ਤੁਸਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆ 2018
ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ  ੜ ਸ
ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਆਣੀ ਯੀਖਐਆ ਫਾਯ ਜ ਜਾਣਨ ਦੀ ਰ ੜ ਸ ਇਸ ਦਤਾਵਜ਼ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਉ ਫਾਯ ਦੱ ਦਾ ਸ। ਇ ਖਵੱ ਚ ਜ਼ਯੂਯੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ਜ ਖਏ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਯੀਖਐਆ ਤੋਂ
ਖਸਰਾਂ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ’ਤ ੜਹਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ,ਬਾਵੇਂ ਤੁੀਂ ਯੀਖਐਆਵਾਂ ਖਵੱ ਚ ਖਸਰਾਂ ਸੀ ਫਠ ਚੁੱ ਏ ਸੁੂੰ ਦ ਸ।
ਜ ਇ ਦਤਾਵਜ਼ ਖਵੱ ਚ ਖਏ ਵੀ ੱ ਰ ਫਾਯ ਤੁਸਾਡ ਏਈ ਵਾਰ ਸਨ ਤਾਂ ਆਣ ਅਖਧਆਏ ਜਾਂ ਰ ਏਚਯਾਯ ਨਾਰ ੱ ਰ ਏਯ। ਆਣ ਭਾਤਾ-ਖਤਾ ਜਾਂ ਦਐਬਾਰਏਯਤਾ ਨਾਰ
ਇ ਜਾਣਏਾਯੀ ਨੂੂੰ ਾਂਝਾ ਏਯਨਾ ਅਤ ਇ ਫਾਯ ਖਵਚਾਯ-ਚਯਚਾ ਏਯਨਾ ਵੀ ਤੁਸਾਡ ਰਈ ਉਮੀ ਸ ਏਦਾ ਸ।
ਖਤਆਯੀ ਏਯਨੀ ਮਾਦ ਯੱ ਐ, ਸ਼ਾਂਤ ਯਸ ਅਤ ਆਣ ਵੱ ਰੋਂ ਖਫਸਤਯੀਨ ਏਯ।
ਤੁਸਾਨੂੂੰ www.sqa.org.uk/learners ‘ਤ ਵੀ ਸਯ ਵਧਯੀ ਰਾਬਦਾਇਏ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਾਤ ਸਵੀ।

ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਖਤਆਰੀ ਕਰਨੀ
ਮਾਂ ਾਰਨੀ
ਯੀਖਐਆ ਦੀ ਭਾਂ ਾਯਨੀ www.sqa.org.uk/timetable ‘ਤ ਉਰਫਧ ਸ।
ਆਣੀਆਂ ਯੀਖਐਆਵਾਂ ਦ ਖਭਆਂ ਦੀ ਆਣ ਅਖਧਆਏਾਂ ਅਤ ਰ ਏਚਯਾਯਾਂ ਨਾਰ ਸਭਸ਼ਾਂ ਦੂਸਯੀ-ਜਾਂਚ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ, ਖਏਉਂਖਏ ਏੂਰਾਂ ਅਤ ਏਾਰਜਾਂ ਨੂੂੰ ਯੀਖਐਆਵਾਂ ਦ
ਸ਼ੁਯੂ ਸਣ ਦ ਭੇਂ ਨੂੂੰ ਥੜਹਾ ਖਜਸਾ ਫਦਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ।
ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਖਏ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਤਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਖਏ ਤੁੀਂ ਖਏਨਹਾਂ ਯੀਖਐਆਵਾਂ ਖਵੱ ਚ ਫਠ ਯਸ ਸ, ਇਸ ਏਦੋਂ ਸਨ, ਅਤ ਇਸ ਖਏੱ ਥ ਸਣੀਆਂ ਸਨ।

SQA ਐਪਾਂ
ਇ ਭੇਂ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਸਾਇਤਾ ਦਣ ਰਈ ਭੁਫ਼ਤ ਾਂ ਸਨ।
MyExams  ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਆਣੀ ਖਨਿੱਜੀ ਭਾਂ ਾਯਨੀ ਨੂੂੰ ਫਨਾਉਣ ਅਤ ਦਐਣ ਦੀ, ਖ ੱ ਣੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਨ, ਅਤ ਇ ਨੂੂੰ ਸਯ ਏਰੂੰਡਯਾਂ ਖਵੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਨ ਦੀ ਐੁੱ ਰਹ
ਖਦੂੰ ਦੀ ਸ।
MyStudyPlan  ੜਹਾਈ ਦੀ ਇਏ ਖਨਿੱਜੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਏ ਤੁਸਾਡੀ ਦੁਸਯਾਈ (ਖਯਵੀਜ਼ਨ) ਦਾ ਰਫੂੰਧਨ ਏਯਨ ਖਵੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਦੀ ਸ।
ਜ ਤੁੀਂ  ਨੂੂੰ ਨਸੀਂ ਵਯਤਣਾ ਚਾਸੁੂੰ ਦ, ਤਾਂ ਤੁੀਂ ਨਰਾਈਨ ਾਇਭ- ਫਰ ਖਫਰਡਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਦ ਸ ਆਣੀ ਐੁਦ ਦੀ ਖਨਿੱਜੀ ਯੀਖਐਆ ਭਾਂ ਾਯਣੀ ਫਣਾ ਏਦ ਸ।
ਵਧਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ www.sqa.org.uk/studyplan ਵਐ।

ਖਪਛ ਪਪਰ
ਖਛਰ ਾਰਾਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੱ ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਅਖਬਆ ਏਯਏ ਤੁੀਂ ਆਣੀਆਂ ਯੀਖਐਆਵਾਂ ਰਈ ਖਤਆਯੀ ਏਯ ਏਦ ਸ।
ਤੁੀਂ ਇਸਨਾਂ ਨੂੂੰ www.sqa.org.uk/pastpaperinfo ਤੋਂ, ਅੂੰ ਏਣ ਖਨਯਦਸ਼ਾਂ ਭਤ ਡਾਊਨਰ ਡ ਏਯ ਏਦ ਸ।

ਾਜ-ਮਾਨ
ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਖਏ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਤਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਖਏ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਖਏਸੜ ਾਜ਼-ਭਾਨ ਨੂੂੰ ਵਯਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ ਅਤ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਆਣ ਨਾਰ ਏੀ ਖਰਆਉਣ ਦੀ ਰ ੜ ਸ - ਖਜਵੇਂ ਖਏ ਿੱਨ
ਅਤ ਏਰਏੁਰ ਯ। ਤੁਸਾਡ ਅਖਧਆਏ ਅਤ ਰ ਏਚਯਾਯ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਇ ਫਾਯ ਦੱ  ਏਣ।
ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਯੀਖਐਆ ਦ ਦਯਾਨ ਆਣਾ ਏਈ ਵੀ ਾਜ਼-ਭਾਨ ਖਏ ਨਾਰ ਵੀ ਾਂਝਾ ਏਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਸੀਂ ਸ।

ਤੁਸਾਡਾ Scottish Candidate Number
ਤੁਸਾਡਾ Scottish Candidate Number (SCN) ਤੁਸਾਡਾ ਖਨਿੱਜੀ SQA ਛਾਣ ਨੂੰਫਯ ਸ। ਾਡੀਆਂ ਰਣਾਰੀਆਂ ਤੁਸਾਡੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਖਯਏਾਯਡ ਏਯਨ ਅਤ
ਐਜਣ ਰਈ ਤੁਸਾਡ SCN ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਦੀਆਂ ਸਨ।। ਇਸ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਖਏ ਤੁਸਾਡਾ ਰਭਾਣ-ੱ ਤਯ ਖਫਰਏੁਰ ਨਵਾਂ ਸ।

ਤੁਸਾਡਾ ਏੂਰ ਜਾਂ ਏਾਰਜ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਇਸ ਦੱ  ਏਾ ਖਏ ਤੁਸਾਡਾ SCN ਏੀ ਸ । ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਇਸ ਆਣੀਆਂ ਯੀਖਐਆਵਾਂ ਤੋਂ ਖਸਰਾਂ ਤਾ ਸਵ - ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਇ ਨੂੂੰ
ਆਣੀ ਯੀਖਐਆ ਉੱਤਯ ੁਖਤਏਾਵਾਂ ਤ ਸੀ ਅਤ ਸ਼ ਖਰਐਣ ਦੀ ਰ ੜ ਸਵੀ।
ਤੁੀਂ ਆਣ ਵਯਵ ਖਰਐਣ ਰਈ, ਆਣੀ ਯੀਖਐਆ ੁਖਤਏਾ ਦ ਖਛਰ ਾ SCN ਏਾਯਡ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯ ਏਦ ਸ। ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਇ ਏਾਯਡ ਨੂੂੰ ਯੀਖਐਆ ਏਭਯ ਖਵੱ ਚ ਰ ਏ
ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ, ਯ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਇ ਉੱਤ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ’ਤ ਏੁਝ ਸਯ ਨਸੀਂ ਖਰਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ। ਜ ਏਾਯਡ ਉੱਯ ਏਈ ਵੀ ਅਣਅਖਧਏਾਯਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ , ਤਾਂ
ਤੁਸਾਡ ਯੀਖਐਆ ਦਾਐਰ ਨੂੂੰ ਯੱ ਦ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ।

ਤੁਸਾਡ ਨਾਮ ਅਤ ਪਤ ਦ ਵਰਵ
ਇਸ ਮਏੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਖਏ ਤੁੀਂ ਨਤੀਜ ਵਾਰ ਖਦਨ ਆਣਾ ਰਭਾਣ-ੱ ਤਯ ਰਾਤ ਏਯਦ ਸ, ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਖਏ ਤੁਸਾਡ ਏੂਰ ਜਾਂ ਏਾਰਜ ਏਰ ਤੁਸਾਡ ਸੀ ਵਯਵ ਸਣ
– ਖਜ ਖਵੱ ਚ ਤੁਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾਭ ਅਤ ਤਾ ਸ਼ਾਭਰ ਸ।
ਜਏਯ ਤੁਸਾਡ ਏਈ ਵੀ ਖਨਿੱਜੀ ਵਯਵ ਫਦਰਦ ਸਨ, ਜਾਂ ਯਭੀਆਂ ਦਯਾਨ ਫਦਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਯਭੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ੀਆਂ ਐਤਭ ਸਣ ਤੋਂ ਖਸਰਾਂ ਆਣ ਏੂਰ ਜਾਂ ਏਾਰਜ
ਨੂੂੰ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ’ਤ ਦੱ ਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਉਸ ਾਡ ਵੱ ਰੋਂ ਤੁਸਾਡਾ ਰਭਾਣ-ੱ ਤਯ ਖਰੂੰ



ਏੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਸਰਾਂ, ਖ ਭ ‘ਤ ਤੁਸਾਡ ਵਯਖਵਆਂ ਨੂੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਫਣਾ ਏਣ।

MySQA

ਤੁੀਂ ਆਣ MySQA ਅਏਾਊਂ ਖਵੱ ਚ ਰ  ਇਨ ਏਯਏ ਆਣ ਖਨਿੱਜੀ ਵਯਖਵਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ ਏਦ ਸ। ਜਏਯ ਤੁਸਾਡ ਏਰ ਖਸਰਾਂ ਏਈ ਅਏਾਊਂ ਨਸੀਂ ਸ, ਤੁੀਂ
www.mysqa.org.uk ‘ਤ ਇ ਰਈ ਾਈਨ ਅੱ  ਏਯ ਏਦ ਸ।
ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਖਏ ਤੁਸਾਡਾ ਨਾਭ ਉਵੇਂ ਸੀ ਖਰਖਐਆ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਖਜਵੇਂ ਤੁੀਂ ਇ ਨੂੂੰ ਆਣ ਰਭਾਣ-ੱ ਤਯ ਤ ਦਐਣਾ ਚਾਸੁੂੰ ਦ ਸ ਅਤ ਤਾ ਉਸ ਸੀ ਸ ਖਜੱ ਥ ਤੁੀਂ ਚਾਸੁੂੰ ਦ ਸ ਖਏ
ਤੁਸਾਡਾ ਰਭਾਣ-ੱ ਤਯ ਬਖਜਆ ਜਾਵ।

ਤੁਸਾਨੂੂੰ MySQA ਅਏਾਊਂ ਯੱ ਐਣ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਨਸੀਂ ਸ, ਯ ਇਸ ਤੁਸਾਡ ਵਯਖਵਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਰਈ ਉਮੀ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਅਤ ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਏ ਜਾਂ ਈ-ਭਰ ਦੁਆਯਾ
ਆਣ ਇਭਖਤਸਾਨ ਨਤੀਜ ਰਾਤ ਏਯਨਾ ਚਾਸੁੂੰ ਦ ਸ ਤਾਂ ਇ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ।
ਤੁਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
SQA ਤੁਸਾਡ ਏੂਰ ਜਾਂ ਏਾਰਜ ਅਤ ਤੁਸਾਡੀ ਥਾਨਏ ਅਥਾੱਯ ੀ ਤੋਂ ਤੁਸਾਡ ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਇਏੱ ਤਯ ਏਯਦੀ ਸ। ਅੀਂ ਤੁਸਾਡੀ ਯੀਖਐਆ ਦੀਆਂ ਉੱਤਯ ੁਖਤਏਾਵਾਂ ਅਤ
ਸਯ ਭੁਰਾਂਏਣ ਭੱ ਯੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਇਏੱ ਤਯ ਏਯਦ ਸਾਂ।
ਇਸ ਾਯੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਤੁਸਾਡੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਨਾਰ ਫੂੰ ਧਤ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਅਤ ਅੀਂ ਇਨੂੂੰ ਇਨਹਾਂ ਰਈ ਵਯਤਦ ਸਾਂ:



ਤੁਸਾਡ ਰਈ SQA ਯੀਖਐਆ ਦਣ ਅਤ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਦ ਰਫੂੰਧ ਏਯਨ ਰਈ



ਤੁਸਾਡਾ ਏ ਖ ਸ਼ ਮਤਾ ਰਭਾਣ-ੱ ਤਯ ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਰਈ



ਤੁਸਾਡ ਵੱ ਰੋਂ ਫਨਤੀ ਏੀਤੀ ਵਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ, ਖਜਵੇਂ ਖਏ MySQA



ੁੱ ਛਖੱ ਛ ਦ ਜਵਾਫ ਦਣ ਰਈ



ੂੰ ਬਾਵੀ ਗ਼ਰਤ-ਖਵਸਾਯ ਦ ਭਾਭਖਰਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਰਈ

ਅੀਂ ਇ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਅੂੰ ਏਖੜਆਂ ਅਤ ਐਜ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਵੀ ਏਯਦ ਸਾਂ।

ਅੀਂ ਤੁਸਾਡੀ ਏੁਝ ਜਾਣਏਾਯੀ ਸਯ ੂੰ ਥਾਵਾਂ ਦ ਨਾਰ ਾਂਝਾ ਏਯ ਏਦ ਸਾਂ ਖਜਵੇਂ ਖਏ ਏ ਖ ਸ਼ ਯਏਾਯ, UCAS, ਤੁਸਾਡਾ ਏੂਰ ਜਾਂ ਏਾਰਜ ਅਤ ਸਯ ਤੀਜੀ ਖਧਯਾਂ ਜ
ਾਡੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਰਦਾਨ ਏਯਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੀਂ ਤੁਸਾਡੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਖਏਵੇਂ ਏਯਦ ਸਾਂ ਇ ਫਾਯ ਸਯ ਜਾਣਏਾਯੀ www.sqa.org.uk/privacystatement ਤ
ਉਰਫਧ ਸ।
ਾਡ ਏਰ ਤੁਸਾਡ ਫਾਯ ਜ ਜਾਣਏਾਯੀ ਸ, ਤੁੀਂ ਉਦੀ ਇੱ ਏ ਏਾੀ ਰਈ ਫਨਤੀ ਏਯ ਏਦ ਸ – www.sqa.org.uk/requestpersonalinformation ’ਤ ਦਐ ਖਏ ਇਸ
ਫਨਤੀ ਖਏੂੰ ਝ ਏਯਨੀ ਸ।
ਤੁਸਾਡੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਨੂੂੰ ੁਯੱਖਐਅਤ ਯੱ ਐਣ ਦ ਖਸੱ  ਵੱ ਜੋਂ, ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਪਨ ਦੁਆਯਾ SQA ਨਾਰ ੂੰ ਯਏ ਏਯਨ ਦੀ ਚਣ ਏਯਦ ਸ, ਤਾਂ ਅੀਂ ਤੁਸਾਡ ਨਾਰ ਖਏ ਵੀ ਜਾਣਏਾਯੀ
ਦੀ ਚਯਚਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਖਸਰਾਂ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਆਣੀ ਛਾਣ ਦੀ ੁਸ਼ ੀ ਏਯਨ ਰਈ ਆਐਾਂ। ਾਨੂੂੰ ਤੁਸਾਡੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਫਾਯ ਭਾਤਾ-ਖਤਾ ਜਾਂ ਦਐਬਾਰਏਯਤਾ ਦ ਭਤ, ਖਏ ਸਯ
ਨਾਰ, ਚਯਚਾ ਏਯਨ ਰਈ ਵੀ ਤੁਸਾਡੀ ਖਸਭਤੀ ਦੀ ਰ ੜ ਸਵੀ।

ਪਰੀਖਿਆ ਦ ਇੂੰਤਜਾਮ
ਜਏਯ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਆਣੀ ਖਏ ਵੀ ਯੀਖਐਆ ਰਈ ਵਧੀਏ ਸਾਇਤਾ ਜਾਂ ਖਾ ਇੂੰ ਤਜਾਭਾਂ ਦੀ ਰ ੜ ਸ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਇ ਦੀ ਚਯਚਾ ਆਣ ਏੂਰ ਜਾਂ ਏਾਰਜ ਨਾਰ ਏਯਨੀ
ਚਾਸੀਦੀ ਸ।

ਪਰੀਖਿਆ ਵਾ ਖਦਨ
ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਈ ਪਸੁੂੰ ਚਣਾ
ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਯੀਖਐਆ ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਸਣ ਤੋਂ 10 ਖਭੂੰ

ਖਸਰਾਂ ਯੀਖਐਆ ਏਭਯ ਦ ਫਾਸਯ ਖਤਆਯ ਯਖਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਦਯੀ ਨਾਰ ਆ ਸ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੂੰ SQA

ਯੀਖਐਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੂੰ ਭਵਾਯੀ ਰ ਯਸ ਅਖਧਆਏ ਜਾਂ ਰ ਏਚਯਾਯ ਨੂੂੰ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ’ਤ ੂਖਚਤ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਉਸ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਦੱ ਣ ਖਏ ਏੀ ਤੁੀਂ ਯੀਖਐਆ ਖਵੱ ਚ ਫਠ ਏਦ
ਸ।
ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਖਫਭਾਯੀ ਜਾਂ ਖਏ ਸਯ ਏਾਯਨ ਏਯਏ ਯੀਖਐਆ ਨਸੀਂ ਦ ਏਦ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ’ਤ SQA ਯੀਖਐਆਵਾਂ ਦ ਇੂੰ ਚਾਯਜ ਅਖਧਆਏ ਜਾਂ ਰ ਏਚਯਾਯ ਨੂੂੰ
ਇ ਫਾਯ ਖਜੂੰ ਨੀ ਜਰਦੀ ਸ ਏ, ਨੀ ਜਰਦੀ ੂਖਚਤ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
ਵਰਖਜਤ ਵਤਾਂ
ਵਯਖਜਤ ਵਤਾਂ ਉਸ ਵਤਾਂ ਸੁੂੰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜ ਯੀਖਐਆ ਏਭਯ ਖਵੱ ਚ ਤੁਸਾਡ ਏਰ ਡਏ ਤ ਨਸੀਂ ਸਣੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ। ਇਨਹਾਂ ਖਵੱ ਚ ਸਠ ਖਰਐੀਆਂ ਵਤਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ:


ਭਫਾਇਰ ਪਨ



ਇਰ ਏ ਰਖਨਏ ਉਏਯਣ ਖਜਵੇਂ ਖਏ MP3 ਰ ਅਯ, ਆਈਡ, ਫ
 ਰ , ਭਾਯ ਵਾਚ ਜਾਂ ਏਈ ਸਯ ਮੂੰ ਤਯ ਜ ਵਫ-ਭਯੱ ਥਾ ਵਾਰਾ ਸਵ ਜਾਂ ਜਾਣਏਾਯੀ  ਯ
ਏਯਦਾ ਸਵ



ਖਏਤਾਫਾਂ, ਨੋਟ੍, ਏਿੱਚ ਜਾਂ ਏਾਜ਼



ੈੰਖਰ ਏ/ਏਰਏੁਰ ਯ ਏ



ਗ਼ਯ-ਏਰਏੁਰ ਯ ਯਾਂ ਖਵੱ ਚ ਏਰਏੁਰ ਯ



ਸ਼ਫਦਏਸ਼ - ਖਨਯਧਾਖਯਤ ਖਵਖਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ

ਜਦੋਂ ਤੱ ਏ ਖਏ ਇਸਨਾਂ ਖਵੱ ਚੋਂ ਖਏ ਵੀ ਵਤੂ ਨੂੂੰ SQA ਦੁਆਯਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਰਫੂੰਧਨ ਦ ਖਸੱ  ਵਜੋਂ ਭਨਜੂਯ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਖਸਰਾਂ ਮਜਨਾ ਫਣਾਉਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਅਤ
ਉਸਨਾਂ ਨੂੂੰ ਖਏ ੁਯੱਖਐਅਤ ਥਾਂ ਤ ਯੱ ਐ ਦਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
ਖਏਉਂਖਏ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਆਣੀ ਖਨਯਧਾਖਯਤ ੀ ਤ ਖਏ ਵੀ ਵਯਖਜਤ ਵਤਾਂ ਰ ਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਖਆ ਨਸੀਂ ਸ, ਇ ਰਈ ਇਸ ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ ਸ ਖਏ ਤੁੀਂ ਆਣ ਫਾਂ ਅਤ ਜਫਾਂ
ਦੀ ਖਧਆਨ ਨਾਰ ਜਾਂਚ ਏਯ ਤਾਂ ਜ ਇਸ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਏ ਖਏ ਤੁਸਾਡ ਏਰ ਇਸਨਾਂ ਖਵੱ ਚੋਂ ਏਈ ਵਤੂ ਨਸੀਂ ਸ।
ਜਦੋਂ ਖਾ ਵਤਾਂ ਦੀ ਯੀਖਐਆ ਖਵੱ ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ, ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਖਏ ਉਸ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ’ਤ SQA ਦ ਖਨਮਭਾਂ ਨੂੂੰ ੂਯਾ ਏਯਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸਾਡ
ਅਖਧਆਏ ਜਾਂ ਰ ਏਚਯਾਯ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਦੱ  ਏਣ। ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ’ਤ ਇਸ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਖਏ ਇਰ ਏ ਰਖਨਏ ਵਤਾਂ ਦੀ ਵਯਖਜਤ ਡ  ਜਾਂ ਖਏ ਸਯ
ਪੀਚਯਜ਼ ਰਈ ਸੁੂੰ ਚ ਨਸੀਂ ਸ, ਖਜੂੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਯੀਖਐਆ ਖਵੱ ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਸੀਂ ਸ।
ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਯੀਖਐਆ ਖਵੱ ਚ, ਖਜੱ ਥ ਸ਼ਫਦ-ਏਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ, ਆਣਾ ਸ਼ਫਦ-ਏਸ਼ ਵਯਤਣ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾਉਂਦ ਸ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਯੀਖਐਆ ਤੋਂ ਖਸਰਾਂ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ’ਤ
ਇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯਵਾ ਰ ਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਤੁਸਾਡਾ ਅਖਧਆਏ ਜਾਂ ਰ ਏਚਯਾਯ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਦੱ  ਏਾ ਖਏ ਇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਏਵੇਂ ਏਯਵਾਉਣੀ ਸ।

ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰ ਖਵਿੱ ਚ
ਡਕ
ਫਸੁਤ ਏੂਰਾਂ ਅਤ ਏਾਰਜਾਂ ਖਵੱ ਚ, ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਸਯਏ ਯੀਖਐਆ ਰਈ ਇੱ ਏ ਡਏ ਜਾਂ ੀ ਨੂੰਫਯ ਖਦੱ ਤਾ ਜਾਵਾ। ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਖਏ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਇਸ ਨੂੰਫਯ ਯੀਖਐਆ ਤੋਂ ਖਸਰਾਂ
ਤਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ। ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਆਣੀ ਖਨਯਧਾਖਯਤ ੀ ਤ ਏਈ ਵੀ ਵਯਖਜਤ ਵਤਾਂ ਨਸੀਂ ਰ ਏ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ। ਜ ਤੁੀਂ ਅਖਜਸਾ ਏਯਦ ਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਭੂੰ ਖਨਆ ਜਾਵਾ ਖਏ ਇਸ

‘ਵਤਾਂ ਤੁਸਾਡ ਏਰ ਾਈਆਂ ਈਆਂ’, ਖਜ ਦ ਖੱ

 ਵਜੋਂ ਇਭਖਤਸਾਨ ਖਵਚ ਤੁਸਾਡ ਦਾਐਰ ਨੂੂੰ ਯੱ ਦ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ।

ਖਨਰੀਿਕ (Invigilators)
ਉਸ ਰ ਏ ਜ ਤੁਸਾਡੀਆਂ ਯੀਖਐਆਵਾਂ ਦੀ ਖਨਯਾਨੀ ਏਯਦ ਸਨ, ‘ਖਨਯੀਐਏ’ ਏਸਾਉਂਦ ਸਨ। ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਏੂੰ ਭ ਇਸ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਖਏ ਤੁਸਾਡੀਆਂ ਯੀਖਐਆਵਾਂ
ਖਨਮਭਾਂ ਦ ਭੁਤਾਫਏ ਸੁੂੰ ਦੀਆਂ ਸਣ ਅਤ ਖਨਮਭਾਂ ਨੂੂੰ ਖਨਯੱ ਐਤਾ ਨਾਰ ਰਾੂ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਖਨਯੀਐਏ ਵੱ ਰੋਂ ਖਦੱ ਤੀਆਂ ਈਆਂ ਖਏ ਵੀ ਖਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ’ਤ
ਾਰਣਾ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਯੀਖਐਆ ਏਭਯ ਖਵੱ ਚ ਆਣੀ ਖਨਯਧਾਖਯਤ ੀ ਤੱ ਏ ਏਈ ਵਯਖਜਤ ਵਤੂ ਨਾ ਰ ਏ ਜਾਣਾ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਖਸਤ, ਇਸਨਾਂ ਖਸਦਾਇਤਾਂ ਨੂੂੰ
ੁਣਨਾ ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨੀ ਤੁਸਾਡੀ ਖਜ਼ੂੰ ਭਵਾਯੀ ਸ।
ਤੁਸਾਡੀ ਯੀਖਐਆ ਸ਼ੁਯੂ ਸਣ ਤੋਂ ਖਸਰਾਂ, ਖਨਯੀਐਏ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਇਸ ਮਏੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਇੱ ਏ ਆਐਯੀ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਰਈ ਆਐਾ ਖਏ ਤੁਸਾਡ ਏਰ ਏਈ ਵੀ ਵਯਖਜਤ ਵਤਾਂ ਨਾ
ਸਣ। ਜ ਤੁਸਾਡ ਏਰ ਏਈ ਵੀ ਵਯਖਜਤ ਵਤੂ ਸਵ, ਤਾਂ ਖਨਯੀਐਏ ਨੂੂੰ ਦ ਖਦ ਅਤ ਯੀਖਐਆ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਸ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਵਾ ਏਯ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾਵੀ।
ਜਏਯ ਯੀਖਐਆ ਦ ਦਯਾਨ, ਤੁਸਾਡ ਨਾਰ ਏੁਝ ਵੀ ਅਏਰਖਤ ਵਾਯਦਾ ਸ, ਖਜਵੇਂ ਖਏ ਖਫਭਾਯ ਭਖਸੂ ਏਯਨਾ, ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਤੁਯੂੰਤ ਖਨਯੀਐਏ ਨੂੂੰ ੂਖਚਤ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
ਖਨਯਮ
ਇਸ ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ ਸ ਖਏ ਤੁੀਂ SQA ਖਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ, ਇਸ ਮਏੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਖਏ ਸਯ ਖਏ ਏਰ ਆਣਾ ਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਏੂੰ ਭ ਏਯਨ ਦਾ ਇੱ ਏ ਖਨਯੱ ਐ ਅਤ
ਫਯਾਫਯ ਭਏਾ ਸਵ।
ਤੁਸਾਡਾ ਖਵਸਾਰ
ਰਤ ਖਵਸਾਯ ਅਤ ਆਚਯਣ, ਜ ਖਏ ਯੀਖਐਆ ਦ ਦਯਾਨ ਖਵਨ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ, ਉਨੂੂੰ ਦੁਯਾਚਾਯ ਭੂੰ ਖਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਉਸ ਦੂਜ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਰਈ ਉਖਚਤ ਨਸੀਂ ਸੁੂੰ ਦ, ਅਤ
ਇਨਾਂ ਦੀ ੂਚਨਾ SQA ਨੂੂੰ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾਵੀ ਅਤ ੜਤਾਰ ਏੀਤੀ ਜਾਵੀ। ਤੁਸਾਡਾ ਏੂਰ ਜਾਂ ਏਾਰਜ ਇਸਨਾਂ ੜਤਾਰਾਂ ਫਾਯ ਸਯ ਖਵਆਖਐਆ ਏਯ ਏਦਾ ਸ, ਖਜਦ ਫਸੁਤ
ੂੰ ਬੀਯ ਨਤੀਜ ਸ ਏਦ ਸਨ। ਜ਼ਾ ਖਵੱ ਚ ਅਏਯ ਨੂੰਫਯ ੁਆਉਣਾ ਅਤ ਤੁਸਾਡ ਯੀਖਐਆ ਦਾ ਦਾਐਰਾ ਯੱ ਦ ਸਣਾ ਸ਼ਾਭਰ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ।
ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦ ਦੁਯਾਚਾਯ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸਯਨਾਂ ਖਵੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ:



ਯੀਖਐਆ ਏਭਯ ਖਵੱ ਚ ਆਣੀ ੀ 'ਤ ਤੁਸਾਡ ਏਰ ਏਈ ਵੀ ਵਯਖਜਤ ਵਤੂ ਦਾ ਸਣਾ।



ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ ਏਈ ਸਯ ਸਣ ਦਾ ਖਵਐਾਵਾ ਏਯਨਾ ਜਾਂ ਖਏ ਸਯ ਨੂੂੰ ਆਣੀ ਥਾਂ ਤ ਯੀਖਐਆ ਖਵੱ ਚ ਫਠਣ ਰਈ ਖਰਆਉਣ ਦੀ ਏਖਸ਼ਸ਼ ਏਯਨੀ।



ਯੀਖਐਆ ਏਭਯ ਖਵੱ ਚ ਖਵਨਏਾਯੀ ਵਤੀਯਾ।



ਆਣੀ ਉੱਤਯ ੁਖਤਏਾ ਖਵੱ ਚ ਅੱ ਐੜ, ਫਦਜ਼ੁਫਾਨ, ਅਭਾਨਜਨਏ ਜਾਂ ੱ ਐਾਤੀ ਬਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖਚੱ ਤਯਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਨਾ।



ਖਏ ਸਯ ਯੀਖਐਆਯਥੀ ਤੋਂ ਨਏਰ ਏਯਨਾ।



ਖਭਰੀ-ਬਤ – ਖਵਅਏਤੀਤ ਏੂੰ ਭ ਖਵੱ ਚ ਸਯਾਂ ਯੀਖਐਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਏੂੰ ਭ ਏਯਨਾ ਜ ਖਏ ਤੁਸਾਡਾ ਆਣਾ ਏੂੰ ਭ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ੀ।



ਾਖਸਤਏ-ਚਯੀ – ਉਖਚਤ ਢੂੰ  ਨਾਰ ਰਤਾਂ ਨੂੂੰ ਵੀਏਾਯ ਏਯਨ ਖਵੱ ਚ ਅਪਰ ਸਣਾ ਅਤ/ਜਾਂ ਖਏ ਸਯ ਦ ਏੂੰ ਭ ਨੂੂੰ ਇੂੰ ਝ ਸ਼ ਏਯਨਾ ਖਜਵੇਂ ਖਏ ਉਸ ਤੁਸਾਡਾ
ਆਣਾ ਸੀ ਏੂੰ ਭ ਸਵ।

ਪਰਸ਼ਨ ਪਿੱ ਤਰ ਅਤ ਉੱਤਰ ਪੁਖਤਕਾਵਾਂ
ਆਣ ਰਸ਼ਨ ੱ ਤਯ ਦ ਭੂਸਯ ਖਦੱ ਤੀਆਂ ਈਆਂ ਖਸਦਾਇਤਾਂ ਨੂੂੰ ੜਹਨਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਖਏ ਤੁੀਂ ਇਸਨਾਂ ਦੀ ਖਧਆਨ ਨਾਰ ਾਰਣਾ ਏਯਦ ਸ।

ਏੁਝ ਯੀਖਐਆਵਾਂ ਖਵੱ ਚ, ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਇੱ ਏ ਵੱ ਐਯਾ ਰਸ਼ਨ ੱ ਤਯ ਅਤ ਉੱਤਯ ੁਖਤਏਾ ਖਭਰ ੀ। ਜਏਯ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਵਾਧੂ ਏਾਜ਼ ਦੀ ਰ ੜ ਸਵ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਆਣਾ ਸੱ ਥ ਐੜਹਾ ਏਯਏ
ਖਨਯੀਐਏ ਨੂੂੰ ਆਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਏੁਝ ਖਵਖਸ਼ਆਂ ‘ਚ, ਉੱਤਯ ੁਖਤਏਾ ਦ ਅੂੰ ਤ ਖਵੱ ਚ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਵਾਧੂ ੂੰ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਫ਼ ਯ ਖਭਰਣ।
ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਆਣ ਰਸ਼ਨ ੱ ਤਯ ਜਾਂ ਉੱਤਯ ੁਖਤਏਾ ਦ ਭੂਸਯ ਆਣ ਵਯਖਵਆਂ ਨੂੂੰ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ’ਤ ੜਹਨਮ ਢੂੰ  ਨਾਰ ੂਯਾ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਜਏਯ ਵਾਧੂ ਏਾਜ਼ ਦੀ
ਵਯਤੋਂ ਏਯ ਯਸ ਸ, ਤਾਂ ਸਯਏ ੂੰ ਨੇ ਉੱਤ ਆਣਾ ਨਾਭ, Scottish Candidate Number (SCN), ਅਤ ਏੂਰ ਜਾਂ ਏਾਰਜ ਖਰਐਣਾ ਮਾਦ ਯੱ ਐ ਅਤ ਇਸਨਾਂ ਨੂੂੰ ਆਣੀ ਉੱਤਯ
ੁਖਤਏਾ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਾ।
ਆਣ ੂਯ ਰਸ਼ਨ ੱ ਤਯ ਤ ਏੂੰ ਭ ਏਯ ਜਦੋਂ ਤੱ ਏ ਤੁੀਂ ਰਸ਼ਨ ੱ ਤਯ ਦੀ ਭਾਤੀ (END OF QUESTION PAPER) ਏਥਨ ਨਸੀਂ ਦਐਦ। ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਤੁਸਾਡ ਰਈ
ਉੱਤਯ ਦਣ ਰਈ ਸਯ ਏੁੱ ਝ ਨਸੀਂ ਸਵਾ।
ਰਸ਼ਨ ੱ ਤਯ ਖਵੱ ਚ ਖਜੂੰ ਨਹਾਂ ੂੰ ਖਨਆਂ ਉੱਤ ਏਈ ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖਸਦਾਇਤਾਂ ਨਸੀਂ ਖਰਐੀਆਂ ਸਣੀਆਂ, ਉਸਨਾਂ ਉੱਯ ਐਾਰੀ ੂੰ ਨਾ (BLANK PAGE) ਖਰਖਐਆ ਸਵਾ। ਏਈ ਵੀ ੂੰ ਨਾ
ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਐਾਰੀ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ। ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਇ ਰਸ਼ਨ ੱ ਤਯ ਦੀ ਭਾਤੀ (END OF QUESTION PAPER) ਏਥਨ ਤੋਂ ਖਸਰਾਂ ਏਈ ਵੀ ੂੰ ਨਾ ਦਐਦ ਸ ਜ ਖਏ
ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਖਾਰੀ ਸ, ਤਾਂ ਇ ਫਾਯ ਖਨਯੀਐਏ ਨੂੂੰ ਦੱ ।

ਆਪਣ ਉੱਤਰ ਖਿਣਾ
ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ’ਤ ਏਾਰੀ ਜਾਂ ਨੀਰੀ ਖਆਸੀ ਵਾਰਾ ਿੱਨ ਵਯਤਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਜਿੱਰ ਿੱਨਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨਾ ਏਯ – ਇਸ ਤੁਸਾਡ ਉੱਤਯਾਂ ਦ ਖਪੱ ਏ  ਜਾਣ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ
ਏਦ ਸਨ।
ਇਸ ਅਖਸਭ ਸ ਖਏ ਤੁੀਂ ੜਹੀ ਜਾ ਏਣ ਵਾਰੀ ਖਰਐਾਈ ਖਵੱ ਚ ਖਰਐ। ਭਾਯਏਯ (ਯੀਖਐਆ ਚਿੱਏ ਏਯਨ ਵਾਰ ) ਤੁਸਾਡਾ ਏੂੰ ਭ ੜਹਨ ਰਈ ਆਣੀ ੂਯੀ ਏਖਸ਼ਸ਼ ਏਯਨ, ਯ
ਜਏਯ ਤੁਸਾਡੀ ਖਰਐਾਈ ੜਹਨੀ ਐੀ ਸ, ਤਾਂ ਸ ਏਦਾ ਸ ਖਏ ਉਸ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਅੂੰ ਏ ਨਾ ਦ ਏਣ। ਖਫਨਾਂ ਰਾਈਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਉੱਤਯ ੁਤਏਾਵਾਂ ਤ ਖਰਐਦ ਸ, ਰਾਈਨਾਂ ਖਵੱ ਚਏਾਯ
ਰਬ 1 cm (ੈਂ ੀਭੀ ਯ) ਦੀ ਜਹਾ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਏਖਸ਼ਸ਼ ਏਯ।
ਏੁਝ ਖਵਖਸ਼ਆਂ ਖਵੱ ਚ, ਗ਼ਰਤ ਸ਼ਫਦ-ਜੜਾਂ ਅਤ ਖਵਸ਼ਯਾਭ ਖਚਨਹਾਂ ਦ ਨਤੀਜ ਵੱ ਜੋਂ ਵੀ ਅੂੰ ਏ ਨਸੀਂ ਖਦੱ ਤ ਜਾ ਏਦ। ਜਏਯ ਇ ਫਾਯ ਜਾਂ ਆਣੀ ਖਰਐਾਈ ਫਾਯ ਤੁਸਾਡੀਆਂ ਏਈ
ਖਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਆਣ ਅਖਧਆਏ ਜਾਂ ਰ ਏਚਯਾਯ ਨਾਰ ੱ ਰ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ।
ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਖਏ ਰਸ਼ਨ ਰਈ ਇੱ ਏ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉੱਤਯ ਖਦੂੰ ਦ ਸ, ਤਾਂ ਏੱ ਚ ਏੂੰ ਭ ਜਾਂ ਅਣਚਾਸ ਉੱਤਯਾਂ ਉੱਯ ਏਾ ਾ ਭਾਯਨਾ ਮਾਦ ਯੱ ਐ।
ਮਕੀਅਤ
SQA ਏਰ ਯੀਖਐਆ ਾਭੱ ਯੀਆਂ ਖਜਵੇਂ ਖਏ ਉੱਤਯ ੁਤਏਾਵਾਂ ਜਭਾਂ ਸਣ ਤ, ਇਸ SQA ਦੀ ਖਫ਼ਖਜ਼ਏਰ ਰਾਯ ੀ (ਬਖਤਏ ੂੰ ਤੀ) ਫਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜ ਇਸਨਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ
ਭਾਯਖਏੂੰ  ਅਤ ਖਐਰਾਈ ਰਈ ਏਯਨ।
ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰ ਤੋਂ ਬਾਸਰ ਖਨਕਨਾ
ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਜਰਦੀ ਖਤਭ ਏਯ ਰੈਂ ਦ ਸ ਜਾਂ ਖਜੂੰ ਨਾਂ ਯ ਤੁੀਂ ਏਯ ਏਦ ਸ, ਨਾ ਏਯ ਖਰਆ ਸ, ਤਾਂ ਤੁੀਂ ਖਨਯੀਐਏ ਨੂੂੰ ਆਣਾ ਸੱ ਥ ਐੜਹਾ ਏਯਏ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਰਈ ੁੱ ਛ ਏਦ ਸ। ਜਏਯ ਯੀਖਐਆ ਇੱ ਏ ੂੰ  ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭੇਂ ਦੀ ਸ, ਤਾਂ ਖਨਯੀਐਏ ਤੁਸਾਨੂੂੰ 30 ਖਭੂੰ ਾਂ ਫਾਅਦ ਜਾਣ ਦੀ ਆਖਆ ਦ ਏਦ ਸਨ। ਜਏਯ ਯੀਖਐਆ ਇੱ ਏ ੂੰ 
ਦੀ ਜਾਂ ੱ

ਦੀ ਸ, ਤਾਂ 20 ਖਭੂੰ ਾਂ ਦ ਫਾਅਦ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ।

ਤੁਸਾਡ ਰਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਸਰਾਂ ਆਣੀ ਉੱਤਯ ੁਖਤਏਾ, ਰਸ਼ਨ ੱ ਤਯ ਅਤ ਏਈ ਵੀ ਡਾ ਾ ੁਖਤਏਾਵਾਂ ਖਨਯੀਐਏ ਨੂੂੰ ਦਣੀਆਂ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸਨ। ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਯੀਖਐਆ ਏਭਯ ਤੋਂ
ਫਾਸਯ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਸਰਾਂ ਖਨਯੀਐਏ ਨੂੂੰ ਉੱਤਯ ੁਖਤਏਾਵਾਂ ਨਸੀਂ ਖਦੂੰ ਦ, ਤਾਂ ਤੁੀਂ ਫੂੰ ਧਤ ਯ ਰਈ ਾਯ ਅੂੰ ਏ ੁਆ ਏਦ ਸ।

ਤੁਸਾਡ ਨਤੀਜ
ਨੂੰਬਰ ਦਣ ( ਮਾਰਖਕੂੰ ਗ)
ਤੁਸਾਡੀ ਯੀਖਐਆ ਦ ਫਾਅਦ, ਭਾਯਖਏੂੰ  ਦੀ ਰਖਏਖਯਆ ਸ਼ੁਯੂ ਸ ਜਾਵੀ। ਭਾਯਏਯ ਉਸ ਅਖਧਆਏ ਅਤ ਰ ਏਚਯਾਯ ਸਨ ਜ ਆਣ ਤਜਯਫ ਅਤ ਖਵਸ਼ ਦੀ ਭਸਾਯਤ ਦ
ਆਧਾਯ ਤ SQA ਵੱ ਰੋਂ ਖਧਆਨ ਨਾਰ ਚੁਣ  ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ। ਾਯ ਭਾਯਏਯਾਂ ਨੂੂੰ ਖਐਰਾਈ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਤ ਖਨਯਾਨੀ ਯੱ ਐੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਤਾਂ ਜ ਉਸ ਸਯ ਇੱ ਏ ਰਈ
ਖਨਯੱ ਐ ਢੂੰ  ਨਾਰ ਅਤ ਇਏਾਯਤਾ ਨਾਰ ਨੂੰਫਯ ਰਾਉਣ।
ਨੂੰਬਰ ਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇੱ ਏ ਵਾਯ ਜਦੋਂ ਨੂੰਫਯ ਦਣ ਦਾ ਏੂੰ ਭ ਭੁਏੂੰਭਰ ਏਯ ਖਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਡੀ ਯੀਖਐਆ ਦ ਨੂੰਫਯ ਨੂੂੰ ਏਯਵਯਏ ਜਾਂ ਤੁਸਾਡ ਏਯ ਦ ਸਯ ਬਾਾਂ ਦ ਨੂੰਫਯਾਂ ਦ ਨਾਰ ਜਖੜਆ
ਜਾਵਾ, ਖਜਵੇਂ ਖਏ ਏਾਯੁਜ਼ਾਯੀ ਜਾਂ ਭਖਖਏ ਯੀਖਐਆਵਾਂ ਨਾਰ। ਇਸ ਾਯ ਨੂੰਫਯ ਤੁਸਾਡ ਭੁੱ ਚ ਰਡ ਰਈ ਮਦਾਨ ਾਉਂਦ ਸਨ।
SQA ਨੂੂੰ ਇਸ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਖਏ ਵੱ ਐ-ਵੱ ਐ ਾਰਾਂ ਖਵੱ ਚ ਇੱ ਏ ਖਜਸਾ ਨਤੀਜਾ ਖਭਰਣਾ ਐਾ ਜਾਂ ਐਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਾਡਾ ਇ ਨੂੂੰ ਆਣ ਵੱ ਰੋਂ ਏਯਨ ਦਾ ਇੱ ਏ ਤਯੀਏਾ
ਰਡ ੀਭਾ ਭੁਰਾਏਾਤਾਂ ਯਾਸੀਂ ਏਯਨ ਦਾ ਸ। ਸਯ ਾਰ, ਨੂੰਫਯ ਦਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਯੀਖਐਆਯਥੀਆਂ ਦ ਨੂੰਫਯਾਂ ਦਾ ਇਸਨਾਂ ਭੁਰਾਏਾਤਾਂ ਖਵੱ ਚ ਖਵਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਖਪਯ ਇਸ
ਤਅ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਖਏ A,B,C ਜਾਂ D ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ੱ - ੱ
ਇ ੜਾਅ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਤੁਸਾਡ ਰਭਾਣ-ੱ ਤਯ ਨੂੂੰ ਖਰੂੰ

ਨੂੰਫਯ ਖਏੂੰ ਨੇ ਸਣ।

ਏਯਏ  ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।

ਆਪਣ ਨਤੀਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਤੁੀਂ ਆਣਾ ਰਭਾਣ-ੱ ਤਯ ਭੂੰ ਰਵਾਯ 7 ਅਤ ਨੂੂੰ ਰਾਤ ਏਯ।
ਤੁਸਾਡਾ ਏੂਰ ਜਾਂ ਏਾਰਜ ਵੀ ਤੁਸਾਡ ਨਤੀਜ ਰਾਤ ਏਯਾ। ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਮੂਨੀਵਯਖ ੀ ਜਾਂ ਏਾਰਜ ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ ਖਦੱ ਤੀ ਸ, ਤਾਂ Universities and Colleges
Admission Service (UCAS) ਵੀ ਤੁਸਾਡ ਨਤੀਜ ਰਾਤ ਏਯੀ।
ਜਏਯ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਭੂੰ ਰਵਾਯ 7 ਅਤ ਨੂੂੰ ਆਣਾ ਰਭਾਣ-ੱ ਤਯ ਨਸੀਂ ਖਭਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਤੁਯੂੰਤ ਆਣ ਏੂਰ ਜਾਂ ਏਾਰਜ ਨਾਰ ੂੰ ਯਏ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਉਸ ਤੁਸਾਨੂੂੰ
ਤੁਸਾਡ ਨਤੀਜ ਦੱ  ਏਣ ਅਤ ਇਸ ਤਾ ਰਾਉਣ ਰਈ ਖਏ ਤੁਸਾਡ ਰਭਾਣ-ੱ ਤਯ ਦਾ ਏੀ ਫਖਣਆ ਸ, ਾਡ ਨਾਰ ਏੂੰ ਭ ਏਯ ਏਣ।

MySQA
MySQA ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਤੁਸਾਡ ਨਤੀਖਜਆਂ ਵਾਤ ੁਯੱਖਐਅਤ ਆਨਰਾਈਨ ਸੁੂੰ ਚ ਖਦੂੰ ਦਾ ਸ। ਏਾਜ਼ੀ ਰਭਾਣ-ੱ ਤਯ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ, ਤੁੀਂ ਭੂੰ ਰਵਾਯ 7 ਅਤ ਨੂੂੰ ਵਯ 8 ਵਜ ਤੋਂ,
ਆਣ ਨਤੀਖਜਆਂ ਨੂੂੰ ਏ ਜਾਂ ਈਭਰ ਦੁਆਯਾ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਵੀ ਾਈਨ ਅ ਏਯ ਏਦ ਸ।
ਆਣ ਨਤੀਖਜਆਂ ਨੂੂੰ ਏ ਜਾਂ ਈਭਰ ਯਾਸੀਂ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ, ਤੁਸਾਨੂੂੰ 17 ਜੁਰਾਈ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਭ 5 ਵਜ ਤੱ ਏ www.mysqa.org.uk ‘ਤ ਾਈਨ ਅੱ  ਏਯਨ ਦੀ, ਅਤ 18
ਜੁਰਾਈ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਭ 5 ਵਜ ਤੱ ਏ ਆਣਾ ਅਏਾਊਂ ਏ ੀਵ (ਚਾਰੂ) ਏਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਸਵੀ।
ਮਾਦ ਯੱ ਐ, ਜ ਤੁੀਂ MySQA ਰਈ ਾਈਨ ਅੱ  ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਆਣਾ ਭਫਾਈਰ ਨੂੰਫਯ ਜਾਂ ਈਭਰ ਤਾ ਫਦਰਦ ਸ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਆਣਾ ਏ ਜਾਂ ਈ ਭਰ ਰਾਤ
ਏਯਨ ਰਈ ਇਸਨਾਂ ਵਯਖਵਆਂ ਨੂੂੰ ਅਡ ਏਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਸਵੀ।

ਸਾਇਤਾ
www.sqa.org.uk/certificate ‘ਤ ਤੁਸਾਡ ਰਭਾਣ-ੱ ਤਯ ਨੂੂੰ ਭਝਣ ਖਵੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਨ ਰਈ ਉਮੀ ਵੀਡੀ ਸਨ।
www.sqa.org.uk/faqs ਤ ਤੁੀਂ ਅਏਯ ੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਾਰ ਵਾਰਾਂ ਦ ਉੱਤਯ ਵੀ ਰੱਬ ਏਦ ਸ।

ਜਏਯ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਆਣਾ ਰਭਾਣ-ੱ ਤਯ ਭਝ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਰੱਦਾ ਸ ਖਏ ਏੁਝ ਗ਼ਰਤ ਸ, ਤਾਂ ਭਦਦ ਰਈ ਆਣ ਏੂਰ ਜਾਂ ਆਣ ਏਾਰਜ ਦ ਯੀਖਐਆਯਥੀ
ਖਯਏਾਯਡ ਖਵਬਾ ਨਾਰ ੂੰ ਯਏ ਏਯ।
ਤੁੀਂ ਾਡ ਨਾਰ www.sqa.org.uk/candidateenquiryform ‘ਤ ਇੱ ਏ ਯੀਖਐਆਯਥੀ ਜਾਂਚ ਪਾਯਭ ਬਯਏ ੂੰ ਯਏ ਏਯ ਏਦ ਸ।
0345 279 1000 ਤ, ਾਡੀ ਯੀਖਐਆਯਥੀ ਰਾਸ ਰਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸਾਡ ਰਭਾਣ-ੱ ਤਯ ਫਾਯ ਵਾਰਾਂ ਦ ਉੱਤਯ ਦਣ ਰਈ ਭੂੰ ਰਵਾਯ 7 ਅਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਏਯਵਾਯ 10 ਅਤ
ਤੱ ਏ ਭਦਦ ਏਯ ਏੀ।
Results Services
ਾਡੀ Results Services ਤੁਸਾਡੀ ਸਾਇਤਾ ਰਈ ਉਰਫਧ ਸਨ:


ਯੀਖਐਆ ਦ ਭੇਂ ਦਯਾਨ- ਜਏਯ ਖਏ ਯੀਖਐਆ ਖਵੱ ਚ ਤੁਸਾਡਾ ਰਦਯਸ਼ਨ ਖਏ ਅਵਾਦਏ ਸਾਰਾਤ ਦ ਏਾਯਨ ਰਬਾਖਵਤ ਸਇਆ ਸਵ, ਖਜਵੇਂ ਖਏ ਏਈ ਦਭਾ ਜਾਂ
ੂੰ ਬੀਯ ਖਫਭਾਯੀ।

ਜਾਂ


ਨਤੀਖਜਆਂ ਦ ਖਦਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ - ਜ ਤੁਸਾਡੀਆਂ ਰਡ ਫਾਯ ਏਈ ਖਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਸਨ

ਜ ਕੁਝ ਅਕਖਪਤ ਵਾਪਰਦਾ ਸ, ਅਤ ਉ ਖਦਨ ਮਰੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪਰਭਾਖਵਤ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਰੀਖਿਆ ਖਵਿੱ ਚ ਸੀ ਨਸੀਂ ਬਠ ਕਦਾ/ਕਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ?

ਖਜੂੰ ਨੀ ਛਤੀ ਸ ਏ, ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸਾਡ ਭਾਤਾ-ਖਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸਾਡ ਦਐਬਾਰਏਯਤਾ ਨੂੂੰ ਨੀ ਛਤੀ ਤੁਸਾਡ ਏੂਰ ਜਾਂ ਏਾਰਜ ਨਾਰ ੂੰ ਯਏ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
ਉਸ ਤੁਸਾਡ ਰਈ ਉਰਫਧ ਖਵਏਰਾਂ ਫਾਯ ਚਯਚਾ ਏਯ ਏਣ, ਅਤ ਇ ਫਾਯ ਖਏ ਏੀ ਤੁੀਂ ਅਵਾਦਏ ਸਾਰਾਤ ਰਈ ਖਵਚਾਯ ਏੀਤ ਜਾਣ ਦ ਸੱ ਏਦਾਯ ਸਵ ਜਾਂ ਨਸੀਂ।
ਅਖਜਸਾ ਸਣ ਰਈ, ਤੁਸਾਡ ਏੂਰ ਜਾਂ ਏਾਰਜ ਵੱ ਰੋਂ SQA ਨੂੂੰ ਫਨਤੀ ਜਭਾਂ ਏਯਵਾਉਣੀ ਵੀ। ਇਸ ਯੀਖਐਆ ਤੋਂ 10 ਖਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਜਭਾਂ ਏਯਨੀ ਜਯੂਯੀ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ, ਇ ਰਈ
ਇਸ ਫਸੁਤ ਭਸਤੱ ਵੂਯਨ ਸ ਖਏ ਤੁੀਂ ਖਜੂੰ ਨੀ ਜਰਦੀ ਸ ਏ ਨੀ ਜਰਦੀ ਉਨਹਾਂ ਨਾਰ ੱ ਰ ਏਯ।

ਜਕਰ ਮਰ ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱ ਤਰ ਤ ਗਰਡ
 ਸੀ ਨਸੀਂ ਿੱਗਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵ?
ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਤੁਯੂੰਤ ਆਣ ਏੂਰ ਜਾਂ ਏਾਰਜ ਨਾਰ ਆਣੀਆਂ ਖਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਫਾਯ ਚਯਚਾ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ । ਜ ਉਸ ਭੂੰ ਨਦ ਸਨ ਖਏ ਤੁਸਾਡ ਰਡ ਰਤ ਸ ਏਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ
ਤੁਸਾਡ ਏੂੰ ਭ ਦੀ ਭੀਖਐਆ ਏਯਨ ਰਈ SQA ਨੂੂੰ ਏਖਸ ਏਦ ਸਨ। ਇ ਭੀਖਐਆ ਨੂੂੰ ਤਯਜੀਸ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ ਜ ਤੁਸਾਡ ਏਰ ਮੂਨੀਵਯਖ ੀ ਜਾਂ ਏਾਰਜ ਖਵੱ ਚ ਇਏ
ਸ਼ਯਤੀਆ ੀ ਸ ਜ ਤੁਸਾਡ ਰਡ
 'ਤ ਖਨਯਬਯ ਏਯਦੀ ਸ।
ਤੁਸਾਡ ਏੂਰ ਜਾਂ ਏਾਰਜ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਇਨਹਾਂ ਵਾਵਾਂ ਫਾਯ ੂਯੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਏਣ। ਤੁੀਂ www.sqa.org.uk/resultsservices ਤ ਵੀ ਸਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰ ਏਦ ਸ।

ਮਾਦ ਯੱ ਐ:


ਠੀਏ ਭੇਂ ’ਤ ਸੁੂੰ ਚ - ੱ -ੱ

ਯੀਖਐਆ ਸ਼ੁਯੂ ਸਣ ਤੋਂ ਰਬ 10 ਖਭੂੰ

ਖਸਰਾਂ।



ਠੀਏ ਉਏਯਣ ਰ – ਏਾਰ ਜਾਂ ਨੀਰ ਯੂੰ  ਦੀ ਖਆਸੀ ਵਾਰਾ ਿੱਨ, ਆਖਦ।



ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਵ ਖਏ ਤੁਸਾਡ ਏਰ ਤੁਸਾਡੀ ੀ 'ਤ ਏਈ ਵੀ ਵਯਖਜਤ ਵਤੂ ਨਸੀਂ ਸ।



ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਵ ਖਏ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਠੀਏ ਰਸ਼ਨ ੱ ਤਯ ਖਦੱ ਤਾ ਖਆ ਸ।



ਤੁੀਂ ਖਦੱ ਤ  ਏੂੰ ਭ ਦ ਸਯਏ ਖਸੱ  ਉੱਯ ਆਣਾ ਨਾਭ, SCN ਅਤ ਏੂਰ ਜਾਂ ਏਾਰਜ ਦਾ ਨਾਭ ਾ (ਵਾਧੂ ਉੱਤਯ ੁਤਏਾਵਾਂ ਅਤ ਉੱਤਯ ਸ਼ੀ ਾਂ ਭਤ)



ਸ਼ ਖਰਐ



ਾਯੀਆਂ ਖਸਦਾਇਤਾਂ ੜ ਅਤ ਯੀਖਐਆ ਖਨਯਾਨ ( Invigilator) ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀਆਂ ਈਆਂ ਖਏ ਵੀ ਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਖਧਆਨੂਯਵਏ ੁਣ



ਏਈ ਵੀ ਏੱ ਚਾ ਏੂੰ ਭ ਜ ਖਏ ਤੁਸਾਡ ਉੱਤਯ ਦਾ ਖਸੱ ਾ ਨਸੀਂ ਸ ,ਦ ਉੱਯ ਏਾ ਾ ਭਾਯ



ਯੀਖਐਆ ਖਤਭ ਸਣ ਤੱ ਏ ਏਭਯ ਖਵੱ ਚ ਯਸ – ਤੁੀਂ ਖਸਰਾਂ ਖਯਫ਼ ਯੀਖਐਆ ਖਨਯਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਰ ਸੀ ਜਾ ਏਦ ਸ



ਖਏ ਵੀ ਵਯਖਜਤ ਵਤਾਂ ਨੂੂੰ ਆਣੀ ੀ ਤ ਨਾ ਰ ਏ ਜਾ



ਖਵਨਏਾਯੀ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਖਵਸਵਾਯ ਨਾ ਏਯ ਜਾਂ ਯੀਖਐਆ ਏਭਯ ਖਵੱ ਚ ਐੱ  ਨਾ ਾ



ਖਏ ਸਯ ਤੋਂ ਨਏਰ ਨਾ ਏਯ



ਖਏ ਸਯ ਨਾਰ ਆਣਾ ਏੂੰ ਭ ਾਂਝਾ ਨਾ ਏਯ



ਖਏ ਸਯ ਦ ਨਾਰ ਉਏਯਣ ਾਂਝਾ ਨਾ ਏਯ



ਆਣ ਉੱਤਯਾਂ ਖਵੱ ਚ ਅਐੱ ੜ, ਫਦਜ਼ੁਫਾਨ, ਅਭਾਨਜਨਏ ਜਾਂ ੱ ਐਾਤੀ ਬਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਤਵੀਯਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨਾ ਏਯ।

ਾਸਏ ੂੰ ਯਏ ਏੇਂਦਯ (Customer Contact Centre)
ਰੀਫ਼ਨ: 0345 279 1000
BD7584 ਪਯਵਯੀ 2018

