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Media Release 
5 October 2021 

SBS Radio နငှ ့် ဘာသာစကာားပ ေါင ားစ ုံ ဝန ပ ာင မှု၏ အနာဂတ က ုံ   ုံပ ာ ရာတငွ  အပ ာက အကူပ ြုရန အတကွ  

အမ ာားပ ည သ၏ူ ပဝ န အကက ပ ြုခ က မ ာား ပ ား  ုံ ့်ရန  SBS မ ှ န ကကာားပခင ား။  

  

ပြြုပြငပ်ပြြောင််းလဲမှုရ ှိလြောသည့်် ယပ ့် သသစပသ ်းလျ၏ လှိိုအြ်ချက်အြော်း SBS အပ ပြင့်် ပြည့််ဆည််းပြ်းနှိိုငရ်  ်

ရည်ရွယ်ချက်၏  စှိ ် ြှိိုင််းအရ SBS သည် SBS Radio မ  ဆင့်် ပြ်းသည့်် မှိမှိ၏ ဝ ပ်ဆြောငမ်ှုမျြော်းကှိို ြ ိုမ   ်

ပြ လ်ည်ဆ ််းစစ်လျက်ရ ှိပြ ်း ဒ ကပ ့်မ စ ငက်ြော အမျြော်းပြညသူ်အပ န င့်် ပရွ်းချယ်မှုစ  သ ်မ  ်ချက်မူသကမ််း draft 

selection criteria အပြေါ် အပမငသ်ပ ြောထြော်းပြ်းြှိို ့်နှိိုငရ်  ်ြွင့််ပြ်းထြော်း.fြါသည်။   

  
SBS ၏  ြောသြောစကြော်းပြါင််းစ ို ဝ ပ်ဆြောငမ်ှုကှိို ပြ လ်ည်ဆ ််းစစ်ပခင််း The SBS Language Services Review 

ကှိို သ ််းပခါငစ်ြောရင််းပကြောက်ခ သည့််န စ်န င့်် ကှိိုက်ည ပအြောင ်ငါ်းန စ် ွင ် စ်ကကှိမ် ပြြုလိုြ်လျက်ရ ှိပြ ်း SBS Radio 

ဝ ပ်ဆြောငမ်ှုသည် အပမဲ ပစ လျငပ်မ စ်ွြော ပပြြောင််းလဲပ ပြ ်း မ ူကွဲပြြော်းမှု မျြော်းပ သည့်် လူမှုအသှိိုင််းအဝှိိုင််းန င့်် 

ကှိိုက်ည ပစြှိို ့်အ ွက် ဆ ််းစစ်ပခင််း ပြစ်ြါသည်။   

  
ပရွ်းချယ်မှုစ  သ ်မ  ်ချက်ကှိို ၂၀၂၁ ခိုန စ် သ ််းပခါငစ်ြောရင််း၏ အချက်အလက်န င့်် ယ ဉ်ထှိို်းပြ ်း ပ ြောက် ၅ န စ်အ ွင််း 

မည်သည့််  ြောသြောစကြော်းပြင့်် ဝ ပ်ဆြောငမ်ှုပြ်းသင့််သည်၊ မည်သည့််ြ ိုစ ပြင့်် ဝ ပ်ဆြောငမ်ှုပြ်းသင့််သည်ကှိို 

ဆ ို်းပြ ်ချက် ချနှိိုငရ်  ်ပြစ်ြါသည်။   

  
The Language Services Review ထဲ ွင ်ပရဒ ယှိို၊ SBS On Demand၊ ပြါ ့်ကဒစ််န င့်် ဒ ဂျစ် ယ် စသည့်် 

အသ ဆှိိုငရ်ြောန င့််  ြောသြောစကြော်းဆှိိုငရ်ြော ဝ ပ်ဆြောငမ်ှုမျြော်းကှိိုလည််း ဆ ််းစစ်မှုလိုြ်မည် ပြစ်ြါသည်။    

  

အမျြော်းပြည်သူမျြော်း သပ ြောထြော်းမျြော်းပြ်းြှိို ့်နှိိုငရ်  ်ဒ ကပ ့်မ  စ ငက်ြော ၆ ြ ်သကြော ြွင့််လ စ်ပြ်းထြော်းပြ ်း ၂၀၂၁ ခိုန စ် 

နှိိုငဝ်င ်ြောလ ၁၂ ရက်ပ ့် ွင ်အဆ ို်းသ ်မည် ပြစ်ပသြောပသကြောင့်် အ ြောဂ ် SBS Radio ဝ ပ်ဆြောငမ်ှုမျြော်းန င့်် 

အပခြော်းပသြော ဝ ်ပဆြောငမ်ှုမျြော်းအ ွက် ြါဝငသ်ကရ  ်အပရ်းကက ်းပသြော အခွင့််အလမ််း စ်ရြ် ပြစ်ပြ ်း ပြ်းြှိို ့်လြောသည့်် 

အပမငသ်ပ ြောထြော်းမျြော်းကှိိုလည််း ပရွ်းချယ်မှုစ  သ ်မ  ်ချက်အ ွက် ဆ ို်းပြ ်ချက်ချသည့််အခါ 

ထည့််သွင််းစဉ််းစြော်းမှု လိုြ်မည် ပြစ်ြါသည်။   
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SBS ၏ Audio and Language Content ဒါရှိိုက် ြော David Hua က   

“SBS ရဲ ့် ထူ်းပခြော်း ဲ့် အရည်အပသွ်း စ်ခိုကပ ြော့် သသစပသ ်းလျနှိိုငင် က လူမျှိြု်းပြါင််းစ ို  ြောသြောပြါင််းစ ို 

လူမှုအသှိိုင််းအဝှိိုင််းပ ွဆ ကှိို  ြောသြောစကြော်း ပြါင််းစ ို၊  ည််းလမ််းပြါင််းစ ို ဲ ့် အချက်အလက် ပရြောက်ရ ှိပအြောင ်ဲ ့် 

ချှိ ်ဆက်ပြ်းနှိိုငပ်ခင််း ပြစ်ြါ ယ်။ ပရဒ ယှိို၊ အွ လ်ှိိုင််း၊ ပြါ ့်ကဒစ်် ဲ ့် app ပ ွကပ  ဆင့််  ြောသြောစကြော်းပြါင််း ၆၀ 

ပကျြော် ဲ ့် လူမှုအသှိိုင််းအဝှိိုင််းပ ွကှိို ဆ ််းသစ်ပြ ်း အဓှိြပြောယ်ပြည့််ဝ ဲ့် ဝ ပ်ဆြောငမ်ှုပ ွ ဲ ့် အကျှိြု်းပြြုလြော ြော  

အခိုဆှိိုရင ်န စ်ပြါင််း ၄၅ န စ်ပကျြော် ရ ှိသွြော်းပြ  ပြစ်ြါ ယ်။  ဒ ဆ ််းစစ်မှုက SBS ရဲ ့် ဝ ပ်ဆြောငမ်ှု သက် မ််း န စ် ၅၀ ကှိို 

ြ ိုပြြော်ရြောမ ြော အပထြောက်အကူပြြုမ ြော ပြစ်ြါ ယ်။"    

  
“SBS ရဲ ့်  ြောသြောစကြော်းပြါင််းစ ို ဝ ပ်ဆြောငမ်ှုရဲ ့် အပရ်းြါမှုကှိို ကှိိုဗစ်-၁၉  ကြ်ပရြောဂါ ကြောလအ ွင််း ပ ွွေ့ ပမငန်ှိိုငပ်ြ ်း 

အပရ်းကက ်း ဲ့် ပ ြောက်ဆ ို်းရအချက်အလက် ဲ ့် ကျ ််းမြောပရ်းဆှိိုင်ရြော အချက်အလက်ပ ွကှိို ဆှိိုငရ်ြော ြောသြောစကြော်း ဲ ့် 

လူမှုအသှိိုင််းအဝှိိုင််းပ ွကှိို အသှိပြ်းနှိိုငခဲ့််ြါ ယ်။ ဒ ပ ့် သသစပသ ်းလျ လူမှုအသှိိုင််းအဝှိိုင််းရဲ ့် လှိိုအြ်ချက်ကှိို 

ပြည့််ဆည််းပြ်းနှိိုငြ်ှိို ့်အ ွက် The Language Services Review ဟြော အပရ်းကက ်း ဲ့် အခွင့််အလမ််း စ်ခို 

ပြစ်ြါ ယ်။"   

  
“ ြောသြောစကြော်းပြါင််းစ ို ဝ ပ်ဆြောငမ်ှုကှိို ြ ိုမ   ်ဆ ််းစစ်ပခင််းအြော်းပြင့်် SBS အပ  ဲ ့် လူဦ်းပရမျြော်း ဲ့် 

လူမှုအသှိိုင််းအဝှိိုင််းကှိို ြှိိုမှိို ဝ ပ်ဆြောငမ်ှု ပြ်းနှိိုငမ် ြော ပြစ်သလှိို လူဦ်းပရ  ပပြ်းပပြ်းမျြော်းလြော ဲ့် လူမှုအသှိိုင််းအဝှိိုင််း ဲ ့် 

လှိိုအြ်မှုမျြော်း ဲ့် ရှိို်းရြောယဉ်ပကျ်းမှု ဲ ့်  ြောသြောစကြော်းမ ူ ဲ့် လူမှုအသှိိုင််းအဝှိိုင််းပ ွကှိို ြှိိုမှိိုဝ ပ်ဆြောငမ်ှုပြ်းနှိိုငမ် ြော 

ပြစ်ြါ ယ်။ ဒ လှိို အပရ်းကက ်း ဲ့်လိုြ်င ််း လိုြ်ပဆြောငရ်ြောမ ြော သသစပသ ်းလျ ခွငက် ကျပ ြော် ှိို ့် ြရှိ ်သ ်ပ ွရဲ ့် 

အသ ကှိို  ြော်းပထြောငြ်ှိို ့်အပရ်းကက ်းပြ ်း အပမင်သပ ြောထြော်းပ ွကှိို ပြ်းြှိို ့်သကြှိို ့်  ှိိုက် ွ ််းလှိိုြါ ယ်။”     

  
ပရွ်းချယ်မှုစ  သ ်မ  ်ချက်ကှိို ၂၀၂၂ ခိုန စ် ပမလ ပ ြောက်ဆ ို်းထြော်း လိုြ်ပဆြောငရ်မည်ပြစ်ပြ ်း ဆ ််းစစမ်ှုမ  

ထွက်လြောသည့်် ဆ ို်းပြ ်ချက်ကှိို ၂၀၂၂ ခိုန စ် မကို ခ်င ်SBS ၏  ြောသြောပြါင််းစ ို ဝ ပ်ဆြောငမ်ှုမ  

စ ငအ်ပကြောငအ်ထည်ပြြော်ရမည် ပြစ်ြါသည။်   

  
ပရွ်းချယ်မှုစ  သ ်မ  ်ချက်လိုြ်ပဆြောငရ်ြော ွင ်ြါဝငရ်  ်အမျြော်းပြည်သူမျြော်း၏ အပမငသ်ပ ြောထြော်းအြော်း 

ပအြောက် ှိို ြောလ ၅ ရက်မ  ၂၀၂၁ ခိုန စ် နှိိုဝင် ြောလ ၁၂ ရက်ပ ့်အထှိ ြွင့််ပြ်းထြော်းြါသည်။ ပရွ်းချယ်မှုစ  

သ ်မ  ်ချက် မူသကမ််းကှိို ပလ့်လြောရ န် င့်် မှိမှိ၏ အပမင်သပ ြောထြော်းကှိို ပြ်းြှိို ့်လှိိုြါက 

sbs.com.au/consultation  ွင ်သွြော်းပရြောက်နှိိုငြ်ါသည်။   



 
 
 
 
 
 

 
Special Broadcasting Service 
14 Herbert Street, Artarmon  NSW 2064  Australia  sbs.com.au 
 

 
 

 3 

  

 ှိဂ ို်း   

  
အချက်အလက် ြှိိုမှိိုသှိရ န် င့်် အင ်ြောဗျ ်းရ အ် ွက် ပအြောက်ြါြိုဂ္ှိြုလ်ကှိို ဆက်သွယ်နှိိုငသ်ည်။   

  
Kate Warnock | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135 
 
 
 


