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آپ کے امتحانات
عام


وقت سے پہلے پہنچیں۔ امتحان شروع ہونے سے تقریبا ً  10منٹ پہلے






صحیح ساز و سامان ساتھ لے کر جائیں -کالی یا نیلی سیاہی والے قلم  ،وغیرہ ،
جانچ کر لیں کہ آپ کو درست امتحانی سوالیہ پرچہ دیا گیا ہے
سواالت کے پرچے یا جوابی کتابچےکے سامنے والے صفحے پر اپنی تمام تفصیالت مکمل کریں
تمام ہدایات کوپڑھ لیں اور نگران ( -)Invigilatorجو شخص امتحان کی نگرانی کرتا ہے کی طرف سے
کسی بھی قسم کے اعالنات یا اضافی ہدایات کو توجہ سے سنیں
کسی بھی قسم کا خام (رف) کام جو آپ کے جواب کا حصہ نہیں ہے اُسے کاٹنا یاد رکھیں
آپ جو بھی کام یا پرچہ جمع کروائیں ،اُس پر اپنا نام اور( SCNسکاٹش کینڈیڈیٹ نمبر) لکھیں -آپ اپنا
 SCNکارڈ اپنے ساتھ کمرہ امتحان میں لے جا سکتے ہیں۔
اگر آپ اپنی طبیعت خراب محسوس کرتے ہیں تو نگران کو بتائیں
امتحان ختم ہونے تک کمرے میں رہیں ۔ صرف نگران کی اجازت سے ہی آپ امتحان ختم ہونے سے
پہلے باہر جا سکتے ہیں






طرزعمل


کسی اور سے نقل نہ کریں اور نہ ہی کسی اور کو اپنا کام دکھائیں

 اپنے جوابات میں ٹیکسٹ لینگویج (ٹیکسٹ پیغامات میں استعمال کی جانے والی زبان) یا کسی بھی قسم کی
گستاخانہ،فحش ،توہین آمیز یا امتیازی زبان یا خاکے ستعمال نہ کریں
 کمرہ امتحان میں خلل انگیز طرز عمل اختیار نہ کریں اور نہ خلل پیدا کرنے کا باعث بنیں
 دوسروں کے ساتھ ساز و سامان کا لین دین نہ کریں
درج ذیل آپ کے پاس قطعا ً نہیں ہونے چاہییں:
 موبائل فون
 الیکٹرانک آالت مثالً ایم پی تھری ( )MP3پلیئر ،آئی پاڈ ،ٹیبلٹ یا سمارٹ واچ
 کتابیں ،نوٹس  ،خاکے یا کاغذ
 پنسل کیس  /کیلکیو لیٹر کیس
 کیلکیولیٹر ۔۔ ماسوائے مخصوص مضامین کے
 ڈکشنری (لغات) ۔۔ ماسوائے مخصوص مضامین کے
الیکٹرانک ساز و سامان کے استعمال کی الزمی طور پر  SQAسے منظوری لینی چاہیے اور اُسے ہمارے قواعد
کے مطابق ہونا چاہیے۔
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ہیلو ،میرا نام سام ہے اور میں آپ کی مدد کے لیے یہاں ہوں۔
امتحان پھر قریب آرہے ہیں۔
یہ کتابچہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیا توقع کریں ،کیا کریں اور آپ کے نتائج
اور سرٹیفیکٹ آپ کو کیسے ملیں گے۔
اگر آپ اِس سے پہلے  SQAامتحانات دے چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہو گا کہ کیا توقع کی جائے ،لیکن اگر یہ آپ
کا پہال امتحان ہے ،تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ،پُر سکون رہیں اوراپنی پوری کوشش کریں ۔
امتحانات اِس لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ معلوم کیا جائے کہ جو مضامین آپ نے پڑھے ہیں اُن پر آپ نے کتنا
عبور حاصل کیا ہے اور جو علم اور ہنر آپ نے حاصل کیا ہے اُس کا آپ کتنا اچھا استعمال کر سکتے ہیں۔
ہرایک امتحان کے لیے جس قدر اچھی تیاری کرسکتے ہیں کریں ۔ اگر آپ امتحان سے پہلے اور امتحان کے
دوران پوری کوشش کرتے ہیں تو کوئی بھی شخص آپ سے اس سے زیادہ کا تقاضا نہیں کر سکتا ۔
قسمت آپ کا ساتھ دے!
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اپنےامتحانات کے لئے تیاری کرنا
ٹائم ٹیبل
 2016کےامتحان کا سرکاری ٹائم ٹیبل پچھلے سال سکولوں اور کالجوں کو جاری کر دیا گیا تھا ۔ اِس کتابچے کی
پُشت پر اُس کا خالصہ دیا گیا ہے ۔
مکمل ٹائم ٹیبل آپ ہماری ویب سائٹ  www.sqa.org.uk/timetableپر دیکھ سکتے ہیں :
اِس ویب سائٹ سے آپ اُن مضامین کے لیے جو آپ پڑھ رہے ہیں ایک ذاتی ٹائم ٹیبل کا پرنٹ نکال سکتے ہیں ۔
براہ مہربانی نوٹ فرمائیں  :سکولوں اور کالجوں کو امتحان شروع کرنے کے اوقات میں تھوڑی سی تبدیلی کی
اجازت ہوتی ہے لہذا اپنے اساتذہ یا لیکچررز سے اپنے امتحانات کے اوقات کی دوبارہ تصدیق کر لیں ۔
تسلی کرلیں کہ جو امتحانات آپ دے رہے ہیں اُن کا آپ کو بخوبی علم ہ ے  ،وہ کہاں ہوں گے ،اور کب شروع ہوں
گے۔ آپ کو امتحان شروع ہونے سے کم از کم 10منٹ پہلے کمرہ امتحان میں د اخل ہونے کے لیے تیار رہنا
چاہیے۔

ساز و سامان
یہ یقین کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو کونسا ساز و سا ما ن استعمال کرنے کی اجازت ہے اور کونسا سامان لے
جان ے کی ضرورت ہے (پین  ،کیلکولیٹر وغیرہ) ۔ آپ کا ٹیچر یا لیکچرر آپ کو بتا سکے گا۔ آپ اپنا کوئی بھی
ساز و سامان کسی بھی دوسرے شخص کو ہر گزنہ دیں اور نہ ہی کسی دوسرے اُمیدوار کا سامان امتحان کے
دوران استعمال کریں ۔
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آپ کا سکاٹش کینیڈیٹ نمبر ()SCN
آپ کا سکاٹش کینیڈیٹ نمبر ( )SCNآپ کا زندگی بھر کے لیے ذاتی  SQAشناختی نمبر ہے ۔ یہ آپ کو ہر ایک
امتحانی پرچے میں دیے گئے نمبروں کا ریکارڈ رکھنے اور ا ٓپ کے مجموعی فائنل نتائج کا ریکارڈ رکھنے کے
لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارا کمپیوٹرایئزڈ سسٹم آپ کے  SCNکو آپ کی کامیابیوں کا ریکارڈ رکھنےکے لیے
اور آپ کی سابقہ کوالیفیکیشنز کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کرتا ہے تا کہ آپ کے سرٹیفیکیٹ پرآپ کی موجودہ
اور پچھلی تمام کامیابیوں (کوالیفیکیشنز) کا ریکارڈ موجود ہو۔
آپ اپنے امتحان کے جوابی کتابچوں پر اپنا  SCNالزما ً درست ،صاف اور اس طرح لکھیں کہ آسانی سے پڑھا جا
سکے ،اِس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہو۔ آپ کے سکول یا کالج میں  SQAامتحانات کے انچارج ٹیچر
یا لیکچرر آپ کو بتا سکیں گے کہ آپ کا  SCNکیا ہے۔
آپ کواپنا  SCNلکھنے کے لیے اپنا  SCNکارڈ استعمال کرنا چاہیے ۔ آپ کو یہ کارڈ کمرہ امتحان میں لے
جانے کی اجازت ہے لیکن اُس پر آپ کو کچھ اور ہرگزنہیں لکھنا چاہیے۔ اِس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کو اپنا
 SCNمعلوم ہے اور اِسے درست استعمال کریں (یا اپنا  SCNکارڈ یاد دہانی کے لیے پاس رکھیں) ۔
آپ کے نام اور پتے کی تفصیالت
اِس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کا سکاٹش کوالیفیکشنز سرٹیفیکیٹ ( )SQCنتائج کے روز آپ کومل
جائے ،اِس بات کو یقینی بنایئے کہ آپ کے سکول یا کالج کے پاس آپ کی درست ذ اتی تفصیالت ہیں ،یعنی کہ آپ
کا درست نام ،پتہ اور  SCN۔
اگر آپ نے اپنا  MySQAاکاؤنٹ کھوال ہوا ہے تو آپ  www.mysqa.org.ukپر اپنی ذاتی تفصیالت کی جانچ
کر سکتے ہیں
یہ یقین کریں کہ آپ کا نام ایسے ہی ظاہر ہورہا ہے جیسے آپ اسے اپنے  SQCسرٹیفیکیٹ پر دیکھنا چاہیں گے
اورآپ کا پتہ وہی ہے جس پرآپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نتائج بھیجے جائیں۔
اگر سرٹیفیکیٹ وصول کرنے سے پہلےآپ کی ذاتی تفصیالت میں کوئی تبدیلی ہو ،جیسے کہ آپ کا گھر کا پتہ تو
اُس کی اطالع فوری طور پر اپنے سکول یا کالج کو دیں ۔ اِس سے وہ سسٹم پر آپ کی تفصیالت کو تبدیل کر سکیں
گے اِس سے پہلے کہ ہم آ پ کا سرٹیفیکیٹ پرنٹ کریں ۔ آپ کے سکول یا کالج کو آپ کی ذاتی تفصیالت میں تبدیلی
کی اطالع ہمیں  8جوالئی  2016تک الزما ً دینی چاہیے ۔ آپ کا  SQCآپ کے اس نام اور پتہ پر جاری ہو گا
جو اُس وقت ہمارے پاس ہو گا ۔
 8جوالئی  2016کے بعد تبدیلیاں اُس وقت کی جا سکتی ہیں جب گرمیوں کے وقفے کے بعد آپ کا سکول یا کالج
دوبارہ کھلے گا۔ آپ کا سرٹیفکیٹ آپ کو پہنچانے کے لیے اُس وقت ضروری انتظامات کیے جائیں گے۔
ڈیٹاپروٹیکشن (معلومات کا تحفظ)
آپ کا سکول یا کالج آپ کے ساتھ آپ کی ذاتی معلومات پر بات کرنے کی بہترین جگہ ہے ۔ اِس میں آپ سے
رابطے کی تفصیالت کے ساتھ ساتھ وہ کوالیفیکیشن جو آپ حاصل کر رہے ہیں یا نتائج جو آپ کو مل چکے ہیں
بھی شامل ہیں ۔
 Data Protection Act 1998کا مقصد آپ کی ذاتی معلومات کا تحفظ ہے۔ یہ اُن قواعد کا تعین کرتا ہے جس
طریقے سے  SQAآپ کی معلومات کو استعمال کرتی ہے۔ قبل اِس کے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی کسی ذاتی
معلومات پر بات کریں ہم آپ کو آپ کی شناخت کی تصدیق کرنے کو کہیں گے ۔ یہ بھی کہ آپ کی ذاتی معلومات
سے متعلق کسی اورشخص کے ساتھ (بشمول والدین میں سے کسی ایک یا کسی کیئرر کے ساتھ اگر آپ  12سال
یا اِس سے زیادہ عمر کے ہیں ) بات کرنے سے پہلے ہمیں آپ کی اجازت درکار ہو گی۔ ہماری ویب سائٹ کا
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 Access to Informationسیکشن ڈیٹا پروٹیکشن سے متعلقہ ذمہ داریاں زیادہ تفصیل کے ساتھ واضح کرتا
ہےwww.sqa.org.uk/accesstoinformation :
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آپ کے امتحانات کے دوران
نگران ()Invigilators
 SQAکی طرف سے جو لوگ امتحانات کی نگرانی کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ نگران ) (Invigilatorکہالتے ہیں
۔ نگران کا کام کمرہ امتحان میں ٹھہرنا ہوتا ہے تا کہ اِس بات کو یقینی بنائے کہ امتحان قواعد کے مطابق جاری
ہے اور یہ کہ قواعد انصاف کے ساتھ الگو ہیں ۔ جو ہدایات نگران دے آپ کو اُن پر الزماًعمل کرنا چاہیے ۔
اگر آپ کی طبیعت خراب یا نا ساز ہوجائے تو نگران آپ کے لیے امداد بھی حاصل کرے گا۔
ڈیسک
اکثر سکولوں یا کالجوں میں ہر امتحان کے لیے آپ کے لیے ایک ڈیسک یا سیٹ نمبر مختص کیا جائے گا ۔ آپ
کے ٹیچر یا لیکچرر کو آپ کو یہ بتانا چاہیے ۔ اِس بات کو یقینی بنائیے کہ امتحان سے پہلے آپ کو اپنا ڈیسک /
سیٹ نمبر معلوم ہے ۔
اگر آپ کو دیر ہو جائے
اگر آپ کو کسی امتحان کے لیے پہنچنے میں دیر ہو جائے تو آپ  SQAامتحانات کے انچارج ٹیچر یا لیکچرر کو
الزما ً مطلع کریں جو آپ کو بتائے گا کہ آپ امتحان میں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں ۔
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کمرہ امتحان میں
اشیا جو امتحان کے دوران آپ کے پاس ہرگز نہیں ہونی چاہئیں







موبائل فون
ٓ
الیکٹرانک االت بشمول  ،لیکن اِنہی تک محدود نہیں  MP3 ،پلیئرز  ،آئی پوڈز  ،ٹیبلٹ اور سمارٹ واچز
کیلکیولیٹر  -ماسوائے مخصوص مضامین کے
ڈکشنری (لغات)  -ماسوائے مخصوص مضامین کے
کیس  -کیلکیولیٹر یا پنسل  ،وغیرہ
کتابیں  ،نوٹس  ،خاکے  ،کاغذ  ،یا کوئی اور ممنوعہ شے

جب مخصوص یا منظورشدہ اشیا ءکو امتحان میں استعمال کرنا ہو تو آپ اِس بات کوالزما ً یقینی بنائیں کہ وہ
 SQAقواعد کے عین مطابق ہیں (آپ کا ٹیچر یا لیکچرر اِس بارے میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہے) ۔ اگر وہ
الیکٹرانک اشیا ہیں تو آپ کو اِس بات کو یقینی بنانا ہو گا کہ اُن کی ممنوعہ ڈیٹا تک رسائی نہ ہو یا اُن میں کوئی
ایسی اضافی خصوصیات نہ ہوں جن کی امتحان میں اجازت نہیں۔
اگر ماڈرن لینگویجز کے کسی بھی امتحان میں جہاں ڈکشنریاں استعمال کرنے کی اجازت ہے آپ اپنی ڈکشنری
استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو امتحان سے پہلے اُس کی الزمی طور پر جانچ ہونی چاہیے ۔ آپ کا ٹیچر یا
لیکچرر آپ کو بتائے گا کہ ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے ۔
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سوالیہ پرچے اور جوابی کتابچے
آپ کے تمام سوالیہ پرچے اور جوابی کتابچے سفید کاغذ پر چھپے ہوں گے ماسوائے اُس صورت کہ جب آپ کے
سکول یا کالج نے (جانچ پڑتال کے بندو بست کے طور پر) کسی اور رنگ کے لیےدرخواست کی ہو ۔
بعض امتحانوں میں آپ کو ایک علیحدہ سوالیہ پرچہ اور جوابی کتابچہ ملے گا ۔ جوابی کتابچے میں اُسی مضمون
کا نام اور لیول درج ہونا چاہیئے جو سوالیہ پرچے کا ہے ۔
ہر سوالیہ پرچے کے شروع میں دی گئی ہدایات پڑھیں اور اِس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ احتیاط کے ساتھ اُن پر
عمل کر رہے ہیں ۔ آپ کو سوالیہ پرچے یا جوابی کتابچے کے سامنے والے حصے پر اپنی تفصیالت صاف اور
پڑھے جانے کے قابل تحریر کرنی چاہییں ۔
اگر آپ کو اضافی پیپر کی ضرورت پڑے تو نگران سے مانگیں ۔ اپنا نام  SCN ،اور سکول یا کالج کا نام اضافی
پیپر پر لکھنا یاد رکھیں قبل اَس کے نگران اُن کو لے لے اور اضافی شیٹس جوابی کتابچے کے اندر رکھیں ۔
کچھ مضامین میں آپ کے استعمال کے لیے جوابی کتابچے کے آخر پر اضافی صفحات یا گراف پیپر فراہم کیے جا
سکتے ہیں۔
سوالیہ پرچے میں خالی صفحات )(Blank Pages
سوالیہ پرچے کے وہ صفحات جن پر کوئی سواالت یا ہدایات نہ ہوں  ،اُن کے مرکز میں موٹے الفاظ میں خالی
صفحہ ( )BLANK PAGEلکھا ہو گا۔ کوئی بھی صفحہ مکمل طور پر خالی نہیں ہونا چاہیئے ۔
اِس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ سارا سوالیہ پرچہ اُس وقت تک حل کرتے جائیں جب تک کہ آپ سوالیہ پرچے کا
اختتام ( )END OF QUESTION PAPERکے الفاظ تک نہ پہنچ جائیں۔ اِس کے بعد آپ کے پڑھنے یا جواب
دینے کے لیے اور کوئی سواالت نہیں ہوں گے ۔ اِن الفاظ سے پہلے اگر آپ کو کوئی ایسا صفحہ ملے جو مکمل
خالی ہو تو برائے مہربانی نگران کو اِس کی طرف توجہ دالئیں ۔
اِس مقام کے بعد کی ہر تحریر کاپی رائٹ قوانین سے متعلق ہو گی جو اِس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ  SQAمتن
کے کسی اقتباسات یا گرافکس جو اِس پرچہ سواالت میں استعمال ہوئے ہیں کے ذرائع کو تسلیم کرے ۔ آپ کو یہ
پڑھنے کی ضرورت نہیں ۔
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اپنے جوابات لکھنا
کالے یا نیلے رنگ کی سیاہی واال قلم استعمال کریں (جیل والےقلم استعمال نہ کریں) اور پڑھے جانے کے قابل
اور صاف ستھرا لکھیں۔
نمبرلگانے والے آپ کے کام کوپڑھنے کی پوری کوشش کریں گے -تا ہم اگر آپ کی لکھائی پڑھے جانے کے
قابل نہ ہوئی یا بہت گندی ہوئی تو ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کو نمبر نہ دے سکیں۔ بعض مضامین میں غلط سپیلنگ اور
پنکچوایشن (لکھنے میں استعمال ہونے والی عال مات) کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ نمبر نہ دیے جائیں۔ اگر اس
کے بارے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی تشویش ہوتو اپنے ٹیچر یا لیکچرر سے بات کریں۔
آپ کو اپنے کسی بھی جوابات میں ٹیکسٹ لینگویج (ٹیکسٹ پیغامات میں استعمال کی جانے والی زبان) یا کسی بھی
قسم کی گستاخانہ ،فحش ،توہین آمیز یا امتیازی زبان یا خاکے ہرگز استعمال نہیں کرنے چاہییں۔
جب بغیر لکیروں کے جوابی کتابچے پر لکھیں توالئنوں کے درمیان تقریبا ً ایک سینٹی میٹر جگہ چھوڑیں ۔
اعداد و شمار کے کتابچے
اگر جدول یا اعداوشمار کے کتابچے امتحان کا حصہ ہوں گے تو وہ آپ کو فراہم کیے جائیں گے۔ بعض
امتحانات میں سوالیہ پرچے کے کتابچے کے شروع میں اضافی ڈیٹا شیٹس لگائی گئی ہوں گی ۔ آپ ہرگز ان ڈیٹا
بُک لیٹس پر کسی طرح کا نشان نہ لگائیں اور نہ ہی کمرہ امتحان سے باہر لے جائیں ۔
رف ورک (خام کام)
سارا رف کام الزمی طور پر مہیا کیے گئے جوابی کتابچے میں کریں تا وقتیکہ آپ کو مہیا کی گئی رف کام کی
شیٹ استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہو۔
اگر آپ نے کسی سوال کے جواب کے لئے متعدد بار کوشش کی ہو تو براہ مہربانی ختم کرنے کے بعد تمام
غیرمطلوب جوابات اور ان کوششوں سے متعلق سارا رف کام کاٹ دیں۔

کمرہ امتحان چھوڑنا
اگر آپ نے اُتنا پرچہ حل کر لیا ہے جتنا آپ حل کر سکتے ہیں تو نگران آپ کو آدھے گھنٹے بعد (جہاں
امتحان ایک گھنٹے سے زیادہ ہو) یا  20منٹ بعد (اگر امتحان ایک گھنٹہ یا اُس سے کم ہو) جانے کی اجازت دے
سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کمرہ امتحان سے جلدی جانے کے لئے آپ کو نگران کی اجازت درکار ہوتی ہے ۔
جانے سے پہلے آپ کو اپنا جوابی کتابچہ اور پرچہ سواالت  ،خواہ اس میں کچھ بھی ہو ،الزما ً نگران کودینا چاہیے
۔ بصورت دیگر آپ متعلقہ پرچے کے تمام نمبروں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں ۔

غیر حاضری
اگر آپ بیماری یا کسی دوسری معقول وجہ کے باعث امتحان یا اُس کے کسی حصے میں نہ بیٹھ سکے ہوں تو اِس
دوران امتحان
کی فوری اطالع اپنے سکول یا کالج کے  SQAامتحانات کے ذمہ دار ٹیچر یا لیکچرر کو دیں ۔ اگر
ِ
آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو فوری طور پر نگران کو اطالع دینی چاہیے ۔
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آپ کا طرز عمل
غیر مناسب طرزعمل
امتحان کے دوران خلل کا باعث بننے والے آپ کے تمام غیر مناسب طور طریقوں اور طرز عمل کی اطالع SQA
کو دی جائے گی اور اُس کی تحقیق کی جائے گی ۔ آپ کوتنبیہہ کی جاسکتی ہے ،نمبر کاٹے جا سکتے ہیں  ،متعلقہ
مضمون کے امتحان میں داخلہ منسوخ کیا جا سکتا ہے یا انتہائی صورت حال میں سارے امتحان میں آپ کا داخلہ
منسوخ کیا جا سکتا ہے ۔
غیر مناسب طرزعمل کی مثالیں یہ ہیں :









کمرہ امتحان میں ممنوعہ اشیاء پاس رکھنا (بشمول نوٹس  ،موبائل فونز اور الیکٹرانک آالت بشمول مگر
انہی تک محدود نہیں میوزیکل /ڈیجیٹل آالت ،ایم پی تھری پلیئرز ،آئی پاڈز ،ٹیبلٹس اور سمارٹ واچز)
کیلکولیٹر استعمال نہ کرنے کے پرچوں میں کیلکولیٹر کا استعمال

ممنوعہ کام کرنے والے کیلکولیٹر کا استعمال مثالً ڈیٹا یا متن محفوظ کرنے کی سہولت واال

کمپیوٹر الجبرا سسٹم ()CAS
جانچ پڑتال (اسیسمنٹ) میں اپنے آپ کو کوئی دوسرا ظاہر کرنا یا کسی دوسرے کو جانچ پڑتال میں اپنی
بجائے بٹھانا
کمرہ امتحان میں خلل ڈالنے کا طرز عمل
اپنے جوابی کتابچوں میں ٹیکسٹ لینگویج یا کسی بھی قسم کی گستاخانہ ،فحش ،توہین آمیز یا امتیازی زبان
یا خاکے استعمال کرنا  ،مثال کے طور پربیہودگی ،گالی گلوچ  ،امتیاز
کسی دوسرےامیدوارسےنقل کرنا
خفیہ ساز باز ۔ اپنے کسی انفرادی منصوبے پردوسرے امیدواروں کے تعاون سے کام کرنا جب کہ اس
کو خود آپ ہی کا کیا ہوا ہونا ضروری ہو۔
چربہ سازی ۔ صحیح طریقے سےمآخذ ظاہر نہ کرنا اور /یا کسی دوسرے آدمی کےکئے ہوئےکام کو اپنے
کام کے طورپر جمع کروانا
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امتحانی مواد کی ملکیت اور کاپی رائٹ
جب آپ امتحانی مواد  SQAکے پاس جمع کرواتے ہیں یا اپنے سکول یا کالج کو اپنی طرف سے جمع کروانے کی
ق ملکیت کو تسلیم کرتے ہیں ۔
اجازت دیتے ہیں تو آپ اس مواد پر SQAکے اصلی ح ِ
امتحانی مواد سے ہماری مراد ہے مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی چیز جو جانچ کے لیے  SQAکو پیش کی جاتی
ہے:
 جوابی کتابچے
 کورس ورک
ُ
ُ
 متبادل ثبوت (ان امیدواروں کے لیے جو غیرمعمولی حاالت سے متاثر ہوئے ہوں)
اِس کے عالوہ  ،آپ کا مواد جمع کرانا ایک معاہدہ ہے جس کے تحت  SQAکو اجازت ہے کہ وہ اِس مواد کو
تدریسی مقاصد اور مثالی مواد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔  SQAآپ کا نام یا سکاٹش کینڈیڈیٹ نمبر یا
کوئی اور شناختی تفصیالت ظاہر نہیں کریں گے ۔
آپ کے پرچوں کے نمبر لگانا
امتحان کے آخرمیں جب آپ اپنے جوابی کتابچے کو نگران کے حوالے کرتے ہیں تو اسی لمحے سے اس کتابچے
کا سفر شروع ہوجاتا ہے جو اگست کےاختتام تک ختم نہیں ہوتا  ،اورہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے حتمی نتیجے کا
صرف ایک حصہ ہو۔ ہرامتحان کے بعد آپ کا جوابی کتابچہ نمبر لگانے کے مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے۔
نمبر لگانے کا کام ملک بھر کے تقریبا ً  7500ٹیچرز اور لیکچررز کرتے ہیں  ،جنہیں  SQAبڑی احتیاط سے اُن
کے تجربے اور مضمون میں مہارت کی بنیاد پر منتخب کرتے ہیں۔ آپ کے جوابات پر نمبر لگانے کی تیاری کے
لیے اِن سب نمبر لگانے والوں کو تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ سب تمام مضامین کے لیے اور سارے امید واروں
کے لیے درست اور یکساں طریقے سے نمبر لگائیں۔ نمبر لگانے کے سارے عمل کے دوران ہم اِس بات کو یقینی
بنانے کے لیے جانچ کرتے رہتے ہیں کہ سارے نمبر لگانے والے آپ کے امتحانی پرچوں کے قومی معیارات کے
عین مطابق نمبر لگائیں ۔
جب ہر ایک مضمون کے لیے یہ سارے عمل مکمل ہو جاتے ہیں تو تبھی ہم آپ کے سارے نمبروں کو یکجا کر
کے آپ کے حتمی نتائج بناسکتے ہیں ۔ مضمون کے اعتبار سے اِس میں کورس ورک کے نمبر ،جو آپ کے سکول
یا کالج نے ہمیں امتحان سے پہلے بھیجے ہوں ،بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اِس کے ساتھ ہی کورس کے کسی
حصے کے وہ نمبر بھی جن کا تخمینہ  SQAنے براہ راست لگایا ( بشمول بول چال کے امتحانات کی کارکردگی
جس کا اندازہ ہم نے آپ کے سکول یا کالج کے معائنے کے دوران لگایا ) ۔ اِن سب کو مال کر آپ کا مجموعی گریڈ
بنتا ہے۔ ہر ایک مضمون کے لیے ہم  C ، B ، Aاور Dگریڈوں کے لیے درکار نمبروں کا تعین کرتے ہیں ۔
اُس کے بعد آپ کا سر ٹیفکیٹ پرنٹ کیا جاتا ہے اور ڈ ا ک کے حوالے کیا جا تا ہے تا کہ آپ کو عین اُسی وقت
بروز منگل  9اگست کو ملے جب آپ کے دیگرہم جماعتوں اور ساتھی اُمیدواروں (کل  )150,000کو ملے ۔
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آپ کے نتائج
آپ کو اپنا سکاٹش کوالیفیکیشنز سرٹیفیکیٹ ( )SQCفرسٹ کالس ڈاک کے ذریعے منگل  9اگست کو ملے گا ۔
اگر آپ کو یونیورسٹی یا کالج میں داخلہ لینا ہے تو ہم الیکٹرانک ذرائع سے آپ کے نتائج یونیورسیٹیز اینڈ کالجز
ایڈمشن سروس ( )UCASکو بھیجیں گے ۔
اگر آپ نئے سیشن کے لئے واپس لوٹ رہے ہیں توہم آپ کےنتائج کی معلومات آپ کے سکول یا کالج کو بھیجیں
گے تاکہ اساتذہ کے پاس نئے سال کےٹا ئم ٹیبل بنانے اور کریئر اور کورس کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی
کرنے کے لئے کافی وقت ہو۔
اگر منگل  9اگست کو آپ کا  SQCنہ پہنچے تو براہ مہربانی اپنے سکول یا کالج سے فوری رابطہ کریں ۔
سکول یا کالج آپ کے نتائج کی تصدیق کرسکے گا اور یہ معلوم کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کرے گا کہ آپ کے
 SQCکا کیا ہوا ۔
مثبت کامیابی کوتسلیم کرنا ) (Recognising Positive Achievement
اگر آپ نیشنل  (National 5) 5کورس میں بیٹھیں اور ’’نو ایوارڈ ) ‘‘ (No Awardحاصل کریں تو ہمارے مثبت
کامیابی کو تسلیم کرنے کے بندو بست کے حصے کے طور پر آپ کو نیشنل  (National 4) 4کورس دیا جا
سکتا ہے۔ اگر آپ یونٹ کے تقاضے پہلے ہی پورے کرتے ہوں تو آپ کے  SQCپر  National 4کورس ایوارڈ
لکھا ہو گا ۔ اگر آپ اِس کے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو براہ مہربانی اپنے سکول یا کالج سے رابطہ کریں ۔
نتائج کے وقت آپ کے لیے سپورٹ
اگر آپ اپنے سرٹیفیکیٹ کو نہ سمجھتے ہوں  ،یا اگر آپ سمجھتے ہوں کہ کوئی چیز موجود نہیں یا غلط ہے تو
اپنے سکول یا کالج سے فورا ً رابطہ کریں اور مدد کے لیے کہیں ۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کا سکول یا کالج
اُسے حل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کرے گا ۔
منگل  9اگست سے جمعہ  12اگست تک ایک ٹیلی فون سروس ۔  SQAکی اُمیدواروں کے لیے مشورے کی الئن
) (SQA’s Candidate Advice Line۔ بھی دستیاب ہو گی ۔ آپ اپنے سرٹیفیکیٹ کے مندرجات اور ترتیب
سے متعلق اِس الئن پر مدد یا مشورہ مانگ سکتے ہیں ۔ البتہ ہمارے مشیر  SQAکی بعد از نتائج سروس یا آپ
کے تفصیلی نمبروں کے بارے میں آپ کے سواالت پر کوئی مدد نہیں دے سکیں گے اور وہ آپ کی رضا مندی
کے بغیر آپ کے والدین یا کیئررز سے بات نہیں کر سکیں گے ۔ ایڈوائس الئن نمبر اُس خط میں دیکھا جا سکتا ہے
جس کے ساتھ آپ کا سرٹیفیکیٹ بھیجا گیا ہے ۔
عمومی معلومات کے لیے سال کے دوران کسی بھی وقت آپ  0345 279 1000پر ہمارے کسٹمر کانٹیکٹ
سینٹر) (Customer Contact Centreفون کر سکتے ہیں  ،یا ہماری ویب سائٹ
 www.sqa.org.uk/candidateenquiryformپر اُمیدواروں کا انکوائری فارم مکمل کر سکتے ہیں۔

MySQA
 MySQAایک ویب سروس ہے جو آپ کو آپ کے نتائج تک محفوظ رسائی پیش کرتی ہے۔
آپ کو لیٹر بکس میں اپنے نتائج کے لفافے کے گرنے کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ آپ منگل 9
اگست کو ای میل یا ٹیکسٹ کے ذریعے نتا ئج حاصل کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں ۔ آپ کو سوموار  18جوالئی
کو شام  5بجے تک  MySQAمیں اپنا نام شامل (سائن ان ) کرنا ہو گا اور پھر بدھ  20جوالئی کو  5بجے تک
اپنا اکاونٹ ایکٹیویٹ (فعال) کرنا ہو گا ۔ چاہے آپ گھر سے باہر ہی کیوں نہ ہوں  ،آپ کو انتظار نہیں کرنا ہو گا
اور نہ ہی کسی اور کو اپنا ریزلٹ ک ھولنے کے لیے کہنا ہو گا ۔ اپنا اکاونٹ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے
 www.mysqa.infoسے معلوم کریں ۔
13

امتحان کے نتائج  9اگست  2016کو صبح  8بجے سے ٹیکسٹ میسج اور ای میل کے ذریعے بھیجے جائیں گے۔
یاد رکھیں  National 4کورسز ’ ‘Passیا ’ ‘Failکے طور پر ایوارڈ کیے جاتے ہیں اور اُن کے کوئی مجموعی
گریڈ نہیں ہوتے ۔ آپ کو اپنا نتیجہ اپنے ٹیچر سے غالبا ً گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے معلوم ہو جائے گا اور
ٹیکسٹ  /ای میل جو آپ کو ملے گی وہ محض اُس کی تصدیق کرے گی ۔
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ریزلٹ سروسز (نتائج سے متعلقہ سروسز)
ریزلٹ سروسز کے دو حصے ہیں :



غیر معمولی حاالت کو مد نظر رکھنے والی سروسز
بعد از نتائج سروسز

غیر معمولی حاالت کو مد نظر رکھنے والی سروسز
یہ سروس امتحانی نتائج نکالے جانے سے پہلے کام کرتی ہے ۔
یہ سروس اُن اُمید واروں کی مدد کرتی ہے جو ٹائم ٹیبل کے مطابق مقررہ امتحان میں نہ بیٹھ سکے ہوں ،یا جو
امتحان میں بیٹھے ہوں لیکن غیر معمولی حاالت کی وجہ سے اُن کی کار کردگی متاثر ہوئی ہو ۔ غیر معمولی
حاالت میں ایسی باتیں شامل ہو سکتی ہیں مثالً کسی قریبی عزیز کی وفات اور شدید بیماری۔ معمولی بیماری کو
غیر معمولی حاالت نہیں مانا جا تا ۔
بعد از نتائج سروسز
یہ سروسز اُمیدواروں کو نتائج ملنے کے بعد دستیاب ہوں گی ۔
اگر کسی سکول یا کالج کو کسی اُمیدوار کے نتیجہ سے متعلق تشویش ہو تووہ دفتری پڑتال اور  /یا نمبروں پر نظر
ثانی کے لیے کہہ سکتے ہیں ۔
دفتری پڑتال
 SQAکا سٹاف جانچ کریں گے کہ امتحانی پرچے کے سارے حصوں کے نمبر لگائے گئے ہیں  ،اور یہ کہ ہر
جواب پر دیئے گئے نمبر درست جمع کیے گئے ہیں  ،اور یہ درست کل نمبر یا نتیجہ  SQAکے نتائج کے سافٹ
ویئر میں داخل کیا گیا ہے ۔
لگائے گئےنمبروں پر نظر ثانی
سب سے پہلے دفتری پڑتال کی جائے گی جو اُسی طریقے سے کی جائے گی جو اوپر بیان کیا گیا ہے ۔ اُس کے
بعد  SQAکا ایک ممتحن اُمید وار کے امتحانی پرچے میں دیے گئے نمبروں یا دیگر بیرونی طور پرجانچ کیے
گئے اجزاء پر نظرثانی کرے گا تا کہ اِس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ پہلے دیئے گئے نمبر قومی معیار کے
مطابق دیے گئے ہیں ۔
لگائے گئےنمبروں پر ترجیحی بنیادوں پر نظر ثانی
یہ نظر ثانی صرف اُن اُمیدواروں کے لیے ہے جن کے لیے کالج  /یونیورسٹی کی نشستیں اُس وقت تک کے لیے
روک کر رکھی گئی ہوں جب تک کہ اُن کے نمبروں پر نظر ثانی مکمل ہو تی ہے۔
نمبروں پر ترجیحی نظر ثانی وقت کے اندر مکمل کی جاتی ہے تا کہ  UCASکی کالج  /یو نیورسٹی کی
نشستوں کی تصدیق کی  31اگست تک کی ڈیڈ الئن (آخری تاریخ) کی پابندی کی جا سکے ۔
صرف سکولوں اور کالجوں کی طرف سے ہی غیر معمولی حاالت کو مد نظر رکھنے والی سروسزکو اور بعد از
نتائج سروسز کو درخواست کی جا سکتی ہے ۔  SQAاُمیدواروں  ،والدین  ،کیئررز یا کسی تیسرے فریق کی طرف
سے براہ راست کوئی درخواست قبول نہیں کرے گی ۔
ریزلٹ سروسز کے بارے میں معلومات اِس ویب سائٹ پر دستیاب ہیں www.sqa.org.uk/resultsservices:
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 2016کے ٹا ئم ٹیبل کا خالصہ
یاد رکھیں کہ سکولوں اور کالجوں کو امتحانات شروع کرنے کے وقت میں تھوڑی سی تبدیلی کرنے کی اجازت
ہے اِس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے سکول یا کالج سے ہمیشہ اپنے امتحانات کے اوقات کی دوہری بار جانچ کریں۔
اگلے تین صفحوں پر مندرجہ ذیل ٹائم ٹیبل دیکھے جا سکتے ہیں:




صفحہ 17
نیشنل  )National 5( 5۔
صفحہ 18
ہائر ) (Higher۔
ایڈ وانسڈ ہائر ) (Advanced Higher۔ صفحہ 19

آپ کی سپورٹ کے لیے ایپس
ٹا ئم ٹیبل بلڈر
ہمارے آن الئن اور موبائل پرسنل ٹا ئم ٹیبل بلڈرز کو استعمال کرتے ہوئے امتحان کا اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں ۔ آپ اپنے
امتحان کا شیڈیول ایک نظر میں دیکھ سکتے ہیں  ،امتحان کے اندراجات میں نوٹس کا اضافہ کر سکتے ہیں  ،یہ
ٹائم ٹیبل اپنے آپ کو یا دوست کو ای میل کر سکتے ہیں  ،اور یہاں تک کہ آئی کال ( )iCalکو استعمال کرتے
ہوئے اسے دیگر کیلینڈرز کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ۔
مزید معلومات کے لیے اس ویب سائٹ پرجائیے www.sqa.org.uk/timetable :
میرا سٹڈی پالن ()MyStudyPlan
ہمارے مائی سٹڈی پالن ( ) MyStudyPlanاپلیکیشن کی مدد سے کسی موبائل یا ٹیبلٹ پر اپنا پڑھائی کا منصوبہ
(سٹڈی پالن) خود بنائیں ۔ یہ زبردست سروس آپ کو امتحانی شیڈیول ویب سے اپنے پروگرام میں منتقل کرنے ،اُس
میں اپنے دستیاب وقت کو شامل کرنے اور معلومات کواستعمال کر کے اپنا سٹڈی پالن تیارکرنے میں مدد دیتی ہے۔
 MyStudyPlanسے متعلق مزید جاننے کے لیے اس ویب سائٹ پر جائیےwww.sqa.org.uk/studyplan :
مزید دستیاب – سٹڈی گائیڈز
اپنے آپ کو پڑھائی میں مصروف کرنے سے پہلے  www.sqa.org.uk/studyguidesپر ہماری سٹڈی گائیڈز
کی جانچ کریں۔ یہ آپ کو اپنے امتحان کے لیے تیاری کرنے میں مدد دے سکتی ہیں اس بات سے قطع نظر کہ آپ
کون سا مضمون پڑھ رہے ہیں ،یہ آپ کو اپنے پڑھائی کے طریقے بہتر بنانے کے لیے اشارات اور تجاویز فراہم
کرتی ہیں۔
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National 5
کورس
( Accountingاکاؤنٹننگ)

تاریخ
منگل  31مئی

Art and Design
(آرٹ اور ڈیزائن)

منگل  31مئی

( Biologyبائیالوجی)
Business Management
(بزنس مینجمنٹ)
( Cantoneseکینٹونیز)
( Chemistryکیمیا)

سوموار  9مئی
جمعہ  27مئی

Classical Studies
(کالسیکی علوم)
Computing Science
(کمپیوٹنگ سائنس)
Cruinn-eòlas
(جغرافیہ گیلک زبان میں)

جمعہ  3جون
بدھ  18مئی
بدھ  4مئی
جمعہ  27مئی
جمعہ  6مئی

 Design and Manufactureجمعرات  2جون
(ڈیزائن اور مینیوفیکچر)
( Dramaڈرامہ)
Eachdraidh
(تاریخ گیلک میں)
( Economicsمعاشیات)
Engineering Science
(انجینیئرنگ سائنس)
( Englishانگریزی)

بدھ  25مئی
جمعہ  20مئی

( Latinالطینی)
Lifeskills Mathematics
(زندگی کے لیے مہارتیں ریاضی)
Mandarin Simplified
(مینڈرین سادہ)
Mandarin Traditional
(مینڈرین روایتی)
Matamataig
(ریاضی گیلک میں)
Matamataig Fad-bheatha
(زندگی کے لیے مہارتیں ریاضی
گیلک میں)
( Mathematicsریاضی)
( Mediaمیڈیا)

جمعرات  2جون
جمعہ  20مئی
منگل  10مئی
جمعہ  13مئی
بدھ  4مئی
جعمہ  3جون
جعمہ  3جون
جمعرات  12مئی
بدھ  4مئی
جمعرات  12مئی
بدھ  11مئی

بدھ  25مئی

Modern Studies
(جدید علوم)
( Musicموسیقی)

جمعرات  5مئی

Music Technology
(موسیقی کی ٹیکنالوجی)
Nuadh-eòlas
(جدید علوم گیلک میں)

سوموار  30مئی

( Philosophyفلسفہ)

منگل  10مئی

( Physicsطبیعات)
( Psychologyنفسیات)

منگل  24مئی
بدھ  1جون

Religious, Moral and
Philosophical Studies
(مذہبی ،اخالقی اور فلسفیانہ علوم)
( Sociologyعمرانیات)
( Spanishہسپانوی زبان)
( Urduاُردو)

سوموار  23مئی

بدھ  11مئی

 English for Speakers ofجمعرات  19مئی
Other Languages
(دیگرزبانیں بولنے والوں کے
لیے انگریزی)
 Environmental Scienceجمعہ  3جون
(ماحولیاتی سائنس)
سوموار  16مئی
( Frenchفرانسیسی)
جمعرات  19مئی
)Gaelic (Learners
(گیلک زبان لرنرز کے لیے)
بدھ  1جون
( Gàidhligگیلک زبان)
( Geographyجغرافیہ)
( Germanجرمن)

کورس
Graphic Communication
(گرافک کمیونیکیشن)
Health and Food
Technology
(صحت اور خوراک کی ٹیکنالوجی)
( Historyتاریخ)
( Italianاطالوی زبان)

تاریخ
منگل  10مئی

جمعہ  6مئی
بدھ  1جون
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سوموار  30مئی
جمعہ  13مئی
جمعہ  13مئی

منگل  31مئی
جمعرات  26مئی
منگل  17مئی

Higher
کورس
( Accountingاکاؤنٹننگ)

تاریخ
منگل  31مئی

Administration and IT
(ایڈمنسٹریشن اور آئی ٹی)
Art and Design
(آرٹ اور ڈیزائن)
( Biologyبائیالوجی)
Business Management
(بزنس مینجمنٹ)
( Cantoneseکینٹونیز)

منگل  17مئی

کورس
Health and Food
Technology
(صحت اور خوراک کی ٹیکنالوجی)
( Historyتاریخ)

منگل  31مئی

Human Biology
(انسانی بائیالوجی)
( Italianاطالوی زبان)
( Latinالطینی)

جمعہ  3جون

( Chemistryکیمیا)

بدھ  18مئی

سوموار  9مئی
جمعہ  27مئی

تاریخ
جمعرات  2جون
جمعہ  20مئی
سوموار  9مئی
منگل  10مئی
جمعہ  13مئی
جمعہ  3جون

Classical Studies
(کالسیکی علوم)
Computing Science
(کمپیوٹنگ سائنس)
Cruinn-eòlas
(جغرافیہ گیلک زبان میں)
Design and Manufacture
(ڈیزائن اور مینیوفیکچر)
( Dramaڈرامہ)
( Eachdraidhتاریخ گیلک میں)

جمعہ  27مئی

Mandarin Simplified
(مینڈرین سادہ)
Mandarin Traditional
(مینڈرین روایتی)
Matamataig
(ریاضی گیلک میں)
( Mathematicsریاضی)

جمعرات  12مئی

جمعہ  6مئی

( Mediaمیڈیا)

بدھ  11مئی

جمعرات 2
جون
بدھ  25مئی
جمعہ  20مئی

( Economicsمعاشیات)

بدھ  25مئی

Engineering Science
(انجینیئرنگ سائنس)
( Englishانگریزی)

بدھ  11مئی

Modern Studies
(جدید علوم)
( Musicموسیقی)
Music Technology
(موسیقی کی ٹیکنالوجی)
Nuadh-eòlas
(جدید علوم گیلک میں)
( Philosophyفلسفہ)

سوموار  30مئی

جمعرات  5مئی

Physical Education
(جسمانی تعلیم
( Physicsطبیعات)

منگل  24مئی

جمعہ  3جون

( Politicsسیاسیات)

جمعہ  3جون

سوموار 16
مئی
جمعرات 19
مئی

( Psychologyنفسیات)

بدھ  1جون

Religious, Moral and
Philosophical Studies
(مذہبی ،اخالقی اور فلسفیانہ علوم)
( Sociologyعمرانیات)
( Spanishہسپانوی زبان)
( Urduاُردو)

سوموار  23مئی

English for Speakers of
( Other Languagesدیگرزبانیں
بولنے والوں کے لیے انگریزی)
Environmental Science
(ماحولیاتی سائنس)
( Frenchفرانسیسی)
)Gaelic (Learners
(گیلک زبان لرنرز کے لیے)
( Gàidhligگیلک زبان)
( Geographyجغرافیہ)
( Germanجرمن)
Graphic Communication
(گرافک کمیونیکیشن)

بدھ  4مئی

جمعرات 19
مئی

بدھ  1جون
جمعہ  6مئی
بدھ  1جون
منگل  10مئی
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جعمہ  3جون
جمعرات  12مئی

جمعہ  13مئی
جمعہ  13مئی
سوموار  30مئی
منگل  10مئی
جمعہ  3جون

منگل  31مئی
جمعرات  26مئی
منگل  17مئی

Advanced Higher
کورس
( Accountingاکاؤنٹننگ)

تاریخ
منگل  31مئی

( Biologyبائیالوجی)

سوموار  9مئی

Business Management
(بزنس مینجمنٹ)
( Cantoneseکینٹونیز)
( Chemistryکیمیا)

جمعہ  27مئی

کورس
Graphic Communication
(گرافک کمیونیکیشن)
Health and Food
Technology
(صحت اور خوراک کی ٹیکنالوجی)
( Historyتاریخ)

جمعہ  20مئی

جمعہ  3جون
بدھ  18مئی

( Italianاطالوی زبان)
( Latinالطینی)

منگل  10مئی
جمعہ  13مئی

بدھ  4مئی

Mandarin Simplified
(مینڈرین سادہ)
Mandarin Traditional
(مینڈرین روایتی)
Matamataig
(ریاضی گیلک میں)

جمعہ  3جون

Classical Studies
(کالسیکی علوم)
Computing Science
(کمپیوٹنگ سائنس)
Cruinn-eòlas
(جغرافیہ گیلک زبان میں)

جمعہ  27مئی
جمعہ  6مئی

Design and Manufacture
(ڈیزائن اور مینیوفیکچر)
( Eachdraidhتاریخ گیلک میں)

جمعرات 2
جون
جمعہ  20مئی

( Economicsمعاشیات)

بدھ  25مئی

Engineering Science
(انجینیئرنگ سائنس)
( Englishانگریزی)

بدھ  11مئی

( Frenchفرانسیسی)

جمعرات  5مئی

)Gaelic (Learners
(گیلک زبان لرنرز کے لیے)

سوموار 16
مئی
جمعرات 19
مئی

( Gàidhligگیلک زبان)
( Geographyجغرافیہ)
( Germanجرمن)

بدھ  1جون
جمعہ  6مئی
بدھ  1جون

تاریخ
منگل  10مئی
جمعرات  2جون

جعمہ  3جون
جمعرات  12مئی

( Mathematicsریاضی)

جمعرات  12مئی

Mathematics of Mechanics
(مکینکس کی ریاضی)
Modern Studies
(جدید علوم)
( Musicموسیقی)

منگل  17مئی

Nuadh-eòlas
(جدید علوم گیلک میں)
( Physicsطبیعات)
Religious, Moral and
Philosophical Studies
(مذہبی ،اخالقی اور فلسفیانہ علوم)
( Spanishہسپانوی زبان)
( Statisticsشماریات)
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سوموار  30مئی
جمعہ  13مئی
سوموار  30مئی
منگل  24مئی
سوموار  23مئی
جمعرات  26مئی
منگل  10مئی

آپ  SQAسے اپنا کورس ورک کیسے واپس لیں
ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے امتحان (اسیسمنٹ) کے سلسلے میں آپ کے سکول یا کالج جو مواد ہمیں بھیجتے ہیں وہ
آپ کے لیے خصوصی قدرو قیمت کا حامل ہو سکتا ہے ۔ جو ریکارڈنگز  ،آرٹ ورک اور تحریری پارے آپ بناتے
ہیں اُن کا دوبارہ بنانا آسان نہ ہو گا ،اِس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا اصل مواد واپس لینا چاہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم
واپس کرنے کی خدمت پیش کرتے ہیں ۔ آپ ہم سے اپنے مواد کی واپسی کی درخواست کر سکتے ہیں ۔
آپ کو  30ستمبر  2016تک اپنی درخواست بھیج دینی چاہیے ۔ اِس کے بعد بھیجی گئی کسی بھی درخواست پر
مزید لیٹ چارجز لگیں گے ۔ اگر ہمیں کوئی بھی درخواست نہ ملی تو آپ کا کورس ورک باحفاظت ضائع کردیا
جائے گا ۔
 Advanced Higherکے آرٹ اور ڈیزائن ( )Art and Designکے فولیو جون میں نمبر لگائے جانے کے
بعد اب ادائیگی کے بغیر مفت واپس نہیں بھیجے جاتے۔ اب ان فولیوز کے لیے الزمی طور پر مواد کی واپسی
کے عمل کے حصے کے طور پر درخواست دینی چاہیے اور مناسب فیس ادا کرنی چاہیے۔ تمام فولیو اکتوبر اور
دسمبر کے درمیان واپس کیے جائیں گے۔
نوٹ :اگر کسی بھی قابل واپسی مواد کے لیے آپ کے سکول نے نمبروں پر نظرثانی کی درخواست کی ہے تو پھر
ہمارے لیےدیے گئے گریڈز پر حتمی فیصلہ ہونے کے بعد ایسا کام  12ماہ کے لیے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔
برائے مہربانی یاد رکھیں کہ ہم امتحانی جوابی کتابچوں کو واپس کرنے کی کسی بھی قسم کی درخواستوں پر
غور کرنے کے قابل نہیں ہیں ۔ یہ بات  Data Protection Actکے مطابق ہے۔
ہم کون سا مواد آپ کو واپس کر سکتے ہیں ،اس پر کتنی الگت آتی ہے  ،اور اس سے متعلق آپ کیسے درخواست
کر سکتے ہیں اس بارے میں مزید معلومات کے لیے دیکھیں www.sqa.org.uk/returnofmaterials :

پچھلے پرچے
اپنےامتحانات کی بہتر تیاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ گذ شتہ چند سالوں کے دوران اُمیدواروں کو جن اصلی
سواالت کا سامنا کرنا پڑا اُنہیں استعال کریں تاکہ آپ امتحان کے روز مکمل تیار اور خود اعتماد محسوس کریں ۔
 SQAکے سرکاری پچھلے سالوں کے پرچے جوابات کے ساتھ  Higher ،National 5اور پچھلے
 Advanced Higherکے لیے دستیاب ہیں ۔ یہ نئی  Advanced Higherکوالیفیکیشنز کا پہال سال ہے ،اِس
لیے ابھی ہمارے پاس اس لیول کےکوئی پچھلے پرچے نہیں ہیں۔ تاہم Advanced Higher ،کے نمونے کے
سوالیہ پرچے ) ( Specimen Question Papersاور مثال کے لیے(مشقی) سوالیہ پرچے (Exemplar
) (practice) Question Papersدستیاب ہیں ۔
نمونے کے سوالیہ پرچے  National 5اور Higherکے لیے بھی دستیاب ہیں۔ مثال کے لیے(مشقی) سوالیہ
پرچے  Higherکے لیے بھی دستیاب ہیں ۔
آپ یہ مواد اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر لگانے کی ہدایات  www.sqa.org.uk/pastpapersپر ہماری ویب
سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔
عالوہ ازیں  SQA ،Hodder Gibsonکے سرکاری پچھلے پرچے اور نمونےکے پرچے (اپنے ماڈل پریکٹس
پیپرزاور جوابات کے ساتھ) شائع کر رہے ہیں۔ اُن میں سینئر ممتحن کے چیک کیے ہوئے جوابات  ،پڑھائی کی
مہارتوں کے متعلق رہنمائی کے سیکشن اورممتحن کے مشورے بھی شامل ہیں ۔
اُن میں سے جو دستیاب ہیں اُن کی مکمل تفصیل کے لیے دیکھیں www.hoddereducation.co.uk :
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سکاٹش کینڈیڈیٹ نمبر ( )SCNکارڈ
آپ کا سکاٹش کینڈیڈیٹ نمبر (  ) SCNآپ کا زندگی بھر کے لیے ذاتی کینیڈیٹ نمبر ہے۔ آپ کو اپنے امتحانی
جوابی کتابچوں پر اِسے درج کرنے کی ضرورت ہو گی  ،اِس لیے یہ بہت ضروی ہے کہ یہ آپ کومعلوم ہو ۔
اِس بات کو یقینی بنایئے کہ آپ کا  SCNآپ کے پاس ہے اور اِس کو درست استعمال کرنا بھی سیکھیں ۔ آپ اپنے
سینٹر سے اپنا  SCNپوچھ سکتے ہیں اور پھر اپنے  SCNکارڈ پر نوٹ کر سکتے ہیں ۔یہ کارڈ  SCNکی یاد
دہانی کے لیے کمرہ امتحان میں لے جایا جا سکتا ہے ۔

ایسا کرنا ممکن ہے
کسٹمر کانٹیکٹ سینٹر
Customer Contact Centre
ٹیلیفون0345 279 1000 :

ویب www.sqa.org.uk :
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