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Media Release 
5 October 2021 

SBS очаква мнението на обществото за да планира бъдещето на 
SBS Радио и езиковите програми  
  
Като част от ангажимента на SBS да продължи да отразява съвременна 
Австралия, SBS започва поредния Преглед на езиковите програми по радио SBS, 
като от днес ще приема обществени коментари по проекто-критериите за 
прегледа.  
  
Прегледа на езиковите програми на радио SBS се извършва всеки 5 години след 
преброяването на населението Census, за да осигури съответствие на 
радиопрограмите с нуждите на общностите. Критериите по които ще се извърши 
прегледа ще се базират на данните от Census 2021 за да определят кои езикови 
групи ще бъдат включени с предавания през следващите 5 години.  
  
Прегледа на езиковите програми ще включва SBS радио, SBS On Demand, 
подкастинг и други дигитални платформи.  
  
Шест-седмичните обществени консултации, които започват днес и ще завършат 
на 12 ноември 2021г, са възможност за общностите да изкажат своите виждания за 
бъдещето на SBS радио и другите езикови услуги. Всички предложения и 
коментари ще бъдат взети предвид при съставянето на критериите за Прегледа 
на програмите.  
  
Директорът на SBS радио, Дейвид Хуа, каза, “SBS има уникалната възможност да 
достигне до всички Австралийски общности чрез своите езикови програми. Вече 
над 45 години ние предлагаме и осъвременяваме нашите услуги за общностите, 
като днес излъчваме на над 60 езика по радио, онлайн, подкаст и интернет-
приложения. Този преглед на програмите ще ни помогне да решим как да 
изглеждаме когато станем на 50 години.”  
  
“Важността на езиковите услуги на SBS беше доказана през периода на 
пандемията от КОВИД-19. Ние доставяхме важна здравна информация за 
общностите на техния език. Прегледът на езиковите програми е важен за да може 
да продължим да отговаряме на нуждите на съвременна Австралия.”  
  
“Регулярното обновяване на езиковите услуги позволява на SBS да служи на 
многобройните езикови общности, както и да включи новопоявили се езикови 
групи. Затова е важно да чуем мнението на нашата аудитория от цяла Австралия.”  
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Прегледа на програмите ще завърши през май 2022г.,а ревизираната програмна 
схема ще влезе в сила до края на 2022г.   
  
Обществените консултации за критериите по които ще се извърши Прегледа на 
програмите се провеждат от 5 октомври до 12 ноември 2021г. За да видите 
проекто-критериите и да дадете мнение посетете sbs.com.au/consultation.    
  
За повече информация или интервю:   
Kate Warnock | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135 
 
 
 
 


