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SBS akɔɔr wɛ̈t ku jɔl ya kabë ke bɛ̈ɛ̈r në baai ku bïk kony në cökpiny ku lɔ tueŋë SBS 
Radio ku ajuiɛɛrë thook yenë ke cɔɔl  
  
Ke ye biänë ajuiɛɛr ku jɔl ya luɔi yenë cïï SBS tääu tueŋ në ye mɛn, ëke të benë ciɛŋë panë 
Australia ya luɔi thïn, ke SBS ee gɔl në cäär benë ajuiɛɛrë thook yenë ke cɔɔl në SBS Radio bɛɛr 
caar në ye mɛn, në ye köölë ke këriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n ee liep të nɔŋ raan ëbɛ̈n ku kɔc aye keek thïïc bïk 
nɔŋ wɛ̈t bïk mat në ye wɛ̈të yic.  
  
Ajuiɛɛrë cäärë thook yenëke cɔɔl në (SBS Language Services Review) atɔ ̈ ke cë rɔt gɔl kuka ye 
looi në kaamë run ke dhïc të cenë kɔc kueen(national Census) panë Australia, kuka ye looi ke ye 
biän benë SBS Radio kë looi ya thɔ̈ɔ ̈ŋ kenë ciɛŋ ku jɔl ya pïïrë panë  Australia ku jɔl ya të yenë 
baai lɔ ke waar rɔt ku ceeŋ wääcic tɔ ̈ baai enë. Në ye ajuiɛɛrë yic, ke të benë thook kuany cök 
thïn abë ya thɔ̈ɔ ̈ŋ kenë kuɛ̈n cenë kɔc kueen në runë 2021 ku yenë ka benë thook kɔɔr keek 
kuany. Ku bë nɔŋ lëk në te bënë ajuiirkɛ̈ lui thïn në kaamë run ke dhic bë bɛ̈n tueŋ.  
  
Ajuiɛɛrë cäärë thook yenëke cɔɔl (The Language Services Review) atɔ ̈ ke nɔŋ yic ajuiir yenë ke 
röl dɔm ku cɔɔl yenë cɔɔl man nɔŋic Radio, SBS On Demand, podcasting ku jɔl ya ajuiir kɔ ̈k ke 
cɔɔl në ɣän kɔ̈k ke dïgïtɔl.  
  
Ye thïïc tɔ̈ enë abë rɔt looi në kaam ë nïn ke dhetem, kuka tɔ ̈ ke bë gɔl në yekölë agut cë penë 
thiɛ̈ɛ̈r ku tök ke ye nïïn 12, kuke kööl thiekic arëtic të nɔŋ yïn ku jɔl ya baai ëbɛ̈n bïk ya biän jam ku 
bïk wëlken bɛ̈ɛ̈r në SBS Radio ku jɔl ya ajuiir wääcic ke cɔɔl në thook yenë ke cɔɔl, ku wɛ̈t ba 
lueel abë ya biän ë wël bë keek lööm ku bë keem lɔ tak yic.  
  
Aye Bɛ̈ny akutë SBS Audio and Language Content, David Hua, luel cë man adɛ̈ ke, “SBS atɔ ̈ ke 
nɔŋ ajuiɛɛr piɛth lɔcök lëu ben kuɛɛt wääcic ke panë Australia ya kuɔny në ciɛŋ në cɔɔlë thook 
wääc ye keek gaam në dhɔ ̈l wääicic kedhiɛ. Në kaamë run ke 45 cen ke baai luɔ ̈i në ye mɛn, ke 
wuɔk dhiac ke wɔ ye ka jöt bɛ̈i ku benë wuɔk ke kɔc lɛ̈k ku ye kë piɛth të nɔŋ kɔc kuɔn cïïŋ në 
kuɛɛtkuɔ yic, ku ye akölköölken ka thiekic yukku ke caal në radio yic, në yintanɛtic, podcasts ku 
jɔl ya apps kɔ ̈k yenë wuɔk ke cɔl thïn në thook juïc awɛ̈r thook ke 60. Ye lëk ku cäär loië abë SBS 
cɔ ̈k piny cë man benë SBS nɔŋ run ke 50.  
  
“Kë thiekic yenë looi SBS të nɔŋ kuɛɛt ye jam në thook wääcic atɔ ̈ ke cë rɔt nyuɔth wäär cenë 
tuanyë COVID-19 bɛ̈n, kunë ajuiɛɛr ëtë cenë lëk bë ya luɔi thïn në thook yenë ye kɔc ke jam. 
Ajuiɛɛrë cäärë thook yenë ke cɔɔl man ye (The Language Services Review) atɔ ̈ ke nɔŋ kë thiekic 
ye bɛ̈n ke yen kuke wuɔk yïn nomlääu benë wuɔk panë Australia ya tïŋ apiɛth në cïŋ ceŋë yen 
ku rëër rëërë kuɛɛt tɔ ̈ thïn në yekölë.”  
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“Ajuiɛɛr yenë wuɔk thook cɔ ̈k piny në nyindhɛ ee SBS cɔk tɔ ̈ ke nɔŋ ajuiɛɛr ëtë lëu ben ke kuɛɛt dït 
tɔ̈ keke ye jam në thook pei ku nɔŋkɛ̈ ceeŋ pei  ya tïŋ apiɛth, ku ye kuɔny ku luɔi, luɔ̈i kuɛɛt kɔɔr 
kuɔny.  Wuɔk ye kɔc ye wuɔk piŋ yiɛ̈n ka lɔ cök wën benë keek kaŋ luel key a tïŋ yic apiɛth, ku 
yukku kuɛɛt kedhiɛ cïïŋ në Australia thïïc cë man adɛ̈ keke bë nɔŋ ka bïk keek jap në ye cäärë 
yic.”  
  
Ajuiɛɛrë kuenyë thook abë jäl lɔ thöl në penë Dhïc në runë 2022, ku ajuiɛɛr jöt në thook cë keek 
kuany man ye (SBS language services) abë gɔl në thökkë runë 2022.  
  
Thïïc yenë thïïcë raan ëbɛ̈n në ye mɛn atɔ̈ ke bë gɔl ke penë thiɛ̈r ke ye nïïn 5 kuka bë lɔ agut ke 
penë Thiɛ̈r ku tök ke ye nïïn 12 në runë 2021 ku wɛ̈t ka wëlkun cak keek luel alëu ba keek tääu 
enë, neem sbs.com.au/consultation.    
  
Thök.   
 
 
 
 


