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ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

SQA

ਇਹ ਪੁਸਖਤਕਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਖ ੱਚ ਜ਼ਰਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਖਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਖਤਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰਰ ਪੜਹ ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਹੀ ਤੁ ਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਾਾਂ
ਖ ੱਚ ਪਖਹਲਾਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ੋ।
ਖਤਆਰੀ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਿ,ੋ ਸ਼ਾਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ੱਲੋਂ ਖਬਹਤਰੀਨ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੁਸਖਤਕਾ ਖ ੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖਕਸੇ ੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਅਖਿਆਪਕ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰੋ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ www.sqa.org.uk/learners ‘ਤੇ ੀ ਹੋਰ ਿੇਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ੇਗੀ।

ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਖਤਆਰੀ ਕਰਨਾ
ਸਮਾਾਂ ਸਾਰਨੀ
ਅਖਿਕਾਰਕ ਪਰੀਖਿਆ ਸਮਾਾਂ ਸਾਰਨੀ www.sqa.org.uk/timetable ‘ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਤੁ ਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਾਂ
ਸਾਰਨੀ ਖਨਰਮਾਤਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਨੱਜੀ ਪਰੀਖਿਆ ਸਮਾਾਂ ਸਾਰਨੀ ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਕਲਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਥੋੜਹਾ ਖਜਹਾ ਬਦਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਾਾਂ ਦੇ ਸਖਮਆਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਖਿਆਪਕਾਾਂ ਅਤੇ ਲੈ ਕਚਰਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਦਹਰੀ-ਜਾਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁ ਸੀਂ ਖਕਨਹ ਾਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਾਾਂ ਖ ੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਕੱਥੋ ਹੋਣ ਜਾ
ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ।

SQA ਐਪਾਾਂ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪਾਾਂ ਹਨ।
MyExams ਐਪ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਨੱਜੀ ਸਮਾਾਂ ਸਾਰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਿਣ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਨਯਮਾ ਲੀਆਾਂ ਖ ੱਚ
ਸਖਮਖਲਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਕਸੇ ਖਮੱਤਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰੀਖਿਆ ਦਾਖ਼ਖਲਆਾਂ ਖ ੱਚ ਖ ੱਪਣੀਆਾਂ ਨੂੰ
ਸਖਮਖਲਤ ਕਰਨ ਖਦੂੰਦੀ ਹੈ।
MyStudyPlan ਐਪ ਪੜਹ ਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਾਂ-ਸਚੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਿਤਾ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

www.sqa.org.uk/studyplan ‘ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਐਪਾਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ।
ਖਪਛਲੇ ਪੇਪਰ
ਖਪਛਲੇ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਪਰੀਖਿਆ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਅਖਭਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀਆਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਾਾਂ ਲਈ ਖਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਢੂੰਗ
ਹੈ। ਤੁ ਸੀਂ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ, www.sqa.org.uk/pastpaperinfo ਤੋਂ, ਅੂੰਕਣ ਖਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਖਕਹੜੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਲਆਉਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ, ਖਜ ੇਂ ਖਕ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਕੈਲਕੁ ਲੇ ਰ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਖਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਸਾਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ
ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਕਾੱਖ ਸ਼ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰਬਰ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਕਾੱਖ ਸ਼ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰਬਰ (SCN) ਤੁ ਹਾਡਾ ਖਨੱਜੀ SQA ਪਛਾਣ ਨੂੰਬਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਾਂ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ
ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਖਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੋਜਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ SCN ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਖਕ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨ ੀਨ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਕਲ ਜਾਾਂ ਕਾਲਜ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੇਗਾ ਖਕ ਤੁ ਹਾਡਾ SCN ਕੀ ਹੈ । ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਾਂ
ਪਰੀਖਿਆ ਾਾਂ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਪਤਾ ਹੋ ੇ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾ ਾਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ ਖਲਿਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ।
ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ੇਰਖ ਆਾਂ ਨੂੰ ਖਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ SCN ਕਾਰਡ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ
ਖ ੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁ ਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਲਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਕੋਈ
ੀ ਅਣਅਖਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੀਖਿਆ ਖ ਚ
ੱ ਤੁ ਹਾਡਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਰ
ੇ ਾ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਕ ਤੁ ਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਾਲੇ ਖਦਨ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਸਕਲ ਜਾਾਂ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਹੀ ੇਰ ੇ ਹਨ – ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਹੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਮੇਤ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ੀ ਖਨੱਜੀ ੇਰ ੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਛੁ ੱ ੀਆਾਂ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਜਾਾਂ
ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ੱਲੋਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਖਪਰੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ, ਖਸਸ ਮ ‘ਤੇ
ਤੁ ਹਾਡੇ ੇਰਖ ਆਾਂ ਦਾ ਨ ੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।


MySQA
ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ MySQA ਅਕਾਊਂ ਖ ੱਚ ਲੌ ਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਨੱਜੀ ੇਰਖ ਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਪਖਹਲਾਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁ ਸੀਂ www.mysqa.org.uk ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉ ੇਂ ਹੀ ਖਲਖਿਆ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਖਜ ੇਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਤੇ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਪਤਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਖਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀਂ ਚਾਹੁਦ
ੂੰ ੇ ਹੋ ਖਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਭੇਖਜਆ ਜਾ ੇ।


ਡਾ ਾ ਸੁਰਖੱ ਿਆ

ਡਾ ਾ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਐਕ 1998 ਖਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ SQA ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਿਦੀ ਹੈ, ਖਜ ੇਂ ਖਕ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਸੂੰਪਰਕ ੇਰ ੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ। ਆਪਣੀ ਖਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਜਾਾਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ SQA ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ੀ ਖਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਾਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਖਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਜਾਾਂ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ
ਦੇ ਸਮੇਤ, ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੂੰਦੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ।
ਡਾ ਾ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.sqa.org.uk/accesstoinformation ‘ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ

ਪਰੀਖਿਆ ਪਰਬਿ
ੂੰ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਕਸੇ ੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਾਿ ਸਹਾਰੇ ਜਾਾਂ ਖ਼ਾਸ ਪਰਬੂੰਿਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ
ਸਕਲ ਜਾਾਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰੀਖਿਆ ਾਲੇ ਖਦਨ
ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁਚ
ੂੰ ਣਾ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਖਮੂੰ ਪਖਹਲਾਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਤਆਰ ਰਖਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਦੇਰੀ
ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ SQA ਪਰੀਖਿਆ ਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੂੰਮੇ ਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਅਖਿਆਪਕ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖਚਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਖਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਖ ੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਖ ੱਚ ਖਬਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ SQA
ਪਰੀਖਿਆ ਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੂੰਮੇ ਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਅਖਿਆਪਕ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਜੂੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਖਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੈਸਕ
ਬਹੁਤੇ ਸਕਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਾਲਜਾਾਂ ਖ ੱਚ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਸਕ ਜਾਾਂ ਸੀ ਨੂੰਬਰ ਖਦੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੂੰਬਰ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਪਤਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।

ਖਨਰੀਿਕ (Invigilators)
ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਾਾਂ ਦੀ ਖਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘ਖਨਰੀਿਕ’ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਕੂੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਾਾਂ ਖਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਨਯਮਾਾਂ ਨੂੰ ਖਨਰਪੱਿਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗ ਕੀਤਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਖਨਰੀਿਕ ੱਲੋਂ ਖਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਖਕਸੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਖਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁ ਝ ੀ ਅਕਲਖਪਤ ਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਖਜ ੇਂ ਖਕ ਖਬਮਾਰ ਮਖਹਸਸ ਕਰਨਾ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਰੂੰਤ
ਖਨਰੀਿਕ ਨੂੰ ਸਖਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਖ ਚ
ੱ
ਖਨਯਮ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਾਂ ਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ:


ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ



ਇਲੈ ਕ ਰ ੌਖਨਕ ਉਪਕਰਣ ਖਜ ੇਂ ਖਕ MP3 ਪਲੇ ਅਰ, ਆਈਪੋਡ, ੈਬਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰ



ਖਕਤਾਬਾਾਂ, ਨੋ ਸ, ਸਕੈਚ, ਕਾਗਜ



ਪੈਨਖਸਲ ਕੇਸ/ਕੈਲਕੁ ਲੇ ਰ ਕੇਸ

ਾਚ



ਕੈਲਕੁ ਲੇ ਰ - ਖ ਸ਼ੇਸ਼ ਖ ਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ



ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ - ਖ ਸ਼ੇਸ਼ ਖ ਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ

ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਸ ਸਤਾਾਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਖ ੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ SQA
ਦੇ ਖ ਖਨਯਮਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਖਿਆਪਕ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਇਲੈ ਕ ਰ ੌਖਨਕ ਸਤਾਾਂ ਦੀ ਰਖਜਤ ਡੈ ੇ ਜਾਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰਜ਼ ਲਈ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਖਜੂੰਨਹਾਾਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਖ ੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਖ ੱਚ, ਖਜੱਥੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਅਖਿਆਪਕ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਖਕ ਇਸ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਖਕ ੇਂ ਕਰ ਾਉਣੀ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡਾ ਖ ਹਾਰ
ਅਣਉਖਚਤ ਖ ਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਾਈਆਾਂ, ਜੋ ਖਕ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖ ਘਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਦੀ ਸਚਨਾ SQA ਨੂੰ
ਖਦੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ ੱਚ ਨੂੰਬਰਾਾਂ ਦਾ ਨੁ ਕਸਾਨ
ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਦਾਖ਼ਖਲਆਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਣਉਖਚਤ ਖ ਹਾਰ ਦੀਆਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ ਖ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਖ ੱਚ ਰਖਜਤ ਸਤਾਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ।



ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ ਿਾ ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਖ ਚ
ੱ ਬੈਠਣ ਲਈ
ਖਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ।



ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਖ ੱਚ ਖ ਘਨਕਾਰੀ ਤੀਰਾ।



ਆਪਣੀ ਉੱਤਰ ਪੁਸਖਤਕਾ ਖ ੱਚ ਅੱਿੜ, ਬਦਜ਼ੁਬਾਨ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਾਂ ਪੱਿਪਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਾਂ ਖਚੱਤਰਾਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।



ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕਰਨਾ।



ਖਮਲੀ-ਭੁ ਗਤ – ਖ ਅਕਤੀਗਤ ਕੂੰਮ ਖ ੱਚ ਹੋਰਾਾਂ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਖਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੂੰਮ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।



ਸਾਖਹਤਕ-ਚੋਰੀ – ਉਖਚਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਾਂ ਨੂੰ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਖ ਚ
ੱ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਨੂੰ ਇੂੰਝ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਖਜ ੇਂ ਖਕ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੂੰਮ ਹੋ ੇ।

ਪਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾ ਾਾਂ
ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮਹਰੇ ਖਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਖਹਦਾਇਤਾਾਂ ਨੂੰ ਪੜਹ ਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁ ਸੀਂ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਖਿਆਨ
ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਕਝ ਪਰੀਖਿਆ ਾਾਂ ਖ ੱਚ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ੱਿਰਾ ਪਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੁਸਖਤਕਾ ਖਮਲੇ ਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਾਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ, ਤਾਾਂ ਖਨਰੀਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕੁ ਝ ਖ ਖਸ਼ਆਾਂ ‘ਚ, ਉੱਤਰ ਪੁਸਖਤਕਾ ਦੇ ਅੂੰਤ ਖ ੱਚ ਾਿ ਪੂੰਨੇ ਜਾਾਂ ਗਰਾਫ਼ ਪੇਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਾਂ ਉੱਤਰ ਪੁਸਖਤਕਾ ਦੇ ਮਹਰੇ ਆਪਣੇ ੇਰਖ ਆਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪਰਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਾਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਹਰੇਕ ਪੂੰਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, SCN, ਅਤੇ ਸਕਲ ਜਾਾਂ ਕਾਲਜ
ਖਲਿਣਾ ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰ ਪੁਸਖਤਕਾ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਾਓ।
ਪਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਖ ੱਚ ਖਜੂੰਨਹਾਾਂ ਪੂੰਖਨਆਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਜਾਾਂ ਖਹਦਾਇਤਾਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲਿੀਆਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ, ਉਹਨਾਾਂ ਉੱਪਰ BLANK PAGE
(ਿਾਲੀ ਪੂੰਨਾ) ਖਲਖਿਆ ਹੋ ੇਗਾ। ਕੋਈ ੀ ਪੂੰਨਾ ਪਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਿਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਖ ੱਚੋਂ ਦੀ ਕੂੰਮ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁ ਸੀਂ END OF QUESTION PAPER (ਪਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ)
ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਿਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁ ਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ ਖਜਸ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪੜਹ ਨ ਦੀ ਜਾਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ
ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਕੋਈ ੀ ਪੂੰਨਾ ਦੇਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਖਕ ਪਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਨਰੀਿਕ ਦੇ ਖਿਆਨ ਖ ੱਚ ਖਲਆਓ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ੀ ਕਥਨ ਕਾਪੀਰਾਈ ਨਾਲ ਸੂੰਬਖੂੰ ਿਤ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਪੜਹ ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਖਲਿਣਾ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਜਾਾਂ ਨੀਲੀ ਖਸਆਹੀ ਾਲਾ ਪੈੱਨ ਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈੱਲ ਪੈੱਨਾਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ – ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਾਂ ਦੇ ਖਫੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਖਹਮ ਹੈ ਖਕ ਤੁ ਸੀਂ ਸਪਸ਼ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਖਲਿੋ। ਅੂੰਕਕ (ਪਰੀਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਾਲੇ ) ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੂੰਮ ਪੜਹ ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਪਰੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਖਲਿਾਈ ਪੜਹ ਨੀ ਔਿੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅੂੰਕ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ।
ਖਬਨਾਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਾਲੀਆਾਂ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾ ਾਾਂ ਤੇ ਖਲਿਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਈਨਾਾਂ ਖ ਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 1 cm (ਸੈਂ ੀਮੀ ਰ) ਦੀ ਜਗਹਾ ਛੱਡਣ
ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਕੁ ਝ ਖ ਖਸ਼ਆਾਂ ਖ ੱਚ, ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਾਂ ਅਤੇ ਖ ਸ਼ਰਾਮ ਖਚਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ੱਜੋਂ ੀ ਅੂੰਕ ਨਹੀਂ ਖਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਕੋਈ ਖਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖਿਆਪਕ ਜਾਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਖਕਸੇ ਪਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ੱਿ ਉੱਤਰ ਖਦੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਕੱਚੇ ਕੂੰਮ ਜਾਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾ ਾ ਮਾਰਨਾ ਯਾਦ
ਰੱਿੋ।
ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈ
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ, ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਕਲ ਜਾਾਂ ਕਾਲਜ, SQA ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਸਮਗਰੀਆਾਂ ਖਜ ੇਂ ਖਕ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾ ਾਾਂ ਜਮਾਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ
ਮੂੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਖਕ:


ਇਹ SQA ਦੀ ਖਫ਼ਖਜ਼ਕਲ ਪਰਾਪਰ ੀ (ਭੌਖਤਕ ਸੂੰਪਤੀ) ਬਣ ਜਾਣਗੇ



SQA ਇਹਨਾਾਂ ਸਮਗਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਅਖਿਆਪਨ ਦੇ ਮੂੰਤ ਾਾਂ ਲਈ ਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ

SQA ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਮ, SCN ਜਾਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਾਲੇ ੇਰਖ ਆਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਨਕਲਨਾ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਖਜੂੰਨਾਾਂ ਪੇਪਰ ਤੁ ਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਕਰ ਖਲਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਖਨਰੀਿਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ
ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਪਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਘੂੰ ੇ ਤੋਂ ੱਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ 30 ਖਮੂੰ ਾਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ
ਦੀ ਆਖਗਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਜੇਕਰ ਪਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਘੂੰ ੇ ਦੀ ਜਾਾਂ ਘੱ ਦੀ ਹੈ 20 ਖਮੂੰ ਾਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਖਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰ ਪੁਸਖਤਕਾ, ਪਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ੀ ਡਾ ਾ ਪੁਸਤਕਾ ਾਾਂ ਖਨਰੀਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਾਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਦੂੰਦੇ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸੂੰਬਖੂੰ ਿਤ ਪੇਪਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅੂੰਕ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ
ਨੂੰਬਰ ਦੇਣਾ
ਅੂੰਕਕ ਉਹ ਅਖਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਖ ਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ SQA ੱਲੋਂ ਖਿਆਨ ਨਾਲ
ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅੂੰਕਕਾਾਂ ਨੂੰ ਖਸਿਲਾਈ ਖਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਤੇ ਖਨਗਰਾਨੀ ਰੱਿੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਪਰੀਖਿਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਖਨਰਪੱਿ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਨੂੰਬਰ ਲਗਾਉਣ।

ਨੂੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇੱਕ ਾਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰਬਰ ਦੇ ਖਦੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨੂੰਬਰਾਾਂ ਖਕਸੇ ਕੋਰਸ ਰਕ ਨੂੰਬਰਾਾਂ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ
ਹੋਰ ਭਾਗਾਾਂ, ਖਜ ੇਂ ਖਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਾਂ ਮੌਖਖ਼ਕ ਪਰੀਖਿਆ ਾਾਂ ਦੇ ਨੂੰਬਰਾਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰਬਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗਰੇਡ
ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
SQA ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਖਕ ੱਿ- ੱਿ ਸਾਲਾਾਂ ਖ ਚ
ੱ ਇੱਕੋ ਖਜਹਾ ਨਤੀਜਾ ਖਮਲਣਾ ਸੌਿਾ ਜਾਾਂ ਔਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਗਰੇਡ ਸੀਮਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਨੂੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ ਸਕਲ
ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਨਤੀਖਜਆਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਖ ੱਚ ਖ ਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਫਰ ਇਹ ਤੈਅ
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਖਕ A,B,C ਜਾਾਂ D ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱ ੋ-ਘੱ ਨੂੰਬਰ ਖਕੂੰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਖਫਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਖਪਰੂੰ ਅਤੇ ਪੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਮੂੰਗਲ ਾਰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਕਲ ਜਾਾਂ ਕਾਲਜ ੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਯਨੀ ਰਖਸ ੀ ਜਾਾਂ ਕਾਲਜ ਖ ੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ
ਯਨੀ ਰਖਸ ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਾਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੇ ਾ (UCAS) ੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮੂੰਗਲ ਾਰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਖਮਲਦਾ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਰੂੰਤ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਜਾਾਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ
ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ
ਦਾ ਕੀ ਬਖਣਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

MySQA
MySQA ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਤੀਖਜਆਾਂ ਾਸਤੇ ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੂੰਚ ਖਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਖਜਆਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਲ ਾਰ 8
ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ ੇਰੇ 8 ਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ੈਕਸ ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਨਤੀਖਜਆਾਂ ਨੂੰ ੈਕਸ ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁ ਪਖਹਰ 5 ਜੇ ਤੱਕ
www.mysqa.org.uk ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁ ਪਖਹਰ 5 ਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂ
ਚਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ।
ਸਹਾਇਤਾ
www.sqa.org.uk/certificate ‘ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਖ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਖ ਖਡਓਜ਼
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਕ ਕੁ ਝ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਸਕਲ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖ ਖਦਆਰਥੀ ਖਰਕਾਰਡ ਖ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਸ ਾਲਾਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸਾਡੀ ੈੱਬਸਾਈ ਉੱਪਰ www.sqa.org.uk/faqs ‘ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹਨ, ਜਾਾਂ
ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ www.sqa.org.uk/candidateenquiryform ‘ਤੇ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਜਾਾਂਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
SQA ਦੀ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸਲਾਹ ਲਾਈਨ ੀ ਮੂੰਗਲ ਾਰ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰ ਾਰ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋ ੇਗੀ। ਫ਼ੋਨ ਨੂੰਬਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਮਲਣ ਾਲੇ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ੇਗਾ।
ਨਤੀਖਜਆਾਂ ਸਬੂੰਿੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ
ਨਤੀਖਜਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ.
1 ਅਸਿਾਰਨ ਸਖਥਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਖ ਚਾਰ ਕਰਨ ਸਬੂੰਿੀ ਸੇ ਾ
ਇਹ ਸੇ ਾ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਖਦੂੰਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਸਮਾਾਂ ਸਾਰਨੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਾਾਂ ਜੋ ਪਰੀਖਿਆ ਖ ੱਚ ਤਾਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ
ਅੱਪ ਾਦੀ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਭਾਖ ਤ ਹੋ ਖਗਆ। ਅੱਪ ਾਦੀ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਖ ੱਚ ਸੋਗ ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਰ ਖਬਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਮਲੀ
ਖਬਮਾਰੀਆਾਂ ਅੱਪ ਾਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ।
2

ਨਤੀਖਜਆਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ
ਇਹ ਸੇ ਾ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਖਜਆਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਕਲ ਜਾਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਗਰਡ
ੇ
ਬਾਰੇ ਖਚੂੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਨਰੀਿਣ (ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਨਰੀਿਣ) ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਅੂੰਕਣ ਪੁਨਰ ਖਨਰੀਿਣ (ਅੂੰਕਣ ਪੁਨਰ
ਖਨਰੀਿਣ) ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਖਕ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਯਨੀ ਰਖਸ ੀ ਜਾਾਂ ਕਾਲਜ ਖ ੱਚ ਸ਼ਰਤ
ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਹਾ ਖਮਲੇ , ਤਾਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਮਾਰਖਕੂੰਗ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਖਨਰੀਿਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਖਸਰਫ਼ ਸਕਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਇਹਨਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। SQA ਪਰੀਖਿਆਰਥੀਆਾਂ, ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ,
ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਪੱਿਾਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁ ਸੀਂ ਨਤੀਖਜਆਾਂ ਸੂੰਬੂੰਖਿਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਬਾਰੇ www.sqa.org.uk/resultsservices 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯਾਦ ਰੱਿੋ:
ਸਮੇਂ ਖਸਰ ਪਹੁੂੰਚੋ - ਘੱ -ੋ ਘੱ ਪਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਖਮੂੰ ਪਖਹਲਾ
ਠੀਕ ਉਪਕਰਣ ਲਓ – ਕਾਲੇ ਜਾਾਂ ਨੀਲੇ ਰੂੰਗ ਦਾ ਖਸਆਹੀ ਾਲਾ ਪੈੱਨ, ਆਖਦ
ਇਹ ਜਾਾਂਚ ਲ ੋ ਖਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਹੈ
ਤੁ ਸੀਂ ਖਦੱਤੇ ਗਏ ਕੂੰਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖਹੱਸੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, SCN ਅਤੇ ਸਕਲ ਜਾਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਓ
ਸਪਸ਼ ਖਲਿੋ
ਸਾਰੀਆਾਂ ਖਹਦਾਇਤਾਾਂ ਪੜੋ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਖਨਗਰਾਨ ( Invigilator) ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਖਕਸੇ ੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਾਾਂ ਨੂੰ
ਖਿਆਨਪਰ ਕ ਸੁਣੋ
 ਕੋਈ ੀ ਕੱਚਾ ਕੂੰਮ ਜੋ ਖਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਖਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾ ਾ ਮਾਰੋ
 ਪਰੀਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਮਰੇ ਖ ੱਚ ਰਹੋ – ਤੁ ਸੀਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਖਸਰਫ਼ ਪਰੀਖਿਆ ਖਨਗਰਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ














ਖਕਸੇ ੀ ਰਖਜਤ ਸਤਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਖ ੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ
ਖ ਘਨਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ ਹ ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਖ ੱਚ ਿੱਪ ਨਾ ਪਾਓ
ਖਕਸੇ ਤੋਂ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰੋ
ਖਕਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੂੰਮ ਸਾਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਕਰਣ ਸਾਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਾਂ ਖ ੱਚ ਅਿੱੜ, ਬਦਜ਼ੁਬਾਨ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਾਂ ਪੱਿਪਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਾਂ ਤਸ ੀਰਾਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਗਾਹਕ ਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Customer Contact Centre)
ਫੋਨ: 0345 279 1000 ੈਬਸਾਇ : www.sqa.org.uk
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