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های آینده رادیو و خدمات  اس برای دریافت نظرات و پیشنهادهای عمویم درباره برنامه ب  فراخوان اس 

 اسب  زبابی اس 

الیای معارص، ب  شبکه اس فت و برآورده کردن نیازهای آستر بازنگری منظم خدمات زبابی  اس به عنوان بخشی از تعهد خود در جهت پیشی
اک در این مشاوره عموم، نظرات و  شود، آغاز کرده و از مردم دعوت م اس ارائه م ب  خود را که از طریق رادیو اس کند تا با اشتر

یک کنند. نویس معیارهای انتخاب  برنامهپیشنهادهای خود را در مورد پیش  ها شی

شود تا اطمینان حاصل شود که  بار مطابق با ششماری میل انجام م است که هر پنج سال یک اس فرایندی ب  بازنگری خدمات زبابی اس
الیا م  کننده جامعه به شعتاس منعکسب  خدمات رادیوبی اس باشد. این معیارهای انتخاب  به همراه آمار به در حال تغیتر و پرتنوع آستر

ی م  ۲۰۲۱دست آمده از ششماری  کنند در مورد نحوه ارائه آن خدمات در  هابی خدمات ارائه شود و کمک م کنند که به چه زبانتعییر
ی شود. پنج سال آینده تصمیم   گتر

(،  SBS On Demandدماند )اس آنب  اس، از جمله رادیو، اپ ویدیوبی اسب  های صوبر و زبابی اسمه برنا بازنگری خدمات زبابی شامل
 شود. های دیجیتایل م پادکست و سایر پلتفرم 

یابد، فرصتر مهم برای جوامع است تا در آینده خدمات  پایان م  ۲۰۲۱نوامت    ۱۲ای که از امروز آغاز و در این رایزبی عموم شش هفته
ی   اس و سایر خدمات صوبر و زبابی در سطح شبکه مشارکت داشته باشند وب  رادیوبی اس همه نظرات و پیشنهادهای مردم در تعییر

 معیارهای انتخاب  نهابی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 

وا، مدیر بخش تولیدات صوبر و زبابی اس
ُ
فردی در برقراری ارتباط با  منحرصبهاس از توانابی ب  اس، در این باره گفت: »اسب  دیوید ه

الیا از طریق خدمات چندزبانه خود در چندین نقطه تماس برخوردار است. بیش از  سال است که نحوه ارائه  ۴۵جوامع مختلف آستر
زبان انجام   ۶۰ها به بیش از ایم و امروزه این کار را از طریق رادیو، آنالین، پادکست و اپخدمات نوآورانه و معنادار را با جوامع تطبیق داده

 کمک خواهد کرد.«  ۵۰اس در آستانه ب  دیه اسدهیم. این بازنگری به شکلم 
ی

 سالگ

ی کوویداس در طول همهب  آقای هوا افزود: »نقش حیابر خدمات چندزبانه اس رسابی صیح به  های مهم و اطالعروزرسابی در به ۱۹-گتر
ثابت شده است. بازنگری خدمات زبابی فرصت مهیم است تا اطمینان حاصل شود که ما  ، جوامع مختلف به زبان مورد پسندشان

الیای امروزی هستیم.« همچنان بازتاب  دهنده نیازهای جوامع آستر

ی را به بزرگ را قادر م  اسب  اس ،روزرسابی منظم تولیدات زبابی ما»به   و  ترین جوامع دارای پیشینهسازد تا خدمات بهتر
ی

های متنوع فرهنگ
ی به جوامع در حال ظهور و دارای نیازهای باال ارائه دهد. در این فرایند، شنیدن صدای مخاطبان مان یک عنرص مهم است   زبابی و همچنیر

الیا تشویق م  یک کنند.«  کنیم تا و ما جوامع را در شاش آستر  نظرات خود را با ما شی

 به اجرا گذاشته شوند.  ۲۰۲۲اس قبل از پایان سال ب  نهابی گردند تا خدمات تجدیدنظر شده اس ۲۰۲۲معیارهای انتخاب  باید تا ماه م 

 عموم برای معیارهای انتخاب  از 
نویس معیارهای انتخاب  و ارائه  جریان دارد. برای دیدن پیش  ۲۰۲۱نوامت    ۱۲اکتت  تا  ۵دوره رایزبی

 . بروید  sbs.com.au/consultationنظرات و پیشنهادهای تان به نشابی 

 پایان

 با خانم کیت وارناک )
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