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ً
مناسب وقت پر پہنحیں ۔ امتحان شروع ہونے سے تقرپیا  01منٹ قیل



مناسب آالت ساتھ لے کرجائیں ۔ کا لی پا نیلی سیاہی والےقلم  ،اپچ بی ( )HBپنسل وغیرہ



پڑتال کرلیں کہ آپ کو درست امتحا نی پرجہ دپا گیا ہے



ے صفحہ پر اپنی تمام تفصیالت درج کرپں
ےکے پہل
سواال تی پرچے پا جوا بی کتا پچ



تمام ہداپات کوپڑھ لیں اور ممتحن کی طرف سے کسی بھ ی قسم کے اعالنات پا اضا فی ہداپات کو توجہ سے سنیں



ے کے پعد تمام رف کام کو کاٹنا پاد رکھیں
جتمی جواب لکھ لین



جمع کرائے جانے والےہر کام /پرچےپر اپنا نام اور سکاٹش امیدوار نمیر (ایس سی اپن( ))SCNدرج کرپں



اگر آپ پیمار ہوجائیں تو ممتحن کو پتائیں

ے ہیں
 امتحان کے اختتام تک کمرے میں موجود رہیں ۔ ممتحن کی اجازت سے آپ صرف جلدی پاہر جا سکت

(طرزعمل)
جال جلن
ِ


ے نہ دپں
کسی اور سے نقل نہ کرپں پا کسی دوسرے کواپنا کام استعمال کے لئ



ے جواپات میں جارجانہ پا پی ہودہ زپان استعمال نہ کرپں
ا پن



کمرہ امتحان میں تفرقہ انگیز روپہ نہ اپنائیں پا پدامنی نہ بھیالئیں



آالت و اشیاء کو دوسروں کے ساتھ مشترکہ استعمال میں نہ الئیں

ےپاس نہ رکھیں:
ے ہرگزا پن
مندرجہ ذپل میں سے کو ئی بھ ی شئ
موپائل فون
ً
ڈپحیٹل الیکٹرانک ڈیوائس مثال اپم بی 3پلیئر
کتاپیں  ،تحرپری پاداشتیں (نوٹس)  ،خاکے پا کاغذات (پییر)
پنسل کیس  /کیلکولیٹر کیس
کیلکولیٹر ۔ مخصوص مضامین کے عالوہ
ڈکشنری ۔ مخصوص مضامین کے عالوہ

تمام الیکٹرانک آالت ناجائز معلومات تک رسا ئی سے پاک ایس کیواے ( )SQAکے قواعد وضوابط کے
مطایق ہونے جاہیں۔

ے جاضرہوں ۔
ہیلو ،میں سام (ایس اے اپم( ) )SAMہوں اور آپ کی مدد کے لئ
امتحان کا وقت بھر قرپب آرہا ہے۔
ے نتائج
پہ کتاپ حہ آپ کو معلومات فراہم کرتا ہے کہ کیا توقع کی جائے ،کیا کیا جائے ،اور پہ کہ آپ ا پن
ے وصول کرپں گے۔
اور سرٹیفکیٹ کی س
ے ہیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ کیاہوتا
اگراس سےقیل آپ ایس کیو اے ( )SQAامتحانات دےجک
ِ
ہے ،لیکن اگرپہ آپ کی پہلی پار ہےتو فکرمند مت ہوں ،پر سکون رہیں اوراپنی بھریور کوشش کرپں۔
ےمطالعا تی مضامین
ے کہ آپ نے ا پن
ے جاتے ہیں تاکہ پہ اندازہ لگاپا جاسک
ے منعقد کئ
امتحانات اس لئ
ے ہیں۔
ے محاصل ِعلم و مہارت کا کتنا پہتر اطالق کرسکت
میں کتناعیور جاصل کیا ہے اور آپ ا پن
ے ہیں کرپں۔ اگرآپ امتحانات سے قیل اور دوران
ے آپ جتنی اجھ ی تیاری کر سکت
ہر امتحان کے لئ
بھریور کوشش کرپں توکو ئی بھ ی آپ سے مزپد کا مطالیہ نہیں کرسکتا۔

نیک تمنائیں (گڈ لک)!

ے تیاری کرنا
ےامتحانات کے لئ
ا پن
اوقات نامہ(ٹائم ٹییل)
ے کی یشت پر اوقات
ے سال سکولوں اور کالجوں کو امتحان کا سرکاری اوقات نامہ پرائے  2014جاری کردپا گیا تھا۔ ِاس کتا پچ
پچھل
نامے کا خالصہ درج کیا گیا ہے۔
اس اوقات نامے کی مکمل کا بی کوآپ ایس کیو اے ( )SQAکی وپب سائٹ  www.sqa.org.uk/timetableکے سیکشن
ے ہیں۔
میں اپک ۔۔۔ سکول کا طالب علم ہوں میں مالجظہ کر سکت
ے ہیں۔
ے خود کےامتحا نی مضامین کا اوقات نامہ پرنٹ کرسکت
اس وپب سائٹ سے آپ ا پن
پراہ مہرپا نی نوٹ فرمائیں  :سکولوں اور کالجوں کو امتحان شروع کرنے کے اوقات میں معمو لی تیدپلی کی اجازت ہے لہذا پراہ
ے امتحانات کے اوقات کی دوپارہ تصدیق کر لیں۔پہ تسلی کرلیں کہ آپ کو پ خو بی علم ہے
ے اساتذہ پا لیکحرارجضرات سے ا پن
مہرپا نی ا پن
ے جائیں گے ،اور کب شروع ہوں گے۔ امتحان شروع ہونے سے
کہ آپ کون سے امتحانات میں جصہ لے رہے ہیں  ،وہ کہاں منعقد کئ
ے۔
ے آپ کو تیار رہنا جاہی
ے کمرہ امتحان میں داخل ہونے کے لئ
کم از کم دس( )10منٹ پہل

آالت و اشیا (اپکوپیمنٹ)
ے ساتھ النے کی
ے ہیں کون سے آالت واشیا (قلم ،پنسلیں ،کیلکولیٹر ،اور دپگر ) آپ کوا پن
ےکہ آپ پ خو بی جا نت
آپ کو تسلی کرلینی جاہی
ے کسی آالت و اشیاء کے
ے کے قاپل ہوگا۔ امتحان کے دوران آپ ہرگز نہ ا پن
ضرورت ہو گی ۔ آپ کا استاد پا لیکحرار آپ کو مشورہ د پن
استعمال میں دوسرے کسی فرد کو جصہ دار پنائیں پا کسی دوسرے امیدوار کے آالت و اشیاء کو خوداستعمال کرپں۔
اگر آپ کو ئی ایسا امتحان دے رہے ہیں جس میں 'معروضی ٹیسٹ (ملٹی پل جوائس سواالت(کثیر آراء میں سےدرست منتخب
کرنا) ) شامل ہے تو آپ کو امتحا نی پرچے میں درج ہداپات سے علم ہوگا کہ آپا آپ کو پنسل استعمال کر نی ہے پا قلم۔ اگر اپچ بی
ےآپ کو پنسل کے نشان مٹانے والے
( )HBپنسل استعمال کرنے کی ہداپت کی گئی توجواپات میں کسی قسم کی تیدپلی کرنے کے لئ
رپڑ(ارپزر) کی بھ ی ضرورت ہو گی ۔

آرٹ اپنڈ ڈپزائن پرپکٹی کل (عملی) امتحانات
ے جائیں گے۔
آپ کاآرٹ ٹی حرآپ کو پتائےگا کہ آپ کے سکول پا کالج میں پہ عملی امتحانات کب منعقد کئ

آپ کا سکاٹش کینڈپڈپٹ (امیدوار)نمیر
آپ کا سکاٹش کینڈپڈپٹ نمیر (ایس سی اپن ( ) )SCNآپ کا اپک منفرد تا جیات ایس کیو اے ()SQA
شناختی نمیر ہے۔ اسے آپ کے ہراپک امتحا نی پرچے سے جاصل کردہ نمیر وں اور محموعی جتمی نتائج
ے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے کمی یوٹرائزڈ سسٹم میں آپ کی کارکرد گی کو رپ کارڈ
کورپ کارڈ کرنے کے لئ
ے آپ کا ایس سی اپن ( )SCNاستعمال
کرنےاورآپ کی سابقہ کوالیفکیشنز (تعلیمی قاپلیت)تالش کرنے کے لئ
کیاجاتا ہےتاکہ آپ کا سرٹیفکیٹ جامع اور تحدپ ِد جال ہو۔
ے امتحا نی جوا بی پرجوں میں قاپل مطالعہ اور صاف ستھرےانداز میں تحرپر کرپں ،یس الزم
ے ایس سی اپن ( )SCNکوضرور ا پن
آپ ا پن
ِ
ہے کہ پہ آپ کو پاد ہو۔ آپ کے سکول پا کالج میں ایس کیو اے ( )SQAامتحانات کا انحارج استاد پا لیکحرارآپ کے ایس سی اپن
ےگا۔
( )SCNسے آپ کو آگاہ کرسک
ے استعمال کرپں۔آپ کو پہ کارڈ کمرہ امتحان میں لے
ے ایس سی اپن ( )SCNکارڈ کو اپنا ایس سی اپن ( )SCNنوٹ کرنے کے لئ
ا پن
جانے کی اجازت ہے مگر آپ ہرگز اس پر کو ئی اور تحرپر درج نہ کرپں۔ پہ تسلی کرلیں کہ آپ کو اپنا ایس سی اپن ( )SCNپاد ہے اور اسے
ے ایس سی اپن ( )SCNکارڈ کو پاس رکھیں)۔
ے ا پن
درست استعمال کرپں(پا پاد دہا نی کے لئ

آپ کا نام اور رہائشی کوائف
ے پہ تسلی کرپں کہ آپ کے سکول پا کالج کے پاس آپ کے نجی کوائف
ے سرٹی فکیٹ کی وصو لی ب قینی پنانے کے لئ
ے والے دن ا پن
نتیچ
درست ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا صحیح نام  ،پتہ اور ایس سی اپن (  )SCN۔
ے ہیں ۔ اس
اگر آپ کا ما ئی ایس کیو اے ()MySQAاکاؤنٹ ہے تو آپ  www.mysqa.org.ukپراپنی ذا تی تفصیالت دپکھ سکت
ے سکاٹش کوالی فکیشنز سرٹی فکیٹ (ایس کیو سی
ے آپ ا پن
پات کو ب قینی پنائیں کہ آپ کے نام کی تفصیل اسی انداز میں درج ہے جی س
ے جانے کے متمنی ہیں ۔
ے نتائج ارسال کئ
ے ہیں اور پہ کہ ڈاک کا پتہ وہی ہےجس پرآپ ا پن
) )(SQCپر دپکھناجاہت
ے سکول پا کالج کو اس کی فوری
اگر آپ سرٹی فکیٹ کی وصو لی سے قیل کسی بھ ی وقت اپنی کو ئی ذا تی تفصیالت میں ردوپدل کرپں تو ا پن
اطالع دپں۔ یوں قیل اس کے کہ ہم آپ کاسرٹی فکیٹ پرنٹ کرپں انہیں آپ کی تفصیالت کو جدپد کرنے کا موقع مل جائے گا ۔

ڈپٹاپروٹیکشن
ے آپ کا سکول پا کالج اپک پہتر ادارہ ہے۔ ان میں آپ کی راب طہ
عام طور پر اپنی ذا تی تفصیالت کے پارے میں پات جیت کرنے کے لئ
تفصیالت کے ساتھ ساتھ جاصل کی جانے وا لی تعلیمی قاپلیت پا آپ کےوصول کردہ نتائج شامل ہیں ۔
ے آپ کی
ےتحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس میں ایس کیو اے ( )SQAکے لئ
ڈپٹاپروٹیکشن اپکٹ  1998آپ کی ذا تی معلومات کے لئ
ے ہیں۔ آپ کی کسی قسم کی ذا تی معلومات کے متعلق آپ سے پات جیت کرنے سے قیل
ے گئ
ے وضع کئ
معلومات کے استعمال کے طر بق
ے کہیں گے۔ عالوہ ازپں کسی اور شخص ( 12پا زائد سال عمر کی صورت میں آپ کے والدپن
ہم آپ سے اپنی شناخت کرانے کے لئ
پا سرپرست سمیت) سے آپ کی ذا تی معلومات کے متعلق پات جیت کرنے سے قیل ہمیں آپ کی اجازت درکار ہو گی۔ ڈپٹا
پروٹیکشن ذمہ داریوں کی مزپد تفصیالت ہماری وپب سائٹ  www. sqa.org.uk/accesstoinformationکے سیکشن
اپکسیس ٹو انفارمیشن (معلومات تک رسا ئی) میں درج ہیں۔

کورس ورک ( تح قی قیقی مواد  ،پروجیکٹس  ،مسودے ( فولیوز ) ،وغیرہ)
ےیول جال پاعملی ٹیسٹ میں جصہ لینا پا کورس ورک جمع کروانا ضروری ہوتا ہے۔ اس پارے میں آپ کا
پعض مضامین کے لئ
استاد  /لیکحرار آپ کو مشورہ دے گا۔
ے جانے واال کورس ورک آپ کااپنا ہونا ضروری ہے۔ اگست  2013میں آپ کے سکول پا کالج
ے پیش کئ
اسیسمنٹ (جائزے)کے لئ

نے آپ کو آپ کا کورس ورک(Coursework

 )Yourکے عنوان سے تیارکردہ اپک لی فلیٹ دپا ہو گا جس میں وضاجت کی

ے کو
ے کسی بھ ی کورس ورک کو جمع کروانے سے قیل آپ کو پہ تسلی کر نی ہے کہ آپ نے اس کتا پچ
گئی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا ۔ ا پن
ّ
ے ہیں ۔
ے دپیاجہ
صفحہ اول (فال ئی لیف)میں پتا ئی گئی جگہ پر دستخط کر د ئی
ے کام کی تصدیق کے لئ
پڑھ اور سمچ ھ لیا ہے اور ا پن
ِ
ے استاد پا لیکحرار سے یوجھ لیں۔
اگرکسی جیز کے متعلق آپ کو ب قین نہیں پا سمچ ھ نہیں آ ئی تو پہ اشد ضروری ہے کہ آپ ا پن

ے جاصل کیا جائے
ے کورس ورک کو ایس کیو اے ( )SQAسے وایس کی س
ا پن
ے کےطور پر آپ کے سکول پا کالج کی طرف سے ارسال کردہ مواد آپ کے
ے ہیں کہ آپ کی اسیسمنٹ (جائزے)کے اپک ج ص
ہم جا نت
ے خصوصی اہمیت کا جامل ہوسکتا ہے۔ آپ کی تیار کردہ رپ کارڈنگ  ،آرٹ ورک اور تحرپری کام کی دوپارہ تیاری شاپدآسان عمل
لئ
ے مواد کو
ے اصلی مواد کووایس وصول کرنا جاہیں۔ اسی خاطر ہم وایسی سروس فراہم کرتے ہیں ۔ آپ ہمیں ا پن
نہ ہو لہذا آپ شاپد ا پن
ے ہیں۔
ے درخواست دے سکت
وایس لوٹانے کے لئ
ے ۔ اس تارپخ کے پعد وصول ہونے
ے درخواست جمع کرادپنی جاہی
مورخہ  26ستمیر  2014تک آپ کو مواد وایس لوٹانے کے لئ
وا لی کسی درخواست پراضا فی لیٹ فیس وصول کی جائے گی ۔ اگرہمیں آپ کی درخواست وصول نہ ہو ئی توآپ کے کورس ورک کو
پحفاظت تلف کردپا جائے گا۔
ے وایس لوٹائے جانے سےمستثنی ہیں انہیں وایس لوٹانے کی کسی بھ ی
ڈپٹا پروٹیکشن اپکٹ کے تحت آپ کے امتحا نی جوا بی کتا پچ
ے۔
درخواست پرہم غور نہیں کرسکت
ے ہیں اس پارے
ےدرخواست دےسکت
ے آپ کی س
ے ہیں  ،اس پر کتنی الگت آئے گی اور اس کے لئ
ہم آپ کو کونسا مواد وایس لوٹا سکت

ے پراہ مہرپا نی www.sqa.org.uk/returnofmaterials
میں مزپد معلومات کے لئ

پرمالجظہ کرپں۔

آپ کےامتحانات کے دوران
ممتحن (انوپحیلیٹ رز)
ایس کیواے( (SQAکی جانب سےامتحانات کی نگرا نی پرمامور ذمہ دارافراد " ممتحن(انوپحیلیٹرز)" کہالتے ہیں۔ ممتحن کا کام
کمرہ امتحان میں موجود رہ کر پہ ب قینی پنانا ہے کہ امتحانات قواعد کے مطایق قرار پائیں اور پہ کہ صحیح طرح سےقواعدپرعمل
درآمد کیا گیاہے۔ ممتحن کی طرف سے دی گئی ہداپات پرعمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔
ے مدد بھ ی طلب کرے گا۔
اگر آپ پیمار پا پریشان ہوں تو ممتحن آپ کے لئ

ڈیسک (نشستیں)
ےاپک ڈیسک پا نشست نمیرمختص کردپا جاتاہے۔ آپ کا استاد پا
ے آپ کے لئ
زپادہ تر سکولوں پا کالجوں میں ہر کسی امتحان کے لئ
ے ڈیسک  /نشست نمیر کا علم ہے ۔
لیکحرار اس کے پارے میں آپ کوپتائے گا۔ پہ تسلی کر لیں کہ امتحان سے پیشترآپ کوا پن
ے امتحان میں جصہ لے رہے ہیں جس میں متفرق معروضی ٹیسٹ کی جوا بی شیٹ شامل ہو توپہ بطورخاص اہم
اگر آپ کسی ای س
ے سے
ے ہے کہ آپ کو اپنی مخصوص جوا بی شیٹ فراہم کی جائے گی جس پر پہل
ہے کہ آپ اپنی مختص نشست پر پیٹھیں۔ ایسا ِاس لئ
ے
ے ممتحن آپ سےا پن
ہی آپ کا نام ،ایس سی اپن ( )SCNاور سکول پا کالج کی تفصیالت درج ہوں گی۔ امتحان شروع ہونے سے پہل
ے گا ۔اگر
ےکہ
تمام کوائف اور معروضی ٹیسٹ کی جوا بی شیٹ صحیح مضمون اور درچے کی ہونے کی پڑتال (معائنہ) کرنے کے لئ
کو ئی بھ ی جیزآپ کی توقع کے مطایق نہ ہو تو پراہ مہرپا نی ممتحن کو آگاہ کرپں۔

اگر آپ دپر سے آئیں
ے دپر سے پہنحیں تو پہ ضروری ہے کہ آپ ایس کیو اے( )SQAامتحانات کے منتظم (انحارج) ٹی حر پا
اگر آپ کسی امتحان کے لئ
ے ہیں پا نہیں۔
لیکحرار کوریورٹ کرپں جوفیصلہ کرے گا کہ آپا آپ امتحان میں جصہ لےسکت

کمرہ امتحان میں
امتحان کے دوران جواشیاء آپ کے پاس ہرگز نہیں ہو نی جاہیں:
موپائل فون
الیکٹرانک (پرقیا تی) آالت یشمول ،
مگر اسی پرمحدود نہیں  ،میوزک  /ڈپحیٹل
آالت /اپم بی تھری( )MP3پلیئر اور آ ئی پاڈز
کیلکولیٹر  -مخصوص مضامین کے عالوہ
ڈکشنری  -مخصوص مضامین کے عالوہ
غالف (پکس)  -کیلکولیٹر پا پنسل وغیرہ
کتاپیں ،تحرپری پادداشتیں (نوٹس) ،خاکے ،کسی قسم کے کاغذات ،پا دپگرممنوع امدادی اشیاء
امتحان میں جب مخصوص پا منظورشدہ اشیاء کے استعمال کی ضرورت ہو تو آپ الزمی طور پر اطمینان کرلیں کہ پہ ایس کیو اے
( )SQAکے قواعد کے عین مطایق ہیں (آپ کا استاد پا لیکحرار اس پارے میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہے) ۔ اگر وہ کو ئی الیکٹرانک
(پرقیا تی) آالت ہیں توالزمی طور پر پہ اطمینان کرلیں کہ ان سے کسی ممنوعہ ڈپٹا تک رسا ئی ممکن نہیں پا ان میں کو ئی اضا فی
خصوصیات موجود نہیں جو امت حان میں منع ہوں۔
ے ہیں تو امتحان سے
اگر ماڈرن لینگوئحز کے پڑھا ئی اور لکھا ئی کے امتحانات کے وقت آپ اپنی ڈکشنری استعمال کرنے کا ارادہ رکھت
ے گا۔
قیل اس کی پڑتال ضرور کروائیں۔ اس کے طرب قہ کار کےپارے میں آپ کا استاد پا لیکحرار آپ کو مشورہ دے سک

موپائل فون
ً
ڈپحیٹل الیکٹرانک ڈیوائس مثال اپم بی 3پلیئر
کتاپیں  ،تحرپری پاداشتیں (نوٹس)  ،خاکے پا کاغذات (پییر)
پنسل کیس  /کیلکولیٹر کیس
کیلکولیٹر ۔ مخصوص مضامین کے عالوہ
ڈکشنری ۔ مخصوص مضامین کے عالوہ

سوالیہ پرچے
ے کہا ہو آپ کے
ماسوا ئے اس کے کہ آپ کے سکول پا کالج نے کسی اور رنگ (اسیسمنٹ انتظامات کے جصہ کے طور پر) کے لئ
سیھ ی سوالیہ پرچے سفید کاغذ پر جھاپے جائیں گے۔
پہ پڑتال کرلیں کہ آپ کو دپا گیاامتحا نی پرجہ درست ہے۔ اگروہ آپ کا متوقع پرجہ نہیں ہےتو پراہ مہرپا نی ممتحن کو پتائیں۔
ےپر دی گئی ہداپات کو پڑھ لیں اور دھیان رکھیں کہ آپ ان پر اجتیاط سے عمل پیراہوں۔
ے صفچ
ہر سوالیہ پرچے کے پہل
ےپر اپنی تفصیالت کوقاپل مطالعہ اور صاف ستھراتحرپر کرپں۔
ے صفچ
ے کے پہل
امتحا نی پرچے پا کتا پچ
ِ
ے سے قیل ہراپک اضا فی ورق پر اپنا نام ،ایس سی اپن
اگر آپ کو اضا فی ورق درکار ہوتو ممتحن سے مانگ لیں۔ ممتحن کے وایس لین
( (SCNاور سکول پا کالج کا نام لکھنا پاد رکھیں اور اضا فی اوراق کوجوا بی کتاب کے اندر رکھیں۔

سوالیہ پرچے میں خا لی صفحات
سوالیہ پرچے کےوہ صفحات جن پر سواالت پا ہداپات نہیں ہیں ان کےوسط میں جلی جروف میں خا لی صفحہ ()BLANK PAGE
ے۔
جھیا ہواہو گا۔کو ئی بھ ی صفحہ مکمل طور پر خا لی نہیں ہونا جاہی
سواال تی پرچے کو جل کرتے جائیں جتی کہ آپ پرجہ سواالت کے اختتام ()END OF QUESTION PAPERکے درج الفاظ تک
ے کی ضرورت ہو -اگر اس پیان سے قیل آپ کسی
ے /جواب د پن
پہنچ جائیں ۔ اس کے پعد مزپد کو ئی سواالت نہیں جنہیں آپ کو پڑھن
ے کو پالکل خا لی پائیں تو پراہ مہرپا نی ممتحن کی توجہ ِاس جانب میذول کروائیں۔
صفچ
ان الفاظ کے پعد کاکو ئی بھ ی تحرپری پیان جملہ حقوق کے قواعد سے متعلقہ ہوگا جو ایس کیو اے ( )SQAسے سواال تی پرچے میں
ے کی ضرورت نہیں۔
استعمال کی گئی کسی بھ ی عیارت پا گرافکس کے مآخذ کے اقرار کا مطالیہ کرتا ہے ۔ آپ کو اسے پڑھن
ے ہیں۔
ے ہوسکت
ے گئ
ے اضا فی صفحات پا گراف پییرد ئی
ے کے آخر میں آپ کے استعمال کے لئ
کچ ھ مضامین کے کتا پچ

ے جواپات تحرپرکرنا
ا پن
ے رنگ کی سیاہی واالقلم استعمال کرپں (جیل والےقلم استعمال نہ کرپں) اورقاپل مطالعہ اور صاف
کالے پا گہرے نیل
ِ
ے کہا گیا ہو۔ مارکرز (نمیرلگانے
ستھرے انداز میں لکھیں۔ پنسل کا استعمال تب کرپں جب ہداپات میں آپ کو ایسا کرنے کے لئ
ے واضح طریق کار موجودہے لہذا اگر
ے کے لئ
ے کی یوری کوشش کرپں گے  --ناقاپل مطالعہ تحرپر سے نیٹن
والے) آپ کے کام کوپڑھن
ے ہیں ۔ پعض مضامین
ے پہت زپادہ خراب پاناقاپل مطالعہ ہو ئی تو آپ کے نمیر کاٹے جاسکت
آپ کی تحرپر نمیر لگانے والے کے لئ
ے ہیں۔ اگر اس کے پارے میں آپ کو کسی قسم کی کو ئی
میں ہجوں اور رموز و اوقاف میں غلطیوں سے بھ ی آپ کے نمیر کاٹے جاسکت
ے ٹی حر پا لیکحرار سے پات کرپں۔
تشویش ہوتو ا پن
ے کسی بھ ی جواب میں ہرگز آپ ٹیکسٹ ( )textزپان پا کسی قسم کی غیرمہذب  ،گستاخانہ  ،جارجانہ ،متعصیانہ پا پی ہودہ زپان پا
ا پن
نقش گری استعمال نہ کرپں۔
ً
جب پغیر لکیروں کےپرچے پر لکھیں توالئنوں کے درمیان تقرپیا اپک سینٹی میٹر جگہ ج ھوڑنے کی کوشش کرپں۔

ے (ڈپٹا پک لیٹس)
مواد معلومہ کتا پچ
ِ
ے جائیں گے۔ پعض امتحانات
ے (ڈپٹا پک لیٹس) د ئی
امتحا نی جصہ ہونے کی صورت میں آپ کو ٹییل(جدول) پامواد معلومہ کتا پچ
میں سواال تی پرچے کے شروع میں اضا فی ڈپٹا شیٹس لگا ئی گئی ہو تی ہیں۔ آپ ہرگز ان ڈپٹا پک لیٹس پر کسی طرح کانشان نہ لگائیں پا
کمرہ امتحان سےپاہر لے کرجائیں۔

رف (کحا)کام
تمام رف کام فراہم کردہ جوا بی کا بی میں کرنا الزم ہے۔
ے متعدد پار کوشش کی ہو تو پراہ مہرپا نی جتمی جواب کی تکمیل پرتمام غیرمطلوب جواپات
اگر آپ نے کسی سوال کے جواب کے لئ
اور ان کوششوں سے متعلق سیھ ی رف کام کو کاٹ دپں۔

کمرہ امتحان سے پاہرتشریف لے جانا
ے سے زپادہ ہو) پا 01
ے (جہاں امتحان اپک گھنٹ
اگر آپ نے اپنی یساط کے مطایق پرجہ جل کرلیا ہے تو ممتحن آپ کو آدھے گھنٹ
منٹ (اگر امتحان اپک گھنٹہ پا اس سے کم ہو) کے پعد کمرہ ج ھوڑنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ پاد رکھیں کہ امتحان جلدی ختم
ے آپ کو ممتحن کی اجازت درکار ہو گی۔
کرنےکے لئ
ے آپ کواپنی جوا بی کا بی اور پرجہ سواالت  ،خواہ اس میں جوکچ ھ ہو ،ممتحن کووایس لوٹانا الزمی ہے۔
کمرہ ج ھوڑنے سے پہل
ے ہیں۔
بصورت دپگر آپ متعلقہ پرچے کے تمام نمیروں سے ہاتھ دھوسکت

غیر جاضری
ے
ے سے قاصر ہیں تو جتنا جلدی ممکن ہو ا پن
اگر پیماری پا دوسری کسی معقول وجہ سے آپ امتحان پا اس کے کسی جصہ میں پیٹھن
ے ممتحن کو فوری آگاہ کرپں ۔
سکول پا کالج کو مطلع کرپں ۔ اگر آپ کسی امتحان کے دوران پیمار پڑجائیں توا پن

آپ کا جال جلن
نا شائستہ جال ج
لن(طرزعمل)
ِ
طرزعمل کے پارے میں ریورٹ کی
ے والے تمام نا شائستہ جال جلن اور
ایس کیو اے ( )SQAکو امتحان میں پدنظمی کا سیب پنن
ِ

ے ہیں  ،متعلقہ مضمون میں
ے جاسکت
جائے گی اور تفتیش عمل میں ال ئی جائے گی۔ آپ کو تنییہہ جاری کی جاسکتی ہے  ،نمیر کاٹ لئ
ے ہیں۔
ےجاسکت
ے منسوخ کئ
آپ کا داخلہ منسوخ کیا جاسکتا ہے ،پا انتہا ئی سنحیدہ جاالت میں آپ کے جالیہ امتحانات کے تمام داخل

ناشائستہ جال ج
لن(طرزعمل) کی مثالیں:
ِ


کمرہ امتحان میں ممنوعہ اشیاء پاس رکھنا (یشمول تحرپری پادداشتیں(نوٹس)  ،موپائل فونز اور الیکٹرانک ڈیوائسز یشمول
مگر انہی پر محدود نہیں میوزک /ڈپ حیٹل ڈیوائسز /اپم بی تھری( )MP3پلیئرز اور آ ئی پاڈز)


غیرکیلکولیٹر پرچے میں کیلکولیٹر کا استعمال



ً
ممنوع سہولیات سے لیس کیلکولیٹر کا استعمال مثال ڈپٹا پا عیارت محفوظ کرنے کی سہولت واال کمی یوٹر الحیرا سسٹم
(سی اے ایس))(CAS



اسیسمنٹ میں کسی اور کا روپ دھارنا  /کسی دوسرے کو اپنی جگہ امتحان میں پٹھانے کی کوشش کرنا



کمرہ امتحان میں اختالل انگیز روپہ



ے  ،گا لی گلوچ ،
امتحا نی پرجوں پا کورس ورک میں جارجانہ پا پیہودہ الفاظ کا استعمال کرنامثال کے طور پر ناشائستہ جمل
مخالفانہ روپہ (یشمول جنسی  ،نسلی  ،ہم جنس پرستی سے نفرت پرمینی مواد)



کسی دوسرےامیدوارسےنقل کرنا



ے کسی انفرادی منصوپے پردوسرے امیدواروں کے تعاون سے کام کرنا جیکہ پہ کام آپ کا اپنا ہونا ضروری
خفیہ ساز پاز ۔ ا پن
ہے



ے کام کے طورپر
ے ہوئےکام کو ا پن
ے سےمآخذ ظاہر نہ کرنا اور /پا کسی دوسرے آدمی کے کئ
انتحال(جرپہ سازی) ۔ صحیح طر بق
جمع کروانا

امتحا نی مواد کی ملکیت اور کا بی رائٹ(جق اشاعت)
ِ
ے
ے سکول پا کالج کو اپنی طرف سے جمع کروانے کی اجازت د پت
جب آپ امتحا نی مواد ایس کیو اے ()SQAکو جمع کرواتے ہیں پا ا پن
ہیں تو آپ اس مواد پرایس کیو اے ( )SQAکے طیعی جق ملکیت کو تسلیم کرتے ہیں۔
ِ
ے اور /پا کورس ورک اور/پا متیادل ثیوت امتحا نی مواد میں
ے ج وا بی کتا پچ
ے ایس کیو اے ( )SQAکوجمع کروائے گئ
اسیسمنٹ کے لئ
شامل ہیں ۔
عالوہ ازپں آپ کےموادجمع کروانے سے آپ ایس کیو اے ( )SQAکو اسے تدریسی اور تمثیلی مواد کے طور پر استعمال کرنے کی
اجازت دے ہرے ہیں ۔ایس کیو اے ( )SQAآپ کا نام پا سکاٹش امیدوار نمیر پا آپ کے کو ئی اور شناختی کوائف ظاہر نہیں کرے
گی ۔

ےنمیرلگانا
آپ کےپرجوں کے لئ
ے سے اس پرچے کا سفر شروع ہوجاتا ہے
ے جوا بی پرچے کو ممتحن کے جوالے کرتے ہیں تو اسی لمچ
امتحان کے آخرمیں جب آپ ا پن
ے کا صرف اپک پہلو ہے۔ ہرامتحان کے پعدآپ کے پرچے نمیر
جو اگست کےاختتام تک ختم نہیں ہوتا ۔ اور پہ آپ کے جتمی نتیچ
لگانے کے مختلف مراجل سے گزارے جاتے ہیں۔
ً
ے ہیں جن کا جناو ایس کیو اے( )SQAپڑی اجتیاط
ملک بھر سےتقرپیا  7,500اساتذہ اور لیکحرارنمیر لگانے کا فربضہ انحام د پت
سے ان کے تحرپے اور مضمون میں مہارت کی پنیادوں پر کر تی ہے۔ نمیر لگانے والے ان سیھ ی افراد کوآپ کے جواپات کے نمیر
ے سے نمیر
ے منصفانہ اور پکساں طر بق
ے ترپیت دی جا تی ہے تاکہ ہرکو ئی سیھ ی مضامین اور امیدواروں کے لئ
لگانے کی تیاری کے لئ
لگائیں۔
ے ہیں تاکہ پہ اطمینان رہے کہ نمیرلگانے والے سیھ ی لوگ قومی معیار کے
نمیرلگانے کے عمل کے دوران ہم جانچ پڑتال کرتے رہت
مطایق آپ کےامتحا نی پرجوں پرنمیر لگارہے ہیں۔ ہم ہرمضمون کے اے( ،)Aبی (، )Bسی ( )Cپا ڈی ( )Dگرپڈ کےجصول کے
ے مطلوپہ نمیروں کا تعین کرتے ہیں۔
لئ
ےسیھ ی نمیروں کو اکٹھا
ے کی تیاری کے لئ
ے مکمل ہوجائے تو بھرہی ہم آپ کےجتمی نتیچ
پہ سب عمل جب ہراپک مضمون کے لئ
ے آپ کے سکول پا کالج کی طرف سے ارسال کردہ کورس
ےہیں۔ مضمون کی مطاب قت سے ان میں امتحان شروع ہونے سے پہل
کر سکت
ے کے طورپر پرائے راست جائزے پر
ورک کے نمیروں کے ساتھ ساتھ وہ نمیر جو ایس کیو اے ( )SQAنے کورس کے کسی ج ص
ے ( یشمول کارکرد گی پا یول جال کا امتحان جن کا جائزہ ہم نے آپ کے سکول پا کالج کے دورے کے دوران لیا تھا) شامل
ے تھ
د ئی
ے ہیں۔
ے ہیں۔پہ سب آپ کے جتمی گرپڈ کا سیب پنت
ہوسکت
بھر آپ کا سرٹی فکیٹ پرنٹ کرکے ارسال کیا جاتا ہے تاکہ آپ اسے اپنی کالس کے دوسرے ساتھیوں اور ساتھ ی طالب علموں (کل
تعداد  )150,000کی طرح اپک ہی دن  5اگست پروز منگل وصول کرپں۔

آپ کا نتیحہ
ے  5اگست پروز منگل وصول ہو
آپ کو اپنا سکاٹش کوالی فکیشنز سرٹی فکیٹ (ایس کیو سی ) ) (SQCفرسٹ کالس ڈاک کے ذر پع
جائے گا۔
ً
ے سکول پا کالج کو فورا آگاہ کرپں۔اس سے آپ کے سکاٹش کوالی فکیشنز سرٹی فکیٹ (ایس
ے گھر کا مستقل پتہ تیدپل کرپں تو ا پن
اگر آپ ا پن
کیو سی ) ((SQCکو پرائے راست آپ کے گھر پہنحانا ب قینی ہو گا اور پریشا نی پا تاخیر سے پ حت ہو گی ۔
ے سے) یونیورسٹیز اپنڈ کالحز اپڈمشن سروس (یو سی
ے والے ہیں تو ہم الیکٹرانکلی (پرقیا تی ذر پع
اگر آپ یونیورسٹی پا کالج داخلہ لین
اے ایس ))(UCASکوآپ کے نتائج ارسال کردپں گے ۔
ے وایس لوٹ رہے ہیں توہم آپ کےنتائج کی معلومات آپ کے سکول پا کالج کو بھی حیں گے تاکہ آپ
ے سیشن(دور) کے لئ
اگر آپ نئ
ے کا فی وقت ہو۔
ے کے لئ
ے (کیرپئر) اور کورس کی رہنما ئی د پن
ے سال کے اوقات کار پنانے اور آپ کوپی ش
کےاساتذہ کے پاس نئ

اگر آپ کا سکاٹش کوالیفکیشنز سرٹیفکیٹ (ایس کیو سی )5 ((SQC

ے سکول
اگست پروز منگل کو نہیں پہنحتا تو پراہ مہرپا نی ا پن

ے گا اور آپ کے سکاٹش کوالی فکیشنز سرٹی فکیٹ (ایس کیو
پا کالج سے فوری راب طہ کرپں۔ سکول پا کالج آپ کے نتائج کی تصدیق کرسک
ےہم سے راب طہ قائم کرے گا ۔
ے کے لئ
سی ) ((SQCکے متعلق معلومات جا نن

مثیت کارکرد گی کوتسلیم کرنا
اگرآپ نے نیشنل  5کورس میں جصہ لیا ہے اور آپ نے(نو ایوارڈ) کامیا بی جاصل نہیں کی تو مثیت کارکرد گی کو تسلیم کرنے کے
انتظامات کے تحت آپ کو نیشنل  4کورس ایوارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ مطلوپہ اکائیوں پریورا اترتے ہیں تو آپ کے سرٹی فکیٹ
ے ہیں تو پراہ
ے سرٹی فکیٹ پردرج معلومات سے متعلق کو ئی سوال یوجھنا جاہت
سے نیشنل  4کورس ایوارڈ ظاہر ہوگا۔ اگر آپ ا پن
ے سکول پا کالج سے راب طہ کرپں۔
مہرپا نی ا پن

ےمدد
نتائج کے وقت آپ کے لئ
ً
ے سکول پا کالج سے
ے سرٹی فکیٹ کو سمچ ھ نہیں پا رہے پا اگر آپ کے خیال میں کو ئی معلومات غائب پاغلط ہیں توفورا ا پن
اگر آپ ا پن
ے ہم سے راب طہ کرے گا۔
راب طہ کرکے مدد طلب کرپں۔ اگر کو ئی مسئلہ ہوا توآپ کا سکول پا کالج اس کے جل کے لئ
 5اگست پروز منگل تا  8اگست پروز جمعہ اپک ٹیلی فون سروس ۔ ایس کیو اپز ) )SQA’sکینڈپڈپٹ اپڈوائس الئن کی
ے
ے فون کر سکت
ئت ترکییی (لے آؤٹ) کے متعلق مشورے کے لئ
سہولت دستیاب ہو گی۔ آپ ا پن
ےسرٹی فکیٹ کےمندرجات اور ہی ِ
سکتاے ۔
ہ
ہیں ۔ اپڈوائس الئن کا نمیر آپ کےسرٹی فکیٹ کے ساتھ آنے والے خط سے مل
ے
ے آپ ہمارے کسٹومرکانٹیکٹ سنٹر سے  0345 279 1000پرراب طہ کرسکت
سال بھر میں کسی بھ ی وقت عام معلومات کے لئ
ے ہیں۔
ہیں پا اپنی انکوائری (استفسارات)کو  customer@sqa.org.ukپرای میل کرسکت

ے انتظار کیوں ؟
اپنا نتیحہ وصول کرنے کے لئ
ے نتائج تک منفرد اور مح فوظ رسائی فراہم کرتی ہے۔
مائی ایس کیو اے) (MySQAاپک وپب سروس ہے جوآپ کوا پن
ے کاانتظار نہ کرپں۔ اگر آپ  8جوال ئی پروز منگل تک رجسٹر ہوجائیں اور بھر  16جوال ئی
ے نتائج کے لفافے کا پذرپعہ ڈاک گھر پہنحن
ا پن

ے
ے ا پن
ے اکاؤنٹ کو فعال پنالیں تو آپ  5اگست پروز منگل کی صیح سوپرے ای۔میل پا ٹیکسٹ پیغام کے ذر پع
پروز پدھ تک ا پن
ے نتائج کی ڈاک
ے گھرسے کہیں دور ہوں توآپ کوانتظار نہیں کرنا پڑے گا پا ا پن
ے ہیں۔ آپ خواہ ا پن
ے جانےکا انتخاب کر سکت
نتائج بھیچ
ے
ے اکاؤنٹ کو فعال پنانے کے متعلق معلومات کے لئ
ےکسی اور شخص کی ضرورت نہیں ہو گی۔ ا پن
ے کے لئ
کھو لن

www.mysqa.info

کا مطالعہ کرپں۔

ً
ے جاتے ہیں اور ان کا کو ئی محموعی گرپڈ نہیں ہوتا۔ آپ کو غالیا
پاد رکھیں :نیشنل  4کورسز 'پاس ' پا 'فیل' کی صورت میں ایوارڈ کئ
ے
ے کا علم ہوجائے گا اور آپ کو موصول ہونے والےٹیکسٹ  /ای میل میں صرف نتیچ
ے ٹی حر سےنتیچ
گرمیوں کی جھٹیوں سے قیل ا پن
کی تصدیق کی جائے گی۔
ے رجسٹر ہونے والے ہر اپک امیدوارکو ٹیکسٹ پاای میل بھی حنا اپک پہت پڑا کام ہے۔ پہ ممکن
ما ئی ایس کیو اے) (MySQAکے لئ
ے کو گرویوں کی صورت میں
ے ہے کہ ہم نتیچ
ہے کہ  5اگست کی صیح سوپرے آپ کو اپنا ٹیکسٹ  /ای میل موصول ہو۔ ایسا اس لئ
جاری کرتے ہیں اور اسےآپ تک پہنحانے کے وقت کا تعین آپ کی ٹیلی فون  /ای میل فراہم کرنے وا لی کمینی کر تی ہے۔
(خدمات نتائج)
رزلٹس سروسز
ِ
ے ،جو غیرمعمو لی جاالت
ےہماری اپک سروس ہے جو امتحان میں جصہ نہیں لے سک
ےامیدواروں کی مدد کے لئ
رزلٹس سروسز ای س
ے سے ان کے سکول پا کالج کو تشویش ہے۔
سے متاثر ہوئے ہیں  ،پا جن کے نتیچ
رزلٹس سروسز دو جصوں پرمشتمل ہے :
ے سروس)
اپکسییشنل سرکمسٹانسز کنسڈریشن سروس (غیرمعمو لی جاالت پرغور کرنے کے لئ
ے کے پعد کی سروس)
یوسٹ رزلٹ سروس (نتیچ

اپکسییشنل سرکمسٹانسز کنسڈریشن سروس
پہ سروس امتحا نی نتائج جاری کرنے سے قیل خدمات فراہم کرے گی۔
ے پا جنہوں نے امتحان میں تو جصہ لیا مگر ان کی کارکرد گی
ے امیدواروں کی مدد کرے گی جو امتحان میں نہیں پیٹھ سک
پہ سروس ای س
غیرمعمو لی جاالت کی وجہ سے متاثر ہو ئی۔ غیرمعمو لی جاالت میں موت کا صدمہ اور شدپد پیماری شامل ہیں۔ ج ھو ٹی مو ٹی
پیماریوں کوغیرمعمو لی جاالت نہیں سمچھاجائے گا۔

یوسٹ رزلٹس سروس
پہ سروس امیدواروں کو ان کے سرٹی فکیٹس مل جانے کے پعد خدمات فراہم کرے گی۔
ے پر تشویش ہے تو وہ دفتری پڑتال اور  /پا امتحا نی پرجہ جات کے نمیروں پر نظرثا نی کے
اگر کسی سکول پا کالج کو کسی امیدوار کے نتیچ
ے ہیں۔
ے درخواست کرسکت
لئ

دفتری پڑتال
ے نمیروں کو صحیح
ے گئ
ے د ئی
ے کے نمیر لگائے جانے  ،پہ کہ ہرجواب کے لئ
ایس کیو اے( )SQAکا عملہ امتحا نی پرجوں کے ہرج ص
طرح سے جمع کیا گیا ہے اور پہ کہ ایس کیو اے( )SQAکے کمی یوٹر سسٹم میں صحیح نمیروں کے محموعہ پا نتی حہ کا اندراج کیا
گیا ہے ،کی پڑتال کرے گا۔

نمی روں پر نظرثا نی
ے پڑتال کی جائے گی ۔ اس کے پعد ایس کیو اے( )SQAکا اپک سینیئر
مندرجہ پاال دفتری پڑتال کےطرب قہ کار کو اپناتے ہوئےپہل
ےہے کہ لگائے
ےنمیروں پر نظرثا نی کرے گا۔ ایسا اس پات کو ب قینی پنانے کے لئ
ے گئ
ممتحن امیدوار کی خارجی اسیسمنٹ میں ایوارڈ کئ
ے نمیر قومی معیار کے مطایق ہیں۔
گئ
ے صرف سکول پا کالج ہی درخواست گزار سکتا ہے۔
اپکسییشنل سرکمسٹانسز کنسڈریشن سروس اور یوسٹ رزلٹ سروس کے لئ
ایس کیو اے( )SQAپرائے راست کسی امیدوار  ،والدپن  ،کیئررز پا کسی اور پار ٹی کی طرف سے درخواست قیول نہیں کرے گا۔
ے رزلٹ سروسز گائیڈ موجود ہے۔ اس گائید سے آپ کو دپگر پہت سی مفید
ہماری وپب سائٹ پر امیدواروں اور والدپن کے لئ
معلومات کے ساتھ ساتھ رزلٹ سروسز اوراس سروس کو کون استعمال کرسکتا ہے اور وصول کی جانے وا لی درخواستوں پرہم

ے کاروا ئی کرتے ہیں کے متعلق معلومات جاصل ہو تی ہیں۔ پراہ مہرپا نی www.sqa.org.uk/resultsservices
کی س

پر اس

گائیڈ کا مطالعہ کرپں۔

خالصہ اوقات نامہ (ٹائم ٹییل) 2014
ے سکول پا کالج
پاد رکھیں  ،سکولوں اور کالجوں کو امتحان شروع کرنے کے اوقات میں معمو لی تیدپلی کی اجازت ہے لہذا آپ ا پن
ے امتحانات کے اوقات کی دوپارہ تصدیق کر لیں۔
سےا پن

ٹائم ٹییل ِپلڈر
ے امتحا نی
ہمارے آن الئن اور موپائل پرسنل(ذا تی) ٹائم ٹییل پلڈرز کے استعمال سے اپنا امتحا نی ٹائم ٹییل تیار کرپں۔ آپ ا پن
ے
ے آپ پا کسی دوست کو ای میل کرسکت
ے ہیں ،خودا پن
ے ہیں ،امتحا نی اندراج پر پاداشتی تحرپرلکھ سکت
شیڈول کا سرسری جائزہ لے سکت
ے پراہ مہرپا نی
ے ہو۔ مزپد معلومات کے لئ
ے اسے دوسرے کیلنڈروں میں ضم کرسکت
ہیں جتی کہ آ ئی کال ( )iCalکے ذر پع
 www.sqa.org.uk/timetableکو مالجظہ فرمائیں۔

ما ئی سٹڈی پالن
آ ئی پاڈ ٹچ ( ، )iPod Touchآ ئی پیڈ ( )iPadپا آ ئی فون ( )iPhoneپرہماری ما ئی سٹڈی پالن اپیلیکیشن کے استعمال سے اپنا سٹڈی
ے اوقات دستیا بی درج کرنےاور ان معلومات
ے امتحا نی شیڈول کو درآمد کرنے  ،ا پن
پالن تیار کرپں۔ اس پہترپن سروس سےآپ کو ا پن
ے کی سہولت میسر ہو تی ہے۔
کواستعمال میں التے ہوئے اپنا سٹڈی پالن ترتیب د پن
ے پراہ مہرپا نی  www.sqa.org.uk/studyplanکو مالجظہ فرمائیں۔
ما ئی سٹڈی پالن کے متعلق مزپد معلومات کے لئ

ے ہیں :
ے جا سکت
آئیندہ کے پانچ صفحات پر مندرجہ ذپل ٹائم ٹییلز مالجظہ کئ
نیشنل  - 5صفحہ 17
انٹرمیڈپٹ  - 1صفحہ 18
انٹرمیڈپٹ  - 2صفحہ 19
ہائر  -صفحہ 20
اپڈوانسڈ ہائر  -صفحہ21

نیشنل5
کورس

توارپخ

کورس

توارپخ

اکاؤنٹنگ (جساب داری)

منگل  29اپرپل

ہسٹری (تارپخ)

پدھ  7مئی

آرٹ اپنڈ ڈپزائن

جمعہ  30مئی

ہوم اکنامکس :ہیلتھ اپنڈ فوڈ ٹیکنا لوجی

جمعہ  2مئی

پائیالوجی

جمعہ  16مئی

اٹالین (اطالوی زپان)

جمعرات  8مئی

پزنس مینی حمنٹ

سوموار  19مئی

لیٹن (الطینی)

جمعہ  23مئی

کینٹونیز

سوموار  2جون

الئف سکلزمیتھیمیٹکس (رپاضی)

جمعہ  9مئی

کیمسٹری

سوموار  12مئی

منڈارپن سمیلی فائیڈ

سوموار  2جون

کالسی کل سٹڈپز (رواپتی علوم)

جمعہ  9مئی

منڈارپن ٹرپڈیشنل

سوموار  2جون

کمی یوٹنگ سائنس

جمعہ  23مئی

Matamataig

منگل  6مئی

Cruinn-eòlas

جمعرات  29مئی

Matamataig Fad-bheatha

جمعہ  9مئی

ڈپزائن اپنڈ می نوفیکحر

منگل  27مئی

میتھیمیٹکس (رپاضی)

منگل  6مئی

ڈرامہ

جمعرات  15مئی

میڈپا

پدھ  21مئی

Eachdraidh

پدھ  7مئی

ماڈرن سٹڈپز (جدپد علوم)

منگل  29اپرپل

اکنامکس (معاشیات)

پدھ  28مئی

میوزک (موسیقی)

جمعہ  2مئی

انحیئنرنگ سائنس

جمعرات  15مئی

میوزک (موسیقی) ٹیکنالوجی

جمعہ  2مئی

انگلش (انگرپزی)

پدھ  30اپرپل

Nuadh-eòlas

منگل  29اپرپل

انگلش فار سییکرز آف ادر لینگوجز

منگل  27مئی

فالسفی (فلسفہ)

جمعرات  5جون

ے انگرپزی)
ے والوں کے لئ
(دوسری زپان یو لن

انوائرنمینٹل سائنس

جمعہ  6جون

فزکس (طییعات)

جمعرات  22مئی

فرنچ (فرانسیسی)

پدھ  14مئی

سائی کالوجی

منگل  3جون

گی ِلک (لرنر(نو آموزی))

منگل  27مئی

رپلیحیئس ،مورل اپنڈ فالسفی کل سٹڈپز

سوموار  26مئی

Gàidhlig

منگل  20مئی

سوشیالوجی (عمرانیات)

پدھ  4جون

ج یوگرا فی (جغرافیہ)

جمعرات  29مئی

سیینش (ہسیانوی زپان)

جمعہ  30مئی

جرمن

منگل  20مئی

اردو

پدھ  28مئی

گرافک کمیونیکیشن

جمعرات  8مئی

انٹر میڈپٹ 1
کورس

توارپخ

کورس

توارپخ

اکاؤنٹنگ (جساب داری)

منگل  29اپرپل

گرافک کمیونیکیشن

جمعرات  8مئی

اپڈمنسٹریشن

جمعہ  9مئی

ہسٹری (تارپخ)

پدھ  7مئی

پائیالوجی

جمعہ  16مئی

اٹالین (اطالوی زپان)

جمعرات  8مئی

پزنس مینی حمنٹ

سوموار  19مئی

لیٹن (الطینی)

جمعہ  23مئی

کینٹونیز

سوموار  2جون

مینی حنگ انوائرنمینٹل ریسورسز

جمعہ  6جون

کیئر(دپکھ بھال)

جمعرات  5جون

منڈارپن سمیلی فائیڈ

سوموار  2جون

کیمسٹری

سوموار  12مئی

منڈارپن ٹرپڈیشنل

سوموار  2جون

کالسی کل گرپک (رواپتی قدپم یونا نی

سوموار  19مئی

میتھیمیٹکس (رپاضی)

منگل  6مئی

زپان)
کالسی کل سٹڈپز (رواپتی علوم)

جمعہ  9مئی

میڈپا سٹڈپز

پدھ  21مئی

کمی یوٹنگ سٹڈپز

جمعہ  23مئی

ماڈرن سٹڈپز (جدپد علوم)

منگل  29اپرپل

ڈرامہ

جمعرات  15مئی

میوزک (موسیقی)

منگل  13مئی

انگلش (انگرپزی)

پدھ  30اپرپل

فزپ کل اپ جوکیشن

سوموار  2جون

فرنچ (فرانسیسی)

پدھ  14مئی

فزکس (طییعات)

جمعرات  22مئی

گی ِلک (لرنر(نو آموزی))

منگل  27مئی

سائی کالوجی

منگل  3جون

Gàidhlig

منگل  20مئی

رپلیحیئس ،مورل اپنڈ فالسفی کل سٹڈپز

سوموار  26مئی

ج یوگرا فی (جغرافیہ)

جمعرات  29مئی

رشیئن(روسی زپان)

پدھ  21مئی

جیالوجی (ارضیات)

پدھ  21مئی

سیینش (ہسیانوی زپان)

جمعہ  30مئی

جرمن

منگل  20مئی

ٹریول اپنڈ ٹورزم (سفر و سیاجت)

پدھ  28مئی

انٹر میڈپٹ 2
کورس

توارپخ

کورس

توارپخ

اکاؤنٹنگ (جساب داری)

منگل  29اپرپل

ہوم اکنامکس :فیشن اپنڈ ٹیکسٹائل ٹیکنا لوجی

جمعہ  2مئی

اپڈمنسٹریشن

جمعہ  9مئی

ہوم اکنامکس :ہیلتھ اپنڈ فوڈ ٹیکنا لوجی

جمعہ  2مئی

آرٹ اپنڈ ڈپزائن

جمعہ  30مئی

ہوم اکنامکس :الئف سٹائل اپنڈ کنز یومر

جمعہ  2مئی

ٹیکنالوجی
پائیالوجی

جمعہ  16مئی

ہاسیٹیلٹی :پروفیشنل ککری

پدھ  4جون

پائیو ٹیکنالوجی

جمعرات  29مئی

انفارمیشن سسٹمز

جمعہ  2مئی

پزنس مینی حمنٹ

سوموار  19مئی

اٹالین (اطالوی زپان)

جمعرات  8مئی

کینٹونیز

سوموار  2جون

لیٹن (الطینی)

جمعہ  23مئی

کیئر(دپکھ بھال)

جمعرات  5جون

مینی حنگ انوائرنمینٹل ریسورسز

جمعہ  6جون

کیمسٹری

سوموار  12مئی

منڈارپن سمیلی فائیڈ

سوموار  2جون

کالسی کل گرپک (رواپتی قدپم یونا نی

سوموار  19مئی

منڈارپن ٹرپڈیشنل

سوموار  2جون

زپان)
کالسی کل سٹڈپز (رواپتی علوم)

جمعہ  9مئی

میتھیمیٹکس (رپاضی)

منگل  6مئی

کمی یوٹنگ

جمعہ  23مئی

میڈپا سٹڈپز

پدھ  21مئی

ڈرامہ

جمعرات  15مئی

ماڈرن سٹڈپز (جدپد علوم)

منگل  29اپرپل

اکنامکس (معاشیات)

پدھ  28مئی

میوزک (موسیقی)

منگل  13مئی

الیکٹرونکس اپنڈ الیکٹرپ کل فنڈامینٹلز

پدھ  4جون

فالسفی (فلسفہ)

جمعرات  5جون

انگلش (انگرپزی)

پدھ  30اپرپل

فزپ کل اپ جوکیشن

سوموار  2جون

انگلش فار سییکرز آف ادر لینگوجز

منگل  27مئی

فزکس (طییعات)

جمعرات  22مئی

ے
ے والوں کے لئ
(دوسری زپان یو لن
انگرپزی)
فرنچ (فرانسیسی)

پدھ  14مئی

پروڈکٹ ڈپزائن

منگل  27مئی

گی ِلک (لرنر(نو آموزی))

منگل  27مئی

سائی کالوجی

منگل  3جون

Gàidhlig

منگل  20مئی

رپلیحیئس ،مورل اپنڈ فالسفی کل سٹڈپز

سوموار  26مئی

ج یوگرا فی (جغرافیہ)

جمعرات  29مئی

رشیئن(روسی زپان)

پدھ  21مئی

جیالوجی (ارضیات)

پدھ  21مئی

سوشیالوجی (عمرانیات)

پدھ  4جون

جرمن

منگل  20مئی

سیینش (ہسیانوی زپان)

جمعہ  30مئی

گرافک کمیونیکیشن

جمعرات  8مئی

ٹیکنا لو جی کل سٹڈپز

جمعرات  15مئی

ہسٹری (تارپخ)

پدھ  7مئی

ٹریول اپنڈ ٹورزم (سفر و سیاجت)

پدھ  28مئی

ہائر
کورس

توارپخ

کورس

توارپخ

اکاؤنٹنگ (جساب داری)

منگل  29اپرپل

ہوم اکنامکس :ہیلتھ اپنڈ فوڈ ٹیکنا لوجی

جمعہ  2مئی

اپڈمنسٹریشن

جمعہ  9مئی

ہوم اکنامکس :الئف سٹائل اپنڈ کنز یومرٹیکنا لوجی

جمعہ  2مئی

آرکیٹیکحرل ٹیکنالوجی

منگل  3جون

ہاسیٹیلٹی :پروفیشنل ککری

پدھ  4جون

آرٹ اپنڈ ڈپزائن

جمعہ  30مئی

ہیومن پائیالوجی

جمعہ  16مئی

پائیالوجی

جمعہ  16مئی

ہیومن پائیالوجی (ترمیم شدہ)

جمعہ  16مئی

پائیالوجی (ترمیم شدہ)

جمعہ  16مئی

انفارمیشن سسٹمز

جمعہ  2مئی

پائیو ٹیکنالوجی

جمعرات  29مئی

اٹالین (اطالوی زپان)

جمعرات  8مئی

پلڈنگ کنسٹرکشن

جمعہ  6جون

لیٹن (الطی نی)

جمعہ  23مئی

پزنس مینیحمنٹ

سوموار  19مئی

مینی حنگ انوائرنمینٹل ریسورسز

جمعہ  6جون

کینٹونیز

سوموار  2جون

منڈارپن سمیلی فائیڈ

سوموار  2جون

کیئر(دپکھ بھال)

جمعرات  5جون

منڈارپن ٹرپڈیشنل

سوموار  2جون

کیمسٹری

سوموار  12مئی

Matamataig

منگل  6مئی

کیمسٹری (ترمیم شدہ)

سوموار  12مئی

میتھیمیٹکس (رپاضی)

منگل  6مئی

کالسی کل گرپک (رواپتی قدپم یونا نی زپان)

سوموار  19مئی

می کا ٹرونکس

پدھ  4جون

کالسی کل سٹڈپز (رواپتی علوم)

جمعہ  9مئی

میڈپا سٹڈپز

پدھ  21مئی

کمی یوٹنگ

جمعہ  23مئی

ماڈرن سٹڈپز (جدپد علوم)

منگل  29اپرپل

ڈرامہ

جمعرات  15مئی

میوزک (موسیقی)

منگل  13مئی

ار لی اپجوکیشن اپنڈ جائلڈ کیئر

جمعہ  6جون

فالسفی (فلسفہ)

جمعرات  5جون

اکنامکس (معاشیات)

پدھ  28مئی

فزپ کل اپجوکیشن

سوموار  2جون

انگلش (انگرپزی)

جمعرات  1مئی

فزکس (طییعات)

جمعرات  22مئی

انگلش فار سییکرز آف ادر لینگوجز (دوسری

منگل  27مئی

فزکس (طییعات) (ترمیم شدہ)

جمعرات  22مئی

ے انگرپزی)
ے والوں کے لئ
زپان یو لن
فییرپکیشن اپنڈ وپلڈنگ انحینئرنگ

پدھ  4جون

پا لیٹکس (سیاست)

جمعرات  5جون

فرنچ (فرانسیسی)

پدھ  14مئی

پروڈکٹ ڈپزائن

منگل  27مئی

گی ِلک (لرنر(نو آموزی))

منگل  27مئی

سائی کالوجی

منگل  3جون

Gàidhlig

منگل  20مئی

رپلیحیئس ،مورل اپنڈ فالسفی کل سٹڈپز

سوموار  26مئی

ج یوگرافی (ج غرافیہ)

جمعرات  29مئی

رشیئن(روسی زپان)

پدھ  21مئی

جیالوجی (ارضیات)

پدھ  21مئی

سوشیالوجی (عمرانیات)

پدھ  4جون

جرمن

منگل  20مئی

سیینش (ہسیانوی زپان)

جمعہ  30مئی

گرافک کمیونیکیشن

جمعرات  8مئی

ٹیکنا لو جی کل سٹڈپز

جمعرات  15مئی

ہسٹری (تارپخ)

پدھ  7مئی

ٹریول اپنڈ ٹورزم (سفر و سیاجت)

پدھ  28مئی

ہوم اکنامکس :فیشن اپنڈ ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی

جمعہ  2مئی

اردو

پدھ  28مئی

اپڈوانسڈ ہائر
کورس

توارپخ

کورس

توارپخ

اکاؤنٹنگ (جساب داری)

منگل  29اپرپل

جرمن

منگل  20مئی

اپالئیڈمیتھیمیٹکس (رپاضی)

جمعرات  8مئی

گرافک کمیونیکیشن

جمعرات  8مئی

پائیالوجی

جمعہ  16مئی

ہسٹری (تارپخ)

پدھ  7مئی

پائیالوجی (ترمیم شدہ)

جمعہ  16مئی

ہوم اکنامکس :ہیلتھ اپنڈ فوڈ ٹیکنالوجی

جمعہ  2مئی

پزنس مینی حمنٹ

سوموار  19مئی

انفارمیشن سسٹمز

جمعہ  2مئی

کینٹونیز

سوموار  2جون

اٹالین (اطالوی زپان)

جمعرات  8مئی

کیمسٹری

سوموار  12مئی

لیٹن (الطینی)

جمعہ  23مئی

کیمسٹری (ترمیم شدہ)

سوموار  12مئی

منڈارپن سمیلی فائیڈ

سوموار  2جون

کالسی کل گرپک (رواپتی قدپم یونا نی

سوموار  19مئی

منڈارپن ٹرپڈیشنل

سوموار  2جون

زپان)
کالسی کل سٹڈپز (رواپتی علوم)

جمعہ  9مئی

میتھیمیٹکس (رپاضی)

منگل  6مئی

کمی یوٹنگ

جمعہ  23مئی

ماڈرن سٹڈپز (جدپد علوم)

منگل  29اپرپل

ڈرامہ

جمعرات  15مئی

میوزک (موسیقی)

منگل  13مئی

اکنامکس (معاشیات)

پدھ  28مئی

فزکس (طییعات)

جمعرات  22مئی

انگلش (انگرپزی)

جمعرات  1مئی

فزکس (طییعات) (ترمیم شدہ)

جمعرات  22مئی

فرنچ (فرانسیسی)

پدھ  14مئی

پروڈکٹ ڈپزائن

منگل  27مئی

گی ِلک (لرنر(نو آموزی))

منگل  27مئی

رپلیحیئس ،مورل اپنڈ فالسفی کل سٹڈپز

سوموار  26مئی

Gàidhlig

منگل  20مئی

سیینش (ہسیانوی زپان)

جمعہ  30مئی

ج یوگرا فی (جغرافیہ)

جمعرات  29مئی

ٹیکنا لو جی کل سٹڈپز

جمعرات  15مئی

سابقہ پرچے
ے حقی قی سواالت کا استعمال اپک پہترپن ذرپعہ ہے تاکہ
ے گئ
ے جالیہ سالوں میں امیدواروں سے یوج ھ
ےامتحانات کی تیاری کے لئ
ا پن
ے امتحان کے دن مکمل طور پر تیار اور پراعتماد ہوں۔
آپ ا پن
ایس کیو اے ( )SQAپاسٹ پییرز (ساب قہ پرچے) اور نمیرلگانے کی متعلقہ ہداپات ایس کیو اے ( )SQAکی وپب سائٹ سے ڈاون
ے ہیں۔ عالوہ ازپں اس سال آفیشل ایس کیو اے ( )SQAپاسٹ پییرز (پاضاب طہ ساب قہ پرچے) اور نمونہ پرجہ جات
ے جا سکت
لوڈ کئ
کی اشاعت ہوڈر گیسن ( )Hodder Gibsonکررہی ہے۔ ان میں سینیئر ممتحن جضرات کے پڑتال کردہ جواپات  ،پڑھا ئی کی مشقوں
سے متعلقہ ہداپات سیکشن اور ممتحن کے مشورے شامل ہیں۔
آفیشل ایس کیو اے ( )SQAپاسٹ پییرز معہ جواپات پرائے انٹرمیڈپٹ  1اور  ، 2ہائر و اپڈوانسڈ ہائر دستیاب ہیں۔ جیساکہ نیشل
ے ہیں۔ ہوڈر
ے گئ
 5تعلیمی قاپلیت نئی ہے اور اس کے ابھ ی کو ئی پاسٹ پییرز نہیں ہیں لہذا ایس کیو اے ( )SQAنمونہ پییرز تیار کئ
ے ہیں۔ دستیاب مواد کی
ے ذا تی ماڈل پرپکٹس پییرز اور جواپات بھ ی شائع کئ
گیسن ( )Hodder Gibsonنے ان کے ساتھ ساتھ ا پن
ے پراہ مہرپا نی  www.hoddereducation.co.ukپرمالجظہ کرپں۔
مکمل تفصیالت کے لئ

سکاٹش کینڈپڈپٹ (امیدوار)نمیر کارڈ
آپ کا سکاٹش کینڈپڈپٹ نمیر (ایس سی اپن ( ) )SCNآپ کا اپک منفرد تا جیات ایس کیو اے ( )SQAامیدوار نمیر ہے۔ آپ کو اسے
ے امتحا نی جوا بی کتاپ جوں میں درج کرنے کی ضرورت ہو گی یس الزم ہے کہ پہ آپ کو پاد ہو۔
ا پن
ے ایس سی اپن ()SCN
پہ تسلی کرلیں کہ آپ کو اپنا ایس سی اپن ( )SCNپاد ہے اور اسے درست استعمال کرپں۔ آپ کا سنٹر آپ کوا پن
ے ایس سی اپن
ے ا پن
ے ہیں۔ پاد دہا نی کے لئ
ے ایس سی اپن ( )SCNکارڈ پرتحرپر نمیر کو لکھ کرپاس رکھ سکت
ے گا۔ آپ ا پن
سے آگاہ کرسک
ے ہیں۔
( )SCNکارڈ کو آپ کمرہ امتحان میں لے جاسکت

ے
ے والے آپ سب کے لئ
نیشنلز  ،انٹرمیڈپٹس ،ہائرز اور اپڈوانسڈ ہائرز میں جصہ لین
نیک خواہشات۔ آپ کی محنت اور کاوش پہتر نتائج کے جصول میں مفید ثاپت ہو گی
جس کے آپ حقدار ہیں۔

ایسا کرناممکن ہے
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