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   المجتمع للمساعدة في مقترحاتللحصول على  SBS تسعى

 الإذاعية واللغوية  SBS تحديد مستقبل خدمات 

 

أس بي اس في المراجعة المنتظمة   أس بي اس بمواصلة التطور لتلبية احتياجات أستراليا المعاصرة، بدأت كجزء من التزام 

اليوم دعوة عامة للمشاورات حول مسودة معايير  أطلقت وكما  ،اس بي اس لخدماتها اللغوية المقدمة من خلال راديو

 .الاختيار

وذلك  ،كل خمس سنوات بما يتماشى مع التعداد السكاني الوطني يتم إجراء عملية مراجعة خدمات أس بي اس اللغوية

مع الأسترالي الآخذ بالتغيّر والتنوع بشكل متزايد. سيتم استخدام معايير  أس بي اس  المجت لضمان أن تعكس خدمات راديو

لتحديد اللغات التي ستتم خدمتها والمساعدة في تحديد   2021الاختيار جنباً إلى جنب مع بيانات التعداد السكاني لعام 

 .طريقة تقديم هذه الخدمات على مدى السنوات الخمس المقبلة

 SBS On اللغة  المحتوى الصوتي  واللغوي الذي تقدمه اس بي اس بما في ذلك الراديو وتشمل مراجعة خدمات 
Demand والبودكاست وغيرها من المنصات الرقمية. 

، فرصة  2021تشرين الثاني/نوفمبر  12ستة أسابيع، والتي تبدأ اليوم وتنتهي في  تعتبر الاستشارة العامة الممتدة على مدار

للمجتمعات للمساهمة في مستقبل خدمات راديو أس بي اس وتفتح مجالًا أوسع في نطاق عملها من ناحية اللغات  مهمة 

 المعتمدة في البث والارسال، مع مراعاة جميع المقترحات عند تحديد الاختيار النهائي المعايير التي سيتم استخدامها. 

بقدرة فريدة على الوصول والتواصل مع   SBS "تتمتع :واللغويأس بي اس للمحتوى الصوتي  قال ديفيد هوا، مدير

عاًما،   45المجتمعات الأسترالية المتنوعة من خلال خدماتها متعددة اللغات، وذلك عبر نقاط اتصال متعددة. لأكثر من 

ذلك عبر الراديو  واصلنا التكيّف من ناحية الطريقة التي نقدم بها خدمات مبتكرة وذات مغزى للمجتمعات، واليوم نقوم ب

أس بي اس بينما نتطلع إلى بلوغ   لغة. ستساعد هذه المراجعة في تشكيل 60والإنترنت والبودكاست والتطبيقات بأكثر من 

  .سن الخمسين

، حيث تم تقديم تحديثات 19 كوفيد متعددة اللغات خلال جائحة  SBS وتابع هوا قائلًا: "لقد تم إثبات الدور الحيوي لخدمات

مهمة ومعلومات صحية للمجتمعات بلغتهم المفضلة. تعتبر مراجعة خدمات اللغة فرصة مهمة لضمان استمرارنا في عكس  

 ."احتياجات المجتمعات في أستراليا اليوم

من تقديم خدمة أفضل للمجتمعات الأكبر ذات   يمكّناس بي اس وختم بقوله: "إن التحديث المنتظم للمحتوى اللغوي 

نوعة ثقافياً ولغوياً، فضلاً عن تقديم الخدمات للمجتمعات الناشئة وذات الاحتياجات العالية. ُيعد منح جمهورنا  الخلفيات المت 

 ". ونحن نشجع المجتمعات في جميع أنحاء أستراليا على المشاركة بمقترحاتهم ،حاسماً  صوتاً في هذه العملية عنصراً 

مع تنفيذ خدمات أس بي اس اللغوية المنقحة قبل نهاية عام   ،2022من المقرر الانتهاء من معايير الاختيار بحلول أيار/مايو 

2022.   

. لعرض مسودة معايير االختيار وإرسال 2021تشرين الثاني/نوفمبر  12  تشرين األول/ أكتوبر ولغاية 5تمتد فترة االستشارة العامة لمعايير االختيار من  

 sbs.com.au/consultation قوموا بزيارة  ، المقترحات

 الانتهاء 

https://www.sbs.com.au/radio/languageservicesreview
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 :المقابلة، يرجى الاتصال بـلمزيد من المعلومات وطلبات 

 kate.warnock@sbs.com.au  |0419316135|   كيت وارنوك
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