ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆ
2016

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

SQA

ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆ
ਸਧਾਰਨ
 ਚੂੰ ਗੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚੋ - ਪਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਖਮੂੰ ਟ ਪਖਹਲ
 ਠੀਕ ਉਪਕਰਣ ਲਓ – ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਰੂੰ ਗ ਦਾ ਖਸਆਹੀ ਵਾਲਾ ਪੈੈੱਨ, ਆਖਦ
 ਇਹ ਜਾਂਚ ਲਵੋ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ ਖਦੱ ਤਾ ਖਗਆ ਹੈ
 ਪਰਸ਼ਨ–ਪੱ ਤਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਰੂੰ ਭ ਖਵੱ ਚ ਖਦੱ ਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ
 ਸਾਰੇ ਖਨਰਦੇਸ਼ ਪੜੋ ਅਤੇ Invigilator (ਪਰੀਖਿਆ ਖਨਗਰਾਨ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਖਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਨਪਰਵਕ ਸੁਣੋ
 ਵਾਿ ਕਮ (ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਖਹੱ ਸਾ ਨਾ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਕੱ ਟਣਾ ਨਾ ਭੁਲੋ
 SCN ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪੂੰ ਨਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲਿੋ, ਤੁਸੀਂ SCN ਕਾਰਡ ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਖਵੱ ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ
 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀ ਮਖਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ Invigilator ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ
 ਪਰੀਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਕਮਰੇ ਖਵੱ ਚ ਹੀ ਰੁਕੋ -ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ Invigilator ਦੀ ਆਖਗਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ

ਵਤੀਰਾ
 ਖਕਸੇ ਤੋਂ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੂੰ ਮ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।
 ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਖਵੱ ਚ ਟੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਿੱ ੜ, ਭੜਕਾਊ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਪੱ ਿਪਾਤੀ ਭਾਸਾ ਜਾਂ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
 ਅਸ਼ਾਂਤੀਪਰਣ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਖਵੱ ਚ ਿੱ ਪ ਨਾ ਪਾਓ।
 ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਕਰਣ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ:


ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ



MP3 ਪਲੇ ਅਰ, ਆਇਪੋਡ, ਟੈਬਲੇ ਟ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਦੇ ਰਪ ਖਵੱ ਚ ਇਲੈ ਕਟਰਖੋ ਨਕ ਉਪਕਰਣ



ਖਕਤਾਬ, ਨੋਟਸ, ਸਕੈਚ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼



ਪੈਂਖਸਲ ਕਵਰ / ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕਵਰ



ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ - ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਵਸੇ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ



ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ - ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਵਸੇ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ

ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੋਖਨਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ SQA ਦੁਆਰਾ ਅਖਧਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਸੈਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖਤਆਰ ਹਾਂ|
ਫੇਰ ਤੋਂ ਪਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਖਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦੀ ਹੈ ਖਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਸਿੱ ਖਟ੍ਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱ ਤਰ ਨੂੰ ਖਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ
ਕਰੋਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਖਹਲਾਂ SQA ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਖਦਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰੀਖਿਆ ਪਖਹਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਚੂੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪਰੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਇਹ ਪਰੀਖਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਖਵਖਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਖਕੂੰ ਨੀ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਖਸਿੱ ਖਿਆ ਹੈ
ਖਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਖਕੂੰ ਨੀ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਹਰ ਇੱ ਕ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਖਜੂੰ ਨੀ ਖਜਆਦਾ ਖਤਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪਰੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਿ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਡ ਲਿੱਕ!
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ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਖਤਆਰੀ ਕਰਨਾ
ਟ੍ਾਇਮ ਟ੍ੇਬਲ
2016 ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੀਖਿਆ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਖਪਛਲੇ ਸਾਲ ਸਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਸੀ। ਇਸ
ਖਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਖਪੱ ਛੇ ਉਸਦਾ ਇੱ ਕ ਸੂੰ ਿੇਪ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ http://www.sqa.org.uk/timetableਉੱਤੇ ਪਰਾ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਵੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਵਖਸ਼ਆਂ ਦਾ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਖਪਰੂੰ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਆਨ ਖਦਓ: ਸਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਵੱ ਚ ਥੋੜਹਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਗਆ
ਖਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਖਸੱ ਖਿਅਕ ਜਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਰ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਖਕਹੜੀ ਪੇਪਰਾਂ ਖਵੱ ਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਖਕੱ ਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਖਮੂੰ ਟ ਪਖਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਖਵੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖਤਆਰ ਰਖਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਪਕਰਣ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਕਹੜੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਗਆ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਖਕਹੜਾ ਉਪਕਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (ਕਲਮ, ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ, ਆਖਦ)। ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਿਆਪਕ ਜਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡਾ Scottish Candidate Number
ਤੁਹਾਡਾ Scottish Candidate Number (SCN) ਤੁਹਾਡਾ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨਭਰ ਦਾ SQA ਪਛਾਣ
ਨੂੰਬਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇਿੱਕ ਪੇਪਰ ਖਵਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੂੰ ਕ ਅਤੇ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਅੂੰ ਖਤਮ ਨਤੀਖਜਆਂ ਨੂੰ
ਖਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੂੰ ਖਪਊਟ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਖਸਸਟ੍ਮ ਤੁਹਾਡੇ SCN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਪਿੱ ਛਲੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱ ਤਰ ਅਪ-ਟ੍-ਡੇਟ੍ ਅਤੇ ਖਵਆਪਕ ਹੋਵੇ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆ ਜਵਾਬ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੇ, ਆਪਣਾ SCN ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ, ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੜਣ ਯੋਗ ਢੂੰ ਗ ਖਵੱ ਚ ਦਰਜ
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਖਵੱ ਚ SQA ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ
ਮੁੱ ਿ ਅਖਿਆਪਕ ਜਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖਕ ਤੁਹਾਡਾ SCN ਕੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ SCN ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ SCN ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਖਵੱ ਚ ਕਾਰਡ
ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਖਗਆ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁੱ ਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਲੱਿ ਸਕਦੇ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ

SCN ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਜਾਂ ਯਾਦ ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ SCN ਕਾਰਡ
ਹੈ)।

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਦਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੌ ਖਟਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ (SQC) ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਖਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਠੀਕ ਰਪ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਖਜਵੇਂ –
ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ SCN ਨੂੰਬਰ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ MySQA ਿਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵੇ ਦੀ http://www.mysqa.org.uk ਉੱਤੇ ਵੀ
ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ SQC ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਦਿਾਈ ਖਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਖਜਸ ਤਰਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ
ਹੋਵੇ ਖਜੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਖਭਜਵਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਖਵਆਂ ਖਵੱ ਚ
ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਖਪਰੂੰ ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਖਸਸਟਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਖਵਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਗਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਖਵਆਂ ਖਵੱ ਚ ਕੋਈ
ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ SQC ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਖਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਖਮਤੀ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਰਕਾਰਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।
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8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਿੁੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਖਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡੇਟ੍ਾ ਸੁਰਿੱਖਿਆ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ
ਸਖਥਤੀ ਖਵੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਉਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਸੱ ਟੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਪਤ
ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Data Protection Act 1998 ਤੁਹਾਡੀ ਖਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱ ਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਲਈ
ਖਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ SQA ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਵੀ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਹਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ (ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਸਮੇਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ) ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੂੰ ਦੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ
Access to Information ਿੂੰ ਡ ਖਜ਼ਆਦਾ ਖਵਸਤਾਰ ਖਵੱ ਚ ਇਨਹਾਂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਵਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ:
www.sqa.org.uk/accesstoinformation
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ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
Invigilators (ਇਮਖਤਹਾਨ ਖਨਗਰਾਨ)
SQA ਵਲੋਂ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਖਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘Invigilator’ (ਇਮਖਤਹਾਨ ਖਨਗਰਾਨ)ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Invigilator ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਖਵੱ ਚ ਰਖਹਣਾ ਹੈ ਖਕ ਪਰੀਖਿਆ ਖਨਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱ ਗੇ
ਚੱ ਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਕ ਖਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ Invigilator ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਖਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਬਮਾਰ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਮਖਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Invigilator ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਰਬੂੰਿਨ ਕਰੇਗਾ।

ਡੈਸਕ
ਖਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਕਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਖਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱ ਕ ਡੈਸਕ ਜਾਂ ਸੀਟ ਨੂੰਬਰ ਖਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ
ਖਸੱ ਖਿਅਕ ਜਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ/ਸੀਟ ਨੂੰਬਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ SQA ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੁਿੀ ਖਸੱ ਖਿਅਕ ਜਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਖਰਪੋਰਟ
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗਾ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਖਵੱ ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
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ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਖਵਿੱ ਚ
ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:
 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ
 ਐੈੱਮਪੀ3 ਪਲੇ ਅਰ, ਆਈਪੋਡ, ਟੈਬਲੇ ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਲੈ ਕਟਰੋਖਨਕ
ਉਪਕਰਣ
 ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ - ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਵਸੇ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ
 ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ - ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਵਸੇ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ
 ਕਵਰ - ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਜਾਂ ਪੈਂਖਸਲ, ਆਖਦ
 ਖਕਤਾਬਾਂ, ਨੋਟਸ, ਸਕੈਚ, ਕਾਗਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਾਸ ਜਾਂ ਅਖਿਕਾਰਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਖਵੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਖਕ ਉਹ SQA ਖਨਯਾਮਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਤੁਹਾਡਾ ਖਸੱ ਖਿਅਕ ਜਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਜੇ ਉਹ ਇਲੈ ਕਟਰਖੋ ਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਖਕ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਿ ਿਾਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਜਸ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਖਵੱ ਚ ਆਖਗਆ ਨਹੀਂ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿੁਖਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਖਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਜੱ ਥੇ
ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਖਗਆ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਸੱ ਖਿਅਕ
ਜਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਖਵੱ ਚ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਖਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
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ਪਰਸ਼ਨ ਪਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਖਕਤਾਬਚੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਖਕਤਾਬਖਚਆਂ; ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਖਚੱ ਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਖਪਰੂੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਹੋਰ ਰੂੰ ਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ (ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਬੂੰਿਨ ਦੇ ਖਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ)।
ਕੁਝ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਖਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਵੱ ਿਰਾ ਪਰਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪੁਸਖਤਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਜਵਾਬ ਪੁਸਖਤਕਾ ਖਵੱ ਚ ਪਰਸ਼ਨਪੱ ਤਰ ਵਾਂਗ ਸਮਾਨ ਖਵਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱ ਿਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਪਰਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਖਹੱ ਸੇ ਤੇ ਖਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵਿਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਖਕਤਾਬਤਖਚਆਂ; ਦੇ ਅਗਲੇ ਖਹੱ ਸੇ ਤੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਵੇਰਖਵਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਿ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ Invigilator ਨੂੰ ਕਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ Invigilator ਦੁਆਰਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ
ਖਕਸੇ ਵੀ ਵਾਿ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, SCN ਅਤੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬ ਖਕਤਾਬਚਾ
ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਿ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ।
ਕੁਝ ਖਵਖਸ਼ਆਂ ਖਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਿ ਪੂੰ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰਾਫ ਪੇਪਰ ਜਵਾਬ ਪੁਸਖਤਕਾ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰਸ਼ਨ-ਪਿੱ ਤਰ ਖਵਿੱ ਚ Blank pages (ਿਾਲੀ ਪੂੰ ਨੇ)
ਪਰਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਖਵੱ ਚ ਖਜਹਨਾਂ ਪੂੰ ਖਨਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਜਾਂ ਖਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਪੂੰ ਖਨਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖਵੱ ਚ ਵੱ ਡੇ
ਅੱ ਿਰਾਂ ਖਵੱ ਚ BLANK PAGE (ਿਾਲੀ ਪੂੰ ਨਾ) ਛਖਪਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੂੰ ਨਾ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਪਰਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ END OF QUESTION PAPER (ਪਰਸ਼ਨਪੱ ਤਰ ਦਾ ਅੂੰ ਤ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਿਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਖਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਣ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਦੇਿੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਜਹੇ ਪੂੰ ਨੇ ਨੂੰ ਦੇਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ Invigilator ਦੇ ਖਿਆਨ ਖਵੱ ਚ ਜ਼ਰਰ ਖਲਆਓ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਨ ਕਾਪੀਰਾਇਟ ਕਨੂੰ ਨ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਿਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਖਜਸ ਖਵੱ ਚ SQA ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਟ
ਐਕਸਟਰੈਕਟਸ ਜਾਂ ਗਰਾਖਫਕਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਖਜਨਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਖਵੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਖਲਿਣਾ
ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਰੂੰ ਗ ਦੀ ਖਸਆਹੀ ਦੇ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਜੈੈੱਲ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ) ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਖਲੱਿੋ।
ਨੂੰਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰ ਮ ਨੂੰ ਪੜਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੱ ਲੋਂ ਪਰੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਲਿਾਈ ਨਾ ਪੜਣ ਯੋਗ ਜਾਂ
ਪੜਣ ਖਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਿਰਾਬ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰਬਰ ਦੇਣ ਖਵੱ ਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਖਵਖਸ਼ਆਂ ਖਵੱ ਚ, ਮਾੜੀ ਵਰਤਨੀ
(spelling) ਅਤੇ ਖਵਰਾਮ ਖਚੂੰ ਨਹ ਦੇ ਉਪਯੋਗ (punctuation) ਦਾ ਨੂੰਬਰ ਨਾ ਖਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਖਵੱ ਚ ਵੀ ਖਸੱ ਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੂੰ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਸੱ ਖਿਅਕ ਜਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਖਵੱ ਚ ਟੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿੱ ੜ, ਭੜਕਾਊ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਪੱ ਿਪਾਤੀ ਭਾਸਾ
ਜਾਂ ਖਚੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਖਬਨਾਂ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀ ਜਵਾਬ ਪੁਸਖਤਕਾ ਤੇ ਖਲੱਿ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਖਵੱ ਚ ਲਗਭਗ ਇੱ ਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਥਾਂ ਛੱ ਡਣ
ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਡੇਟ੍ਾ ਖਕਤਾਬਚੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲਾਂ ਜਾਂ ਡੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਖਤਕਾਵਾਂ ਖਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰੀਖਿਆ ਦਾ ਖਹੱ ਸਾ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱ ਝ
ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਖਵੱ ਚ ਪਰਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਪੁਸਖਤਕਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਖਹੱ ਸੇ ਖਵੱ ਚ ਵਾਿ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਪੁਸਖਤਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਤੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕਿੱ ਚਾ (Rough) ਕੂੰ ਮ
ਸਾਰਾ ਕੱ ਚੇ ਕੂੰ ਮ ਖਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬ ਪੁਸਖਤਕਾ ਖਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱ ਚੇ ਕੂੰ ਮ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਤੇ ਇਨਹਾਂ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਿ ਖਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਅਣਚਾਹੇ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੱ ਚੇ ਕੂੰ ਮ ਤੇ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱ ਟ ਖਦਓ।

ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੂੰਨਾ ਪੇਪਰ ਕਰ ਖਲੱਤਾ ਹੈ ਖਜੂੰ ਨਾਂ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Invigilator ਅੱ ਿੇ ਘੂੰ ਟੇ ਬਾਅਦ (ਖਜੱ ਥੇ ਪਰੀਖਿਆ ਇੱ ਕ
ਘੂੰ ਟੇ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਜਾਂ 20 ਖਮੂੰ ਟਾਂ ਬਾਅਦ (ਜੇ ਪਰੀਖਿਆ ਇੱ ਕ ਘੂੰ ਟੇ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ
ਆਖਗਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ ਖਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ Invigilator ਦੀ ਆਖਗਆ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ Invigilator ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬ ਪੁਸਖਤਕਾ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ
ਖਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ – ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਬੂੰ ਿਤ ਪੇਪਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅੂੰ ਕ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਰੀਖਿਆ ਖਵੱ ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਕਸੇ ਖਹੱ ਸੇ ਖਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾਂਦੇ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਖਵਿੇ SQA ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰ ਖਸੱ ਖਿਅਕ ਜਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ
ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਬਮਾਰ ਮਖਹਸਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
Invigilator ਨੂੰ ਸਖਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡਾ ਵਤੀਰਾ
ਕਵਿੱ ਲਾ ਵਤੀਰਾ
ਸਾਰੇ ਕਵੱ ਲੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਖਕਖਰਆਵਾਂ, ਜੋ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਵਘਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੀ SQA ਨੂੰ ਖਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰਬਰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਬੂੰ ਿਤ ਖਵਸ਼ੇ
ਖਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਅਖਤਅੂੰ ਤ ਸਖਥਤੀ ਖਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ
ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਵਿੱ ਲੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਹ ਹਨ
 ਪਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਖਵੱ ਚ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ (ਇਸ ਖਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੋਟਸ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ
ਇਲੈ ਕਟਰੋਖਨਕ ਉਪਕਰਣ, ਖਜਨਹਾਂ ਖਵੱ ਚ ਖਮਉਖਜ਼ਕ/ਖਡਖਜਟਲ ਉਪਕਰਣ, MP3 ਪਲੇ ਅਰ, ਆਈਪੋਡ, ਟੈਬਲੇ ਟ ਅਤੇ
ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੱ ਥੋਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ)


ਗੈਰ-ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਾਲੀ ਪਰੀਖਿਆ ਖਵੱ ਚ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ



ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਕੂੰ ਖਪਊਟਰ ਅਲਜੇਬਰਾ ਖਸਸਟਮ (CAS), ਖਜਸ
ਖਵੱ ਚ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਭੂੰ ਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੋਵੇ।

 ਪਰੀਖਿਆ ਖਵੱ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆ ਖਵੱ ਚ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਖਬਠਾਉਣਾ
 ਪਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਖਵੱ ਚ ਖਵਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱ ਈਆ
 ਆਪਣੀ ਖਕਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਪੁਸਖਤਕਾ ਖਵੱ ਚ ਟੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱ ਿੜ, ਭੜਕਾਊ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਪੱ ਿਪਾਤੀ
ਭਾਸਾ ਜਾਂ ਖਚੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਕਸਮ ਿਵਾਉਣਾ, ਪੱ ਿਪਾਤ
 ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕਰਨਾ
 ਖਮਲੀ-ਭਗਤ – ਖਕਸੇ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜ ਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿੁਦ ਦਾ ਕੂੰ ਮ
ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ
 ਸਾਖਹਤ ਸਬੂੰ ਿੀ ਚੋਰੀ – ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ ਖਵਫਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਕੂੰ ਮ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਖਜਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿੁਦ ਦਾ ਹੋਵੇ
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ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ੍
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ SQA ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਸਮੱ ਗਰੀ ਜਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ
ਨੂੰ ਆਖਗਆ ਖਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ SQA ਦੀ ਭੌਤਕ ਸੂੰ ਪੱ ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ।
ਪਰੀਖਿਆ ਸਮੱ ਗਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਖਦੱ ਤੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਚੂੰ ਨਹ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਖਜਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ SQA ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ:


ਜਵਾਬ ਪੁਸਖਤਕਾ



ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੂੰ ਮ



ਖਵਕਲਖਪਕ ਪਰਮਾਣ (ਅਸਿਾਰਨ ਸਖਥਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਖਵਤ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ)

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਖਕਖਰਆ ਇੱ ਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਖਕ ਖਸਿਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਵਾਂਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ SQA ਨੂੰ ਆਖਗਆ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। SQA ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ
ਜਾਂ Scottish Candidate Number, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੇਰਖਵਆਂ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ
ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤੇ ਖਜਸ ਪਲ ਤੁਸੀਂ Invigilator ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੀ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬ ਪੁਸਖਤਕਾ ਖਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਪੁਸਖਤਕਾ ਇੱ ਕ
ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਸਤ ਤਕ ਿਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ – ਅਤੇ ਇਹ ਖਸਰਫ ਉਸ ਦਾ ਇੱ ਕ ਖਹੱ ਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰ ਖਤਮ ਖਸੱ ਖਟਆਂ ਨੂੰ ਖਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬ ਪੁਸਖਤਕਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਰਖਕਖਰਆ ਦੇ ਖਭੂੰ ਨ-ਖਭੂੰ ਨ ਚਰਣਾਂ ਖਵੱ ਚ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਖਕੂੰ ਗ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਖਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 7,500 ਖਸੱ ਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈ ਕਚਰਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਜਨਹਾਂ ਦੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਖਵਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ SQA ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਵਿਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਖਕੂੰ ਗ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਵਅਕਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖਤਆਰੀ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ ਖਸੱ ਖਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਕ ਉਹ
ਸੱ ਭ ਮਾਰਕਰ, ਸਾਰੇ ਖਵਖਸ਼ਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਖਕੂੰ ਗ ਕਰਨ। ਮਾਰਖਕੂੰ ਗ ਕਰਨ
ਦੀ ਪਰੀ ਪਰਖਕਖਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਕ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰਖਕੂੰ ਗ ਕਰਨ।
ਹਰੇਕ ਖਵਸ਼ੇ ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਪਰਖਕਖਰਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਪਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰ ਖਤਮ ਖਸੱ ਖਟਆਂ ਨੂੰ ਖਤਆਰ
ਕਰਨ ਲਈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੂੰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਵਸ਼ੇ ਤੇ ਖਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਖਵੱ ਚ ਉਸ ਕੋਰਸਵਰਕ ਦੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਖਹੱ ਖਸਆਂ ਲਈ ਨੂੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਜਨਹਾਂ ਦਾ ਖਸੱ ਿਾ SQA ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਸੀ, ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰ
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ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸਵਰਕ ਦੇ ਨੂੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖਜਨਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਖਵੱ ਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ)। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਗਰੇਡ ਖਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਖਵਸ਼ੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਗਰਡ
ੇ A, B, C ਜਾਂ D
ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਨੂੰਬਰ ਦਾ ਖਨਰਿਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖਪਰੂੰ ਟ ਕਰਕੇ, ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਖਹਪਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (ਕੁੱ ਲ 150,000!) ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਰਸਟ-ਕਲਾਸ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ Scottish Qualifications Certificate (SQC)
ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੁਖਨਵਰਖਸਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈ ਕਟਰੋਖਨਕ ਤੌਰ ਤੇ Universities and Colleges
Admissions Service (UCAS) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਸੱ ਟੇ ਭੇਜ ਖਦਆਂਗੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਖਸੱ ਖਟਆਂ ਸਬੂੰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਖਦਆਂਗੇ
ਤਾਂ ਖਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਖਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ
ਖਸੱ ਖਿਅਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ SQC ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰ ਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ
ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਸੱ ਖਟਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ SQC ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ (Recognising positive achievement)
ਜੇ ਤੁਸੀਂ National 5 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ 5) ਕੋਰਸ ਖਵੱ ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 'ਕੋਈ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਪਲਬਿੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ (Recognising Positive Achievement) ਦੇ ਪਰਬੂੰਿਨ ਦੇ ਖਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
National 4 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ 4) ਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਖਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ ਯੁਖਨਟ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱ ਕ National 4 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ 4) ਕੋਰਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ SQC ਤੇ ਖਦਿਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਹਨ।

ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਖਕ ਕੁਝ ਅਪਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ
ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਆਿੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱ ਖਸਆ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਲ ਜਾਂ
ਕਾਲਜ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱ ਕ ਫੋਨ ਸੇਵਾ - SQA’s Candidate Advice Line (ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲਾਇਨ) – ਵੀ ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 9 ਅਗਸਤ
ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 12 ਅਗਸਤ ਤੱ ਕ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਰਪ-ਰੇਿਾ ਤੇ ਮਦਦ ਅਤੇ
ਸਲਾਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਾਇਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਸਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ SQA ਦੀ ਖਸੱ ਖਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰਬਰਾਂ ਦੇ ਖਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੂੰ ਿ ਖਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱ ਛਖਗੱ ਛਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ ਅਯੋਗ ਹੋਣਗੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੂੰ ਦੀ ਤੋਂ ਖਬਨਾਂ ਮਾਖਪਆਂ ਜਾਂ ਦੇਿਭਾਲ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਲਾਹ
ਲਾਇਨ ਨੂੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱ ਤਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
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ਸਾਲ ਦੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਮ ਪੁੱ ਛਖਗੱ ਛਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 0345 279 1000, ਤੇ ਸਾਡੇ Customer Contact Centre
(ਗਾਹਕ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕੇਂਦਰ) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ www.sqa.org.uk/candidateenquiryform ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਇਟ
ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁੱ ਛਖਗੱ ਛ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

MySQA
MySQA ਇੱ ਕ ਵੈਬ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਸੱ ਖਟਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੂੰ ਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਟਰਬਾਕਸ ਖਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਲਫਾਫੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਖਸੱ ਖਟਆਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖਸੱ ਖਟਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੌਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੋਮਵਾਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱ ਕ MySQA ਖਵੱ ਚ ਸਾਇਨ ਅੱ ਪ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਬੁੱ ਿਵਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ
5 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਿਾਤੇ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ
ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਸੱ ਖਟਆਂ ਨੂੰ ਿੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। www.mysqa.info ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਓ ਖਕ ਆਪਣੇ ਿਾਤੇ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਖਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਖਸੱ ਖਟਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਟ੍ੈਕਸਟ੍ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ 9 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਭੇਖਜਆ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ ਖਕ, National 4 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ 4) ਕੋਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ‘Pass’ ਜਾਂ ਫੇਰ ‘Fail’ ਵਜੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਖਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੁੱ ਚਾ ਗਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਸੱ ਖਿਅਕ ਵਲੋਂ
ਖਸੱ ਟੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱ ਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸਟ/ਈ-ਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖਸਰਫ ਖਸੱ ਟੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ।
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ਨਤੀਖਜਆਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਨਤੀਖਜਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ:
 ਅਸਧਾਰਨ ਸਖਥਤੀਆਂ ਹੇਤ ਸੇਵਾ
 ਖਸਿੱ ਖਟ੍ਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਅਸਧਾਰਨ ਸਖਥਤੀਆਂ ਹੇਤ ਸੇਵਾ
ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਖਸੱ ਖਟਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਨਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰੀਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜੋ
ਪਰੀਖਿਆ ਖਵੱ ਚ ਬੈਠ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸਿਾਰਨ ਸਖਥਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਖਵਤ ਹੋਇਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ
ਅਸਿਾਰਨ ਸਖਥਤੀਆਂ ਖਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਕਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਖਬਮਾਰੀ। ਮਮਲੀ ਖਬਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਅਸਿਾਰਨ ਸਖਥਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਖਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖਸਿੱ ਖਟ੍ਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਖਸੱ ਖਟਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਖਕਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਸੱ ਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਚੂੰ ਤਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱ ਕ ਕਲੈ ਖਰਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਰਖਕੂੰ ਗ
ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਲੈ ਖਰਕਲ ਜਾਂਚ
SQA ਸਟਾਫ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਖਕ ਪਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਖਕ ਹਰੇਕ ਜਵਾਬ ਲਈ
ਖਦੱ ਤੇ ਨੂੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਖਦੱ ਤਾ ਖਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਕ ਸਹੀ ਕੁੱ ਲ ਨੂੰਬਰਾਂ ਜਾਂ ਖਸੱ ਟੇ ਨੂੰ SQA ਦੇ ਖਸੱ ਖਟਆਂ ਵਾਲੇ
ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਖਵੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਸੀ।

ਮਾਰਖਕੂੰ ਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਪਖਹਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਰਣਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ, ਇੱ ਕ ਕਲੈ ਖਰਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਇੱ ਕ SQA ਪਰੀਿਕ ਖਵਅਕਤੀ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਤੱ ਤਾਂ ਖਵੱ ਚ ਖਦੱ ਤੇ ਨੂੰਬਰਾਂ ਦੀ
ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਖਕ ਮਲ ਨੂੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਖਕਖਰਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਮਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।
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ਪਰਾਥਖਮਕ ਮਾਰਖਕੂੰ ਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਖਸਰਫ ਉਨਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਿ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਖਜਨਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਖਕੂੰ ਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਪਰੇ ਹੋਣ ਤੱ ਕ
ਕਾਲਜ/ਯੁਖਨਵਰਖਸਟੀ ਖਵੱ ਚ ਸਖਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਰੋਖਕਆ ਖਗਆ ਹੈ।
ਪਰਾਥਖਮਕ ਮਾਰਖਕੂੰ ਗ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱ ਕ ਕਾਲਜ/ਯੁਖਨਵਰਖਸਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ
UCAS ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਖਵਚਕਾਰ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਸਰਫ ਸਕਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਅਸਿਾਰਨ ਸਖਥਤੀਆਂ ਹੇਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਖਸੱ ਖਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਵੱ ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। SQA ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਮਾਖਪਆਂ, ਦੇਿਭਾਲ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਪੱ ਿਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਖਸੱ ਖਟਆਂ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.sqa.org.uk/resultsservices ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।
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ਸਾਰਾਂਸ਼ ਟ੍ਾਇਮ ਟ੍ੇਬਲ 2016:
ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ ਖਕ ਸਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਖਮਆਂ ਖਵੱ ਚ ਥੋੜੀ ਖਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਗਆ ਹੁੂੰ ਦੀ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਖਮਆਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ-ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਖਦਿੱ ਤੇ ਟ੍ਾਇਮ ਟ੍ੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਖਤੂੰ ਨ ਪੂੰ ਖਨਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
 National 5 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ 5) – ਪੂੰ ਨਾ 21
 Higher (ਹਾਇਰ) – ਪੂੰ ਨਾ 22
 Advanced Higher (ਐਡਵਾਂਸਡ ਹਾਇਰ) - ਪੇਜ 23

ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਸ
ਟ੍ਾਇਮ ਟ੍ੇਬਲ ਖਬਲਡਰ
ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਇਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਖਬਲਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਿੁਦ ਦਾ ਪਰੀਖਿਆ

ਂ ਰੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟਸ
ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਅਨੁਸੁਚੀ ਇੱ ਕ ਨਜ਼ਰ ਖਵੱ ਚ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰੀਖਿਆ ਐਟ
ਖਲੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱ ਥੋਂ ਤਕ ਖਕ iCal ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕਲੂੰਡਰਾਂ ਖਵੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ http://www.sqa.org.uk/timetableਤੇ ਜਾਓ

MyStudyPlan
ਸਾਡੀ MyStudyPlan ਐਪਖਲਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਕਸੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇ ਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਪੜਾਈ ਸਬੂੰ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।
ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਨੁਸਚ
ੁ ੀ ਬਾਰੇ ਸਖਚਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਨੂੰ ਦਰਜ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਸਬੂੰ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਗਆ ਖਦੂੰ ਦੀ ਹੈ।
MyStudyPlan ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ http://www.sqa.org.uk/studyplanਤੇ
ਜਾਓ।
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ਇਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ - ਸਟੱ ਡੀ ਗਾਇਡ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪੜਾਈ ਖਵੱ ਚ ਪਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ, www.sqa.org.uk/studyguides ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਡੀ
ਗਾਇਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਖਕਆਂ ਨੂੰ ਸੁਿਾਰਣ ਖਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਟਪਸ
ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਖਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਖਤਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਖਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਖਵਸ਼ਾ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋਵ।ੋ
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National 5 (ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ 5)
ਕੋਰਸ

ਤਾਰੀਿ

ਕੋਰਸ

ਤਾਰੀਿ

Accounting (ਲੇ ਿਾਂਕਨ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 31 ਮਈ

Graphic Communication (ਗਰਾਖਫਕ ਸੂੰ ਚਾਰ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 10 ਮਈ

Art and Design (ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 31 ਮਈ

Health and Food Technology (ਖਸਹਤ

ਵੀਰਵਾਰ 2 ਜਨ

ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤਕਨੀਕੀ)
Biology (ਜੀਵਖਵਖਗਆਨ)

ਸੋਮਵਾਰ 9 ਮਈ

History (ਇਖਤਹਾਸ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 20 ਮਈ

Business Management (ਖਬਜ਼ਨੇਸ ਪਰਬੂੰਿਨ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 27 ਮਈ

Italian (ਇਤਾਲਵੀ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 10 ਮਈ

Cantonese (ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3 ਜਨ

Latin (ਲੈ ਖਟਨ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 13 ਮਈ

Chemistry (ਰਸਾਇਣ ਖਵਖਗਆਨ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 18 ਮਈ

Lifeskills Mathematics (ਲਾਇਫ ਸਖਕੱ ਲਸ

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 4 ਮਈ

ਗਖਣਤ)
Classical Studies (ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੜਹਾਈ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 4 ਮਈ

Mandarin Simplified (ਮੂੰ ਦਾਖਰਨ ਸਰਲੀਖਕਰਤ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3 ਜਨ

Computing Science (ਕੂੰ ਖਪਊਖਟੂੰ ਗ ਖਵਖਗਆਨ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 27 ਮਈ

Mandarin Traditional (ਮੂੰ ਦਾਖਰਨ

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3 ਜਨ

ਪਾਰੂੰ ਪਖਰਕ)
Cruinn-eòlas (ਗੇਖਲਕ ਖਵੱ ਚ ਭਗੋਲ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 6 ਮਈ

Matamataig (ਗੇਖਲਕ ਖਵੱ ਚ ਗਖਣਤ)

ਵੀਰਵਾਰ 12 ਮਈ

Design and Manufacture
(ਖਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਖਨਰਮਾਣ)

ਵੀਰਵਾਰ 2 ਜਨ

Matamataig Fad-bheatha (ਗੇਖਲਕ ਖਵੱ ਚ

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 4 ਮਈ

Drama (ਡਰਾਮਾ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 25 ਮਈ

Mathematics (ਗਖਣਤ)

ਵੀਰਵਾਰ 12 ਮਈ

Eachdraidh (ਗੇਖਲਕ ਖਵੱ ਚ ਇਖਤਹਾਸ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 20 ਮਈ

Media (ਮੀਡੀਆ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 11 ਮਈ

Economics (ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 25 ਮਈ

Modern Studies (ਆਿੁਖਨਕ ਪੜਹਾਈ)

ਸੋਮਵਾਰ 30 ਮਈ

Engineering Science (ਇੂੰ ਜੀਖਨਅਖਰੂੰ ਗ

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 11 ਮਈ

Music (ਸੂੰ ਗੀਤ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 13 ਮਈ

English (ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ)

ਵੀਰਵਾਰ 5 ਮਈ

Music Technology (ਸੂੰ ਗੀਤ ਤਕਨੀਕ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 13 ਮਈ

English for Speakers of Other Languages
(ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਖਲਆਂ ਲਈ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ)

ਵੀਰਵਾਰ 19 ਮਈ

Nuadh-eòlas (ਗੇਖਲਕ ਖਵੱ ਚ ਆਿੁਖਨਕ ਪੜਹਾਈ)

ਸੋਮਵਾਰ 30 ਮਈ

Environmental Science (ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੂੰ ਿੀ

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3 ਜਨ

Philosophy (ਖਫਲਾਸਫੀ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 10 ਮਈ

French (ਫਰੈਂਚ)

ਸੋਮਵਾਰ 16 ਮਈ

Physics (ਭੌਖਤਕ ਖਵਖਗਆਨ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 24 ਮਈ

Gaelic (Learners)
[ਗੇਖਲਕ (ਖਸੱ ਖਿਆਰਥੀ)]

ਵੀਰਵਾਰ 19 ਮਈ

Psychology (ਮਨੋਖਵਖਗਆਨ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 1 ਜਨ

Gàidhlig (ਗੇਖਲਕ ਭਾਸ਼ਾ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 1 ਜਨ

Religious, Moral and Philosophical
Studies (ਿਾਰਖਮਕ, ਨੈਖਤਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਕ

ਸੋਮਵਾਰ 23 ਮਈ

ਲਾਇਫ ਸਖਕੱ ਲਸ ਗਖਣਤ)

ਖਵਖਗਆਨ)

ਖਵਖਗਆਨ)

ਪੜਹਾਈ)
Geography (ਭਗੋਲ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 6 ਮਈ

Sociology (ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 31 ਮਈ

German (ਜਰਮਨ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 1 ਜਨ

Spanish (ਸਪੇਖਨਸ਼)

ਵੀਰਵਾਰ 26 ਮਈ

Urdu (ਉਰਦ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 17 ਮਈ
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Higher (ਹਾਇਰ)
ਕੋਰਸ

ਤਾਰੀਿ

ਕੋਰਸ

ਤਾਰੀਿ

Accounting (ਲੇ ਿਾਂਕਨ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 31 ਮਈ

Health and Food Technology (ਖਸਹਤ

ਵੀਰਵਾਰ 2 ਜਨ

ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤਕਨੀਕ)
Administration and IT (ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ IT)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 17 ਮਈ

History (ਇਖਤਹਾਸ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 20 ਮਈ

Art and Design (ਕਲਾ ਅਤੇ ਖਡਜ਼ਾਇਨ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 31 ਮਈ

Human Biology (ਮਨੁੱਿ ਜੀਵਖਵਖਗਆਨ)

ਸੋਮਵਾਰ 9 ਮਈ

Biology (ਜੀਵਖਵਖਗਆਨ)

ਸੋਮਵਾਰ 9 ਮਈ

Italian (ਇਤਾਲਵੀ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 10 ਮਈ

Business Management (ਖਬਜ਼ਨੇਸ ਪਰਬੂੰਿਨ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 27 ਮਈ

Latin (ਲੈ ਖਟਨ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 13 ਮਈ

Cantonese (ਕੈਂਟੋਨੀਜ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3 ਜਨ

Mandarin Simplified (ਮੂੰ ਦਾਖਰਨ ਸਰਲੀਖਕਰਤ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3 ਜਨ

Chemistry (ਰਸਾਇਣ ਖਵਖਗਆਨ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 18 ਮਈ

Mandarin Traditional (ਮੂੰ ਦਾਖਰਨ

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3 ਜਨ

ਪਾਰੂੰ ਪਖਰਕ)
Classical Studies (ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੜਹਾਈ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 4 ਮਈ

Matamataig (ਗੇਖਲਕ ਖਵੱ ਚ ਗਖਣਤ)

ਵੀਰਵਾਰ 12 ਮਈ

Computing Science (ਕੂੰ ਖਪਊਖਟੂੰ ਗ ਖਵਖਗਆਨ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 27 ਮਈ

Mathematics (ਗਖਣਤ)

ਵੀਰਵਾਰ 12 ਮਈ

Cruinn-eòlas (ਗੇਖਲਕ ਖਵੱ ਚ ਭਗੋਲ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 6 ਮਈ

Media (ਮੀਡੀਆ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 11 ਮਈ

Design and Manufacture (ਖਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ

ਵੀਰਵਾਰ 2 ਜਨ

Modern Studies (ਆਿੁਖਨਕ ਪੜਹਾਈ)

ਸੋਮਵਾਰ 30 ਮਈ

Drama (ਡਰਾਮਾ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 25 ਮਈ

Music (ਸੂੰ ਗੀਤ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 13 ਮਈ

Eachdraidh (ਗੇਖਲਕ ਖਵੱ ਚ ਇਖਤਹਾਸ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 20 ਮਈ

Music Technology (ਸੂੰ ਗੀਤ ਤਕਨੀਕ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 13 ਮਈ

Economics (ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 25 ਮਈ

Nuadh-eòlas (ਗੇਖਲਕ ਖਵੱ ਚ ਆਿੁਖਨਕ ਪੜਹਾਈ)

ਸੋਮਵਾਰ 30 ਮਈ

Engineering Science (ਇੂੰ ਜੀਖਨਅਖਰੂੰ ਗ

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 11 ਮਈ

Philosophy (ਖਫਲਾਸਫੀ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 10 ਮਈ

English (ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ)

ਵੀਰਵਾਰ 5 ਮਈ

Physical Education (ਸਰੀਰਕ ਖਸੱ ਖਿਆ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3 ਜਨ

English for Speakers of Other
Languages (ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਖਲਆਂ ਲਈ

ਵੀਰਵਾਰ 19 ਮਈ

Physics (ਭੌਤਕ ਖਵਖਗਆਨ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 24 ਮਈ

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3 ਜਨ

Politics (ਰਾਜਨੀਤੀ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3 ਜਨ

French (ਫਰੈਂਚ)

ਸੋਮਵਾਰ 16 ਮਈ

Psychology (ਮਨੋਖਵਖਗਆਨ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 1 ਜਨ

Gaelic (Learners)
[ਗੇਖਲਕ (ਖਸੱ ਖਿਆਰਥੀ)]

ਵੀਰਵਾਰ 19 ਮਈ

Religious, Moral and Philosophical
Studies (ਿਾਰਖਮਕ , ਨੈਖਤਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਕ

ਸੋਮਵਾਰ 23 ਮਈ

ਖਨਰਮਾਣ)

ਖਵਖਗਆਨ)

ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ)
Environmental Science (ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੂੰ ਿੀ
ਖਵਖਗਆਨ)

ਪੜਹਾਈ)
Gàidhlig (ਗੇਖਲਕ ਭਾਸ਼ਾ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 1 ਜਨ

Sociology (ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 31 ਮਈ

Geography (ਭਗੋਲ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 6 ਮਈ

Spanish (ਸਪੇਖਨਸ਼)

ਵੀਰਵਾਰ 26 ਮਈ

German (ਜਰਮਨ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 1 ਜਨ

Urdu (ਉਰਦ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 17 ਮਈ

Graphic Communication (ਗਰਾਖਫਕ ਸੂੰ ਚਾਰ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 10 ਮਈ
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Advanced Higher (ਐਡਵਾਂਸਡ ਹਾਇਰ)
ਕੋਰਸ

ਤਾਰੀਿ

ਕੋਰਸ

ਤਾਰੀਿ

Accounting (ਲੇ ਿਾਂਕਨ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 31 ਮਈ

Graphic Communication (ਗਰਾਖਫਕ

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 10 ਮਈ

ਸੂੰ ਚਾਰ)
Biology (ਜੀਵ ਖਵਖਗਆਨ)

ਸੋਮਵਾਰ 9 ਮਈ

Health and Food Technology
(ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤਕਨੀਕ)

ਵੀਰਵਾਰ 2 ਜਨ

Business Management (ਖਬਜ਼ਨੇਸ

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 27 ਮਈ

History (ਇਖਤਹਾਸ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 20 ਮਈ

Cantonese (ਕੈਂਟੋਨੀਜ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3 ਜਨ

Italian (ਇਤਾਲਵੀ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 10 ਮਈ

Chemistry (ਰਸਾਇਣ ਖਵਖਗਆਨ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 18 ਮਈ

Latin (ਲੈ ਖਟਨ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 13 ਮਈ

Classical Studies (ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੜਹਾਈ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 4 ਮਈ

Mandarin Simplified (ਮੂੰ ਦਾਖਰਨ

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3 ਜਨ

ਪਰਬੂੰਿਨ)

ਸਰਲੀਖਕਰਤ)
Computing Science (ਕੂੰ ਖਪਊਖਟੂੰ ਗ

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 27 ਮਈ

Mandarin Traditional (ਮੂੰ ਦਾਖਰਨ

ਖਵਖਗਆਨ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3 ਜਨ

ਪਾਰੂੰ ਪਖਰਕ)

Cruinn-eòlas (ਗੇਖਲਕ ਖਵੱ ਚ ਭਗੋਲ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 6 ਮਈ

Matamataig (ਗੇਖਲਕ ਖਵੱ ਚ ਗਖਣਤ)

ਵੀਰਵਾਰ 12 ਮਈ

Design and Manufacture (ਖਡਜ਼ਾਇਨ

ਵੀਰਵਾਰ 2 ਜਨ

Mathematics (ਗਖਣਤ)

ਵੀਰਵਾਰ 12 ਮਈ

Eachdraidh (ਗੇਖਲਕ ਖਵੱ ਚ ਇਖਤਹਾਸ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 20 ਮਈ

Mathematics of Mechanics
(ਮੈਕੇਖਨਕਸ ਦਾ ਗਖਣਤ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 17 ਮਈ

Economics (ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 25 ਮਈ

Modern Studies (ਆਿੁਖਨਕ ਪੜਹਾਈ)

ਸੋਮਵਾਰ 30 ਮਈ

Engineering Science (ਇੂੰ ਜੀਖਨਅਖਰੂੰ ਗ

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 11 ਮਈ

Music (ਸੂੰ ਗੀਤ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 13 ਮਈ

ਵੀਰਵਾਰ 5 ਮਈ

Nuadh-eòlas (ਗੇਖਲਕ ਖਵੱ ਚ ਆਿੁਖਨਕ

ਸੋਮਵਾਰ 30 ਮਈ

ਅਤੇ ਖਨਰਮਾਣ)

ਖਵਖਗਆਨ)
English (ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ)

ਪੜਹਾਈ)
French (ਫਰਚ
ੈਂ )

ਸੋਮਵਾਰ 16 ਮਈ

Physics (ਭੌਤਕ ਖਵਖਗਆਨ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 24 ਮਈ

Gaelic (Learners)
[ਗੇਖਲਕ (ਖਸੱ ਖਿਆਰਥੀ)]

ਵੀਰਵਾਰ 19 ਮਈ

Religious, Moral and
Philosophical Studies (ਿਾਰਖਮਕ ,

ਸੋਮਵਾਰ 23 ਮਈ

ਨੈਖਤਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਪੜਹਾਈ)
Gàidhlig (ਗੇਖਲਕ ਭਾਸ਼ਾ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 1 ਜਨ

Spanish (ਸਪੈਖਨਸ਼)

ਵੀਰਵਾਰ 26 ਮਈ

Geography (ਭਗੋਲ)

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 6 ਮਈ

Statistics (ਸਟੈਖਟਸਖਟਕਸ)

ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 10 ਮਈ

German (ਜਰਮਨ)

ਬੁੱ ਿਵਾਰ 1 ਜਨ
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SQA ਵਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸਵਰਕ ਵਾਪਸ ਖਕਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਖਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਮੱ ਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਿਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰਕਾਰਖਡੂੰ ਗਾਂ, ਕਲਾਖਕਰਤੀ ਅਤੇ ਖਲਿਤੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਲ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸਤੂੰ ਬਰ 2016 ਤਕ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ
ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਾਿ ਦੇਰੀ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸ਼ੁਲਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸਵਰਕ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਖਨਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Advanced Higher (ਐਡਵਾਂਸਡ ਹਾਇਰ) ਕਲਾ ਅਤੇ ਖਡਜ਼ਾਇਨ ਫੋਲੀਓ ਜਨ ਖਵੱ ਚ ਮਾਰਖਕੂੰ ਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਖਵਿੱ ਚ
ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨਹਾਂ ਫੋਲੀਓ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪਰਖਕਖਰਆ ਅਤੇ ਉੱਖਚਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਅਕਤਬਰ ਅਤੇ ਦਸੂੰ ਬਰ ਦੇ ਖਵਿੱ ਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਮੱ ਗਰੀ ਲਈ ਮਾਰਖਕੂੰ ਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਖਦੱ ਤੇ ਗਏ ਗਰੇਡਾਂ ਤੇ ਅੂੰ ਖਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਹੀਖਨਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕੂੰ ਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਿਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ
ਹੈ।
ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਖਕ ਅਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਜਵਾਬ ਪੁਸਖਤਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਖਵਚਾਰ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ Data Protection Act ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਖਕ ਖਕਹੜੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਖਕੂੰ ਨੀ ਲਾਗਤ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾਓ:
www.sqa.org.uk/returnofmaterials
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ਬੀਤੇ ਪੇਪਰ (Past Papers)
ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਖਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵਿੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਖਵੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਦੱ ਤੇ ਗਏ
ਸਟੀਕ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖਦਨ ਨੂੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਤਆਰ ਅਤੇ ਖਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਮਖਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
SQA ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਅਖਿਕਾਰਤ ਖਪਛਲੇ ਪੇਪਰ National 5 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ 5), Higher (ਹਾਇਰ) ਅਤੇ ਖਪਛਲੇ
Advanced Higher (ਐਡਵਾਂਸਡ ਹਾਇਰ) ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ Advanced Higher (ਐਡਵਾਂਸਡ ਹਾਇਰ)
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਖਹਲਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਪੱ ਿਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਪਛਲੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ
Advanced Higher (ਐਡਵਾਂਸਡ ਹਾਇਰ) ਲਈ, Specimen Question Papers (ਨਮਨਾ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ) ਅਤੇ
Exemplar (practice) Question Papers (ਉਦਾਹਰਣ ਸਬੂੰ ਿੀ (ਪਰੈਕਖਟਸ) ਪਰਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ) ਉਪਲਬਿ ਹਨ।
Specimen Question Papers (ਨਮਨਾ ਪਰਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ) National 5 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ 5) ਅਤੇ Higher (ਹਾਇਰ) ਲਈ ਵੀ
ਉਪਲਬਿ ਹਨ। Higher (ਹਾਇਰ) ਲਈ, Exemplar (practice) Question Papers (ਉਦਾਹਰਣ ਸਬੂੰ ਿੀ (ਪਰੈਕਖਟਸ)
ਪਰਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ) ਵੀ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ www.sqa.org.uk/pastpapers ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਮਾਰਖਕੂੰ ਗ ਦੀਆਂ ਖਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਹਾਂ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਤੇ
ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, SQA ਦੇ ਅਖਿਕਾਰਤ ਖਪਛਲੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ Specimen Papers (ਨਮਨਾ ਪੇਪਰ) ਨੂੰ Hodder Gibson
ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਖਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ (ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿੁਦ ਦੇ ਮਾਡਲ ਪਰੈਕਖਟਸ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ)। ਉਨਹਾਂ ਖਵੱ ਚ ਵਖਰਸ਼ਟ
ਪਰੀਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚੇ ਜਵਾਬ, ਅਖਿਐਨ ਕੌ ਸ਼ਲ ਖਨਰਦੇਸ਼ ਿੂੰ ਡ ਅਤੇ ਪਰੀਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਿ ਪਰੇ ਵੇਰਖਵਆਂ ਲਈ, ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾਓ www.hoddereducation.co.uk
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ਤੁਹਾਡਾ Scottish Candidate Number
ਤੁਹਾਡਾ Scottish Candidate Number (SCN) ਤੁਹਾਡੀ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨਭਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਸੂੰ ਖਿਆ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ,
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ SCN ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਖਕ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਖਕਵੇਂ
ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ SCN ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ SCN ਕਾਰਡ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਰੱ ਿ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ SCN ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਖਵੱ ਚ ਖਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
Customer Contact Centre (ਗਾਹਕ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕੇਂਦਰ)
ਫੋਨ: 0345 279 1000 ਵੈਬਸਾਇਟ: www.sqa.org.uk
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