਯਮ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਾਰਵਕੰਗ ਲਈ ਸਮਿੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਜਾਨਣੇ
ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵਨਯਮ ਮਹਤਿੱ ਪਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੁਸਵਤਕਾ ਪੜੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ, ਭਾ ੇਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ
ਹਜੇ ਕੁ ਝ
ਿੱ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਜਮਾਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ਵ ਚ
ਿੱ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਰਫ਼ SQA ਵ ਚ
ਿੱ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਿੱਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਦਿੱਸ ਸਕਣਗੇ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਹਨਾਾਂ
ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ, ਕੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਿੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਜਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਿੱਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ।

ਸੇਧ
ਤੁ ਸੀਂ ਵਕਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਕੋਈ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜਾਾਂ ਲੇ ਖ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੁ ਿੱਝ ੀ ਹੋ ੇ, ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵ ਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਗਆਨ ਵਦਖਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅੰਵਤਮ ਗਰੇਡ ਵ ਿੱਚ ਕਾਫੀ
ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿੱਖ- ਿੱਖ ਸਰੋਤਾਾਂ ਨੰ ਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਪੁਸਤਕਾਾਂ, ਟੀ. ੀ.,
ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈ ਟ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੀਆ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਲੇ ਵਕਨ, ਤੁ ਸੀਂ ਦਜੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਵਸਰਫ਼ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜ
ਿੱ ੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ( ਇਸ ਨੰ
‘ਪਾਵਸੰਗ ਆਫ’ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ)। ਜੋ ਕੰਮ ਤੁ ਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰ ਸਪਸ਼ਟ
ਰਪ ਵ ਿੱਚ ਵਦਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।
ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਜਹੜਾ ੀ ਵਹਿੱਸਾ ਪਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੀਆਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਅਲਿੱਗ ਜਰਰਤਾਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਾਾਂ
ਲੈ ਕਚਰਿੱਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਦਿੱਸ ਸਕਣਗੇ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਰ ਵਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਕਹੜੀਆਾਂ ਖਾਸ ਜਰਰਤਾਾਂ ਹਨ।
ਕੁ ਝ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਾਂ ਅਸੈਸਮੈੰਟਾਾਂ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਪਰੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਇਕ ਵਰਸੋਰਸ ਸ਼ੀਟ
ਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਸੋਰਸ ਸ਼ੀਟ ਨੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਵਰਸੋਰਸ ਸਬਤ ਜਾਾਂ ਪਰੋਸੇਸਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ੀ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰ ਰਤਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੁ ਹੋਣਾ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈੰਟ ਲਈ ਅੰਕ ਗ ਾ ਬੈਠੋ, ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਵ ਵਸ਼ਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅੰਕ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਿੱਰ
ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਰਸੋਰਸ ਸ਼ੀਟ ਰਤਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁ ਿੱਝ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਸਧਾਰਨ ਅਸੈਸਮੈੰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਨਲ 5, ਹਾਇਰ ਅਤੇ ਐਡ ਾੰਸਡ ਹਾਇਰ ਕੋਰਸਾਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਚ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ,
ਕੋਰਸ ਅਸੈਸਮੈੰਟ ਦਾ ਹੀ ਵਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ
ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਕੰਮ ਵਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਕ ੇਂ ਜਮ੍ਾਾਂ
ਕਰ ਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰ ਕੌਣ ਮਾਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਜਹੜੇ ਆਮ ਮਾਰਵਕੰਗ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ‘Coursework information’ ਹੇਠ, ਵ ਸ਼ਾ ਪੰਵਨਆਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁ ਸੀਂ ਵ ਸ਼ਾ ਪੰਵਨਆਾਂ
ਤੇ www.sqa.org.uk/nq ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵਨਯਮ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ:

1. ਡੈਡਲਾਈਨਾਾਂ – ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ
ਡਰਾਫਟ (ਵਜਿੱਥੇ ਆਵਗਆ ਹੋ ੇ) ਜਾਾਂ ਸੰਪਰਨ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਿੱਰ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਜੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ। ਇ ੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਮਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ।
ਤੁ ਸੀਂ ਵਕਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਨਰਭਰ, ਵਜ ੇਂ-ਵਜ ੇਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁ ਹਾਨੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਿੱਰ
ਨੰ ਵਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਕ ਵਜਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਾਂ ਜੋ
ਤੁ ਸੀਂ ਸਭ ਕੁ ਿੱਝ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਤਆਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਕਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ
ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਿੱਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਖਰੀ ਵਮਤੀ ਤਿੱਕ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ,ੇ ਤਾਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਿੱਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ
ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ - ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਨਾ ਟਿੱਪੋ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵ ਿੱਚ ਅਵਧਕਤਮ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।

3. ਸਰੋਤ – ਸਭ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸੋ
ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਕਤਾਬਾਾਂ, ਟੀ ੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਰਗੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਸ ਤਰਾਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਿੱਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਦਿੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁ ਿੱਝ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ:




ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਵਕਸੇ ਟੈਕਸਟ ਦੁ ਆਲੇ “ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ” ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਵਕ ਉਹ ਵਕਹੜੇ ਸਰੋਤ
ਹਨ।
ਵਕਸੇ ੀ ਵਚਿੱਤਰ ਜ ਰਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵਜਹੜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਰਤੇ ਹਨ- ਇਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਤਆਾਂ ਦਾ ੀ ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇ ਤਾਾਂ ਪੁਸਤਕ ਸਚੀ (ਹ ਾਵਲਆਾਂ ਦੀ ਸਚੀ) ਬਣਾਓ – ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ
ਹੈ।

4. ਪਲੇ ਵਗਆਵਰਜ਼ਮ (Plagiarism) – ਦਵਜਆਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਝਠਾ ਵਦਖਾ ਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਖਆਲ, ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੰ ‘ਪਲੇ ਵਗਆਵਰਜ਼ਮ’ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵ ਿੱਚ ਸੋਵਮਆਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦਿੱਸੋ, ਤਾਾਂ ਇਹ ੀ ਪਲੇ ਵਗਆਵਰਜ਼ਮ ਵਗਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁ ਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ:






ਉਹ ਪਰਾ ਕੰਮ ਜਾਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁ ਝ ਵਹਿੱਸਾ ਵਕਸੇ ਨੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ
ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰੀਵਖਆਰਥੀ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਦੋਸਤ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ, ਵਜਹੜੇ ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ
ਕੰਮ
ਪਵਹਲਾਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਿੱਰ ਦੁ ਆਰਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੋ ੇ
ਤੁ ਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਕਤਾਬ, ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਸਾਈਟ ਜਾਾਂ ਐੱਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ੇ

ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਾਲੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਪਲੇ ਵਗਆਵਰਜ਼ਮ ਨੰ ਫਿੱੜ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।

5. ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ – ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇਹ ਗਰੁਪ
ਿੱ ਵ ਿੱਚ ਕਰਨ ਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ੇ
ਵਮਲੀਭਗਤ (Collusion) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਵਜਆਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਕਿੱਵਲਆਾਂ ਨੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਦਦ ਦੇਣ, ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਾਸ ਰਡ, ਫਾਇਲਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜੀ ਕੰਮ ਨੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਮਲੀਭਗਤ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਨਯਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਸਰਫ਼ ਇਕਿੱਲਾ ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਜਸ ਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੋ ੇ। ਜੇ
ਕੋਈ ਦਜਾ ਪਰੀਵਖਆਰਥੀ ਤੁ ਹਾਨੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਿੱਰ
ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੇ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਵਕਸੇ ਸਮਹ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਿੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਮਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਤੇ), ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਪਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸਾਰਾ ਵਲਖਤੀ ਕੰਮ ਤੁ ਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੋ ੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਾ ਕਰਨ ਵ ਚ
ਿੱ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ,ੇ ਤਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਸਲਾਹ ਵਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਿੱਰਾਾਂ
ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

6. ਭਾਸ਼ਾ – ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਾਂ ਤਸ ੀਰਾਾਂ ਨਾ ਹੋਣ
ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਾਵਲਆਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਦਜੇ ਪਰੀਵਖਆਰਥੀ, ਟੀਚਰਾਾਂ, ਲੈ ਕਚਰਿੱਰ, ਮਾਰਕ ਕਰਨ
ਾਵਲਆਾਂ ਅਤੇ SQA ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵ ਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਬਦਜੁਬਾਨ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਾਂ ਵ ਤਕਰੇ ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਾਂ
ਤਸ ੀਰਾਾਂ ਨਾਾਂ ਰਤੋ। ਇਹ ਪਰ ਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵਕ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਾਵਲਆਾਂ ਨੰ ਅਣਉਵਚਤ ਤਿੱਤ ਵ ਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ।
ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਵਕ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਾਲੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

7. ਜਾਾਂਚੋ ਅਤੇ ਦੁ ਬਾਰਾ ਜਾਾਂਚੋ – ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ
ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਜਾਾਂਚੋ ਵਕ:





ਸਭ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਵਮਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ
ਵਪਛਲੇ ਸਾਲਾਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ੀ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁ ਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ੀ ਵਨਯਮਾਾਂ ਤੇ ਪਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ
ਇਿੱਥੇ ਕੋਈ ੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾ ਤਸ ੀਰਾਾਂ ਨਾ ਹੋਣ
ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਿੱਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ, ਅਤੇ SQA ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ

ਖ਼ਤਰੇ ਨਾ ਲਓ – ਪਲੇ ਵਗਆਵਰਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਮਲੀਭਗਤ ਨੰ ਫਿੱੜਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ>




ਟੀਚਰ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਿੱਰ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਪੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਲਖਤ ਦੇ ਨਮਨੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਵ ਿੱਚ ਆਈ
ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਾਵਲਆਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਵ ਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਨ ਵਗਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਵਮਆਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
SQA ਉਹ ਸੌਫਟ ੇਅਰ ਰਤਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਲੇ ਵਗਆਵਰਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਮਲੀਭਗਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਫਟ ੇਅਰ ਨਕਲ
ਕੀਤੇ ਮੁਹਾ ਵਰਆਾਂ ਅਤੇ ਵਲਖਤਾਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪਰਾਪਤੀ ਸੋਵਮਆਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨਲਟੀ – ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ?
SQA ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਸਿੱਟੇ ਵਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜਾਾਂਚ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਕ ਤੁ ਸੀਂ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਕੰਨੀ ਸਜਾ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉੱਪਰ ਵਨਰਭਰ ਹੋ ੇਗੀ। SQA ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਵਕਹੜੀ
ਸਜਾ ਉਵਚਤ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ, ਪੈਨਲਟੀ ਦੀਆਾਂ ਪਰਕਾਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:




ਤੁ ਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਸਫ਼ਰ ਨੰਬਰ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਵ ਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਰਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਸਭ ਯੋਗਤਾ ਾਾਂ ਰਿੱਦ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਘੋਸ਼ਣਾ - ਇਸ ਨੰ ਪੜੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ SQA ਨੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਕਲ ਜਾਾਂ ਕਾਲਜ ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਿੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾਪਿੱਤਰ ਦੇ ੇਗਾ
ਵਜਸ ਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਲਿੱਗੇ, ਇਸ
ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰ ਹੁਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਾਂ ਪੜੋ:
ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਵਕ:





ਮੈਂ SQA ਦਾ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਕਤਾਬਚਾ ਪੜ ਵਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਨੰ ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੱਤਾਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਿੱਗ ਗਈ ਹੈ
ਮੈਂਨੰ ਸਮਝ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਕਤਾਬਚੇ ਵ ਿੱਚ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਪਰੀਵਖਆਰਥੀ ਨੰ SQA ਸਜਾ ਦੇ
ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੋਵਮਆਾਂ ਦੀ
ਸਪਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਮੈਂਨੰ ਸਮਝ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ SQA ਨੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ

ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ :


ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੰਮ SQA ਨੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।



ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਲਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਪਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲਿੱਗੇ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਿੱਰ ਨੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ।

ਅਤੇ ਅੰਤ ਵ ਚ
ਿੱ ...
ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਵਕ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁ ਹਾਨੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵ ਵਸ਼ਆਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ੋ ਦਵਜਆਾਂ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਵਸਰਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਜੋ
ਕੰਮ ਤੁ ਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਿੱਰਾਾਂ ਨੰ
ਪੁਿੱਛੋ। ਉਹ ਇਿੱਥੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।
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