ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆ 2019
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਵੱ ਚ ਜ਼ਰਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ
ਸੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਖਵੱ ਚ ਪਖਹਲਾਂ ਵੀ ਬੈਠ ਚੁੱ ਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਖਵੱ ਚ
ਖਦੱ ਤੇ ਖਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਖਕ ਹਰ ਖਕਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਉਖਚਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਵੱ ਚ ਖਕਸੇ ਵੀ ਗੱ ਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਖਧਆਪਕ ਜਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਜਾਂ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ www.sqa.org.uk/learners ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਤਆਰੀ ਕਰਨੀ ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਖਬਹਤਰੀਨ ਕਰੋ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੂੰਤਜਾਮ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ 'ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੂੰ ਤਜਾਮ' ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਜਾਂ
ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਖਤਆਰੀ ਕਰਨੀ
ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ
ਤੁਸੀਂ www.sqa.org.uk/timetable ਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਖਮਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਖਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈ ਕਚਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਹਰੀ-ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਕਉਂਖਕ ਸਕਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ
ਥੋੜਹਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਖਕਹੜੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਖਵੱ ਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਕੱ ਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

SQA ਐਪਾਂ
ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
MyExams ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਨਿੱਜੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਿਣ ਦੀ, ਖ ੱ ਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖਨਿੱਜੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਲੂੰਡਰਾਂ ਖਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿੁੱ ਲਹ ਖਦੂੰ ਦੀ ਹੈ।
MyStudyPlan ਐਪ ਪੜਹਾਈ ਦੀ ਇਕ ਖਨਿੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਹਰਾਈ (ਖਰਵੀਜ਼ਨ) ਦਾ ਇੂੰ ਤਜਾਮ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਾਇਮ- ਬ
ੇ ਲ ਖਬਲਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਖਨਿੱਜੀ ਪਰੀਖਿਆ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.sqa.org.uk/studyplan ਵੇਿ।ੋ

ਖਪਛਲੇ ਪੇਪਰ
ਖਪਛਲੇ ਪਰੀਖਿਆ ਪੱ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਖਭਆਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਖਤਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ www.sqa.org.uk/pastpaperinfo ਤੋਂ, ਅੂੰ ਕਣ ਖਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ Scottish Candidate Number
ਤੁਹਾਡਾ Scottish Candidate Number (SCN) ਤੁਹਾਡਾ ਖਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰਬਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੋਜਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ SCN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸ ਸਕੇਗਾ ਖਕ ਤੁਹਾਡਾ SCN ਕੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਉੱਤਰ ਪੁਸਖਤਕਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਖਲਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਪੁਸਖਤਕਾ ਦੇ ਖਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ SCN ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਖਵੱ ਚ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਲਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਲਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੀਖਿਆ ਦਾਿਲੇ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹੋਣ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਖਦਨ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣ, ਖਜਸ
ਖਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਪਣੇ MySQA ਅਕਾਊਂ ਖਵੱ ਚ ਲੌ ਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਨਿੱਜੀ ਵੇਰਖਵਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਖਹਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
www.mysqa.org.uk ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ੀਆਂ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ
ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾੱਰ ੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੀਖਿਆ ਪੱ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੱ ਗਰੀ
ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ:

⬧

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ SQA ਪਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ

⬧

ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੌ ਖ ਸ ਯੋਗਤਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ

⬧

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਆਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ MySQA

⬧

ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ

⬧

ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਗ਼ਲਤ-ਖਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਅੂੰ ਕੜੇ ਖਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਸਕੌ ਖ ਸ਼ ਸਰਕਾਰ, UCAS, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.sqa.org.uk/privacystatement ਤੇ ਪਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਆਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। www.sqa.org.uk/requestpersonalinformation ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਅਖਜਹਾ ਖਕੂੰ ਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖਦਨ
ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੂੰ ਚਣਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਖਮੂੰ

ਪਖਹਲਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ SQA ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ

ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਅਖਧਆਪਕ ਜਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣਗੇ ਖਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਖਵੱ ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਕੁਝ ਅਕਲਖਪਤ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਖਦਨ ਮੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰਭਾਖਵਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਰੀਖਿਆ ਖਵਿੱ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ?

ਖਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਖਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ‘ਅਪਵਾਦਕ ਹਾਲਾਤ' ਲਈ ਖਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਖਜਹਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ 10 ਖਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਅਖਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱ ਵਪਰਨ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਖਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਵਰਖਜਤ ਵਸਤਾਂ
ਵਰਖਜਤ ਵਸਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਖਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਖਕ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੂੰ ਤਜਾਮ
ਦੇ ਖਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਖਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋਵ।ੇ
ਵਰਖਜਤ ਵਸਤਾਂ ਖਵੱ ਚ ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ:
•

ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ

•

ਇਲੈ ਕ ਰੌਖਨਕ ਉਪਕਰਣ ਖਜਵੇਂ ਖਕ, ਆਈਪੋਡ, ੈਬਲੇ , ਸਮਾਰ ਵਾਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂੰ ਤਰ ਜੋ ਖਕ ਇੂੰ ਰਨਿੱ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ ੋਰ ਕਰਦਾ
ਹੋਵੇ

•

ਖਕਤਾਬਾਂ, ਨੋਟ੍ਸ, ਸਕੈਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱ ਪਖੜਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਲਿਾਵ ਸਾਮਲ ਹੈ

•

ਪੈੈੰਖਸਲ ਕੇਸ/ਕੈਲਕੁਲੇ ਰ ਕੇਸ

•

ਕੈਲਕੁਲੇ ਰ - ਖਨਰਧਾਖਰਤ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ

•

ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ - ਖਨਰਧਾਖਰਤ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ

ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਖਵਚ ਆਪਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੈਗਾਂ ਅਤੇ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਖਧਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ
ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਖਜਤ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਖਹਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਖਕਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱ ਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਖਵੱ ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ SQA ਦੇ ਖਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ
ਅਖਧਆਪਕ ਜਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਖਜਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਹੀਂ ਖਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡੈਸਕ
ਬਹੁਤੇ ਸਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਖਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱ ਕ ਡੈਸਕ ਜਾਂ ਸੀ

ਨੂੰਬਰ ਖਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੂੰਬਰ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ

ਪਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਨਰਧਾਖਰਤ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਖਜਤ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਖਨਰੀਿਕ (Invigilators)
ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘ਖਨਰੀਿਕ’ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਖਨਯਮਾਂ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਨਰਪੱ ਿਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਨਰੀਿਕ ਵੱ ਲੋਂ ਖਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਅਕਲਖਪਤ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਖਬਮਾਰ ਮਖਹਸਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਖਨਰੀਿਕ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖਨਰਪਿੱ ਿਤਾ
ਹਰ ਖਕਸੇ ਕੋਲ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਉਖਚਤ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਵਘਨ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਦਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਨਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਉਖਚਤ ਖਵਵਹਾਰ (ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦੁਰਾਚਾਰ) ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਖਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।



ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਖਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸੀ

'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਖਜਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ।



ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਵਿਾਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਖਵੱ ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਖਲਆਉਣਾ।



ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਖਵੱ ਚ ਖਵਘਨਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ।



ਆਪਣੀ ਉੱਤਰ ਪੁਸਖਤਕਾਵਾਂ ਖਵੱ ਚ ਅੱ ਿੜ, ਬਦਜ਼ੁਬਾਨ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਪੱ ਿਪਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖਚੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।



ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕਰਨਾ।



ਖਮਲੀ-ਭਗਤ – ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਕੂੰ ਮ ਖਵੱ ਚ ਹੋਰਾਂ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਖਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੂੰ ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।



ਸਾਖਹਤਕ-ਚੋਰੀ – ਉਖਚਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਨੂੰ ਇੂੰ ਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੂੰ ਮ ਹੋਵੇ।

ਨਕਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਨੁਖਚਤ ਖਵਵਹਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਖਵੱ ਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਪਖਰਣਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੂੰਬਰ ਗਵਾ ਦੇਣਾ, ਘੱ

ਗਰਡ
ੇ

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਰੱ ਦ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰਸ਼ਨ ਪਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੁਸਖਤਕਾਵਾਂ
ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਮਹਰੇ ਖਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਹਨਾ ਅਤੇ ਖਵਸ਼ੇ ਤੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਖਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਿਰਾ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੁਸਖਤਕਾ ਖਮਲੇ ਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੁਸਖਤਕਾ ਦੇ ਮਹਰੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਖਵਆਂ ਨੂੰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੂੰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, Scottish
Candidate Number (SCN) ਅਤੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਖਲਿੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰ ਖਨਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰ ਪੁਸਖਤਕਾ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਪਾਓ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਿੜਹਾ ਕਰਕੇ ਖਨਰੀਿਕ ਨੂੰ ਆਿੋ। ਕੁਝ ਖਵਖਸ਼ਆਂ ‘ਚ, ਉੱਤਰ ਪੁਸਖਤਕਾ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਖਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧ ਪੂੰ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰਾਫ਼ ਪੇਪਰ
ਖਮਲਣਗੇ।
ਆਪਣੇ ਪਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (END OF QUESTION PAPER) ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਿਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱ ਕ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ ਖਵੱ ਚ, ਖਜੂੰ ਨਹਾਂ ਪੂੰ ਖਨਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲਿੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੂੰ ਖਨਆਂ ਉੱਪਰ ਿਾਲੀ ਪੂੰ ਨਾ (BLANK PAGE) ਖਲਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਪੂੰ ਨਾ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (END OF QUESTION PAPER) ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ
ਪੂੰ ਨਾ ਦੇਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਨਰੀਿਕ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ।

ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਖਲਿਣਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਖਸਆਹੀ ਵਾਲਾ ਪੈਿੱਨ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਿੱਲ ਪੈਿੱਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਖਕਉਂਖਕ ਇਹ ਖਫੱ ਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਖਹਮ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜਹੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਖਲਿਾਈ ਖਵੱ ਚ ਖਲਿੋ। ਮਾਰਕਰ (ਪਰੀਖਿਆ ਚੈਿੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ) ਤੁਹਾਡਾ ਕੂੰ ਮ ਪੜਹਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਰੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਲਿਾਈ ਪੜਹਨੀ ਔਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੂੰ ਕ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਖਬਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂੰ ਖਨਆਂ ਤੇ ਖਲਿਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਈਨਾਂ ਖਵੱ ਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 1 cm
(ਸੈਂ ੀਮੀ ਰ) ਦੀ ਜਗਹਾ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਕੁਝ ਖਵਖਸ਼ਆਂ ਖਵੱ ਚ, ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖਵਸ਼ਰਾਮ ਖਚਨਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜੋਂ ਵੀ ਅੂੰ ਕ ਨਹੀਂ ਖਦੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖਲਿਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ
ਖਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਖਧਆਪਕ ਜਾਂ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਪਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਾਰੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਕੱ ਚੇ ਕੂੰ ਮ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾ ਾ ਮਾਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ।

ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਨਕਲਨਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਜੂੰ ਨਾਂ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਕਰ ਖਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਿੜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਨਰੀਿਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਆਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਪਰੀਖਿਆ ਇੱ ਕ ਘੂੰ ੇ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਨਰੀਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਖਮੂੰ ਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਦੀ ਆਖਗਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰੀਖਿਆ
ਇੱ ਕ ਘੂੰ ੇ ਤੋਂ ਘੱ

ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਖਵੱ ਚ ਰਖਹਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰ ਪੁਸਖਤਕਾ, ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇ ਾ ਪੁਸਖਤਕਾਵਾਂ ਖਨਰੀਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਖਨਰੀਿਕ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੁਸਖਤਕਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਦੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂੰ ਧਤ ਪੇਪਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅੂੰ ਕ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ
ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਯਨੀਵਰਖਸ ੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਖਦੱ ਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਕ Universities and Colleges
Admission Service (UCAS) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਨਹੀਂ ਖਮਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਰੂੰਤ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱ ਸ
ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਦਾ ਕੀ ਬਖਣਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਣਗੇ।

MySQA
MySQA ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਖਜਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੂੰ ਚ ਖਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਤੀਖਜਆਂ ਨੂੰ ੈਕਸ ਮੈਸੇਜ
ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰ ੀਖਫਕੇ ਪੋਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।
ਆਪਣੇ ਨਤੀਖਜਆਂ ਨੂੰ ੈਕਸ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱ ਕ www.mysqa.org.uk ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ
17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂ ਐਕ ੀਵੇ (ਚਾਲ) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ MySQA ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ੈਕਸ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਈ ਮੇਲ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੇਰਖਵਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਹਾਇਤਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਖਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਵੀਡੀਓ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ www.sqa.org.uk/certificate 'ਤੇ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
www.sqa.org.uk/faqs ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ www.sqa.org.uk/candidateenquiryform ਤੇ ਇਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪੁੱ ਛ-ਖਗੱ ਛ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸਲਾਹ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 9 ਅਗਸਤ ਤੱ ਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਉਸਦਾ ਨੂੰਬਰ 0345 279 1000 ਹੈ।

Results Services
ਸਾਡੀਆਂ Results Services ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

•

ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਖਕਸੇ ਪਰੀਖਿਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਪਰਭਾਖਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਅਪਵਾਦਕ ਹਾਲਾਤ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਖਬਮਾਰੀ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ' ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਕੇ

•

ਨਤੀਖਜਆਂ ਦੇ ਖਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਰੇਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਕ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਖਰਕਾਰਡ ਖਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱ ਤਰ ਤੇ ਗਰਡ
ੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਮੂੰ ਨਦੇ ਹਨ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੇਡ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਖਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਨੀਵਰਖਸ ੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਖਵੱ ਚ ਇਕ
ਸਰਤੀਆ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਡ
ੇ 'ਤੇ ਖਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ Results Services ਬਾਰੇ ਪਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ www.sqa.org.uk/resultsservices ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ:
✓

ਠੀਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚੋ - ਘੱ ੋ-ਘੱ

✓

ਠੀਕ ਉਪਕਰਣ ਲਓ – ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਰੂੰ ਗ ਦੀ ਖਸਆਹੀ ਵਾਲਾ ਪੈਿੱਨ, ਆਖਦ।

✓

ਪਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਖਮੂੰ

ਪਖਹਲਾਂ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਲਵੋ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਖਜਤ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

✓

ਇਹ ਜਾਂਚ ਲਵੋ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ ਖਦੱ ਤਾ ਖਗਆ ਹੈ।

✓

ਤੁਸੀਂ ਖਦੱ ਤੇ ਗਏ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖਹੱ ਸੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, SCN ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਓ (ਵਾਧ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਸੀ ਾਂ
ਸਮੇਤ)

✓

ਸਪਸ਼ ਖਲਿੋ

✓

ਸਾਰੀਆਂ ਖਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜੋ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਖਨਗਰਾਨ (Invigilator) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਧਆਨਪਰਵਕ ਸੁਣੋ

✓

ਕੋਈ ਵੀ ਕੱ ਚਾ ਕੂੰ ਮ ਜੋ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਖਹੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾ ਾ ਮਾਰੋ

✓

ਪਰੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਕਮਰੇ ਖਵੱ ਚ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਸਰਫ ਪਰੀਖਿਆ ਖਨਗਰਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਖਹਲਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਖਕਸੇ ਵੀ ਵਰਖਜਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ



ਖਵਘਨਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਵਹਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਖਵੱ ਚ ਿੱ ਪ ਨਾ ਪਾਓ



ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰੋ



ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੂੰ ਮ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ



ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਕਰਣ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ



ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਂ ਖਵੱ ਚ ਅਿੱ ੜ, ਬਦਜ਼ੁਬਾਨ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਪੱ ਿਪਾਤੀ ਭਾਸਾ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਗਾਹਕ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Customer Contact Centre)
ਫ਼ੋਨ: 0345 279 1000
ਵੈਿੱਬਸਾਈ : www.sqa.org.uk
BD7899 ਫਰਵਰੀ 2019

