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SBS WorldWatch:  

Ang mga kadalasang itinatanong sa Filipino  

 

Ang Tungkol sa SBS WorldWatch 

 
Ang SBS WorldWatch ay isang libreng news channel ng SBS, na ilulunsad sa Lunes, ika-
23 ng Mayo, 2022. Nagbibigay ito sa mga Australyano ng mapagkukunan ng mga balita 
mula sa buong mundo sa mga wika maliban sa Ingles, na may iba’t-ibang mga 
pagbabalita mula sa mga pangunahing pandaigdigang broadcaster ng mahigit sa 35 na 
mga wika.  

 

Paano makapanood sa SBS WorldWatch  
Paano ko mapapanood ang SBS WorldWatch?  

Magmula sa ika-23 ng Mayo, 2022, maaari mong mapanood nang libre ang SBS 
WorldWatch sa channel 35 ng telebisyon.  

Maaaring magpapakita ang channel 35 sa iyong telebisyon bago ang petsang ito, ngunit 
hindi ito magsimulang magpapalabas bago sa naka-iskedyul na petsa.  
 
Kung manonood sa telebisyon, ang SBS WorldWatch ay mapapanood sa mga 
telebisyon, o sa mga kagamitang may mga recorder o mga set top box na magkatugma 
sa MPEG-4. Ang MPEG-4 ay tumutukoy sa ‘compression technology’ na ginagamit ng 
mga broadcaster ngayon para sa paghahatid ng mga nilalaman ng video na may mataas 
na kalidad. Karamihan sa mga telebisyon na ginawa pagkatapos ng 2014 ay gumagamit 
ng teknolohiyang ito, at maraming mga channel ng TV sa Australya ay isinahimpapawid 
gamit nito. Nagpapahintulot ito sa amin na makapagbigay ng mga mas mahusay na 
kalidad ng larawan at tunog. 

Ang SBS VICELAND ay isang MPEG-4 na channel, kaya kung ikaw ay kasalukuyang 
nanonood ng pagbabalita sa SBS VICELAND gamit ang iyong telebisyon, maaari mong 
mapanood ang SBS WorldWatch.   

Ang channel ay naka-live stream sa SBS On Demand.  

Ang mga programang ipinapalabas sa channel ay maaari ring mapapanood mula sa SBS 
On Demand, kung saan mayroon ding mga karagdagang pang-internasyonal na mga 
balita na mapapanood sa ‘stream’ na hindi ipinapalabas sa telebisyon.  
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Kailangan ko bang mag-retune sa aking TV?  

Maaaring kailangan ang ilang mga tao ng mag-retune upang lumabas ang channel. 
Kung kailangan mong mag-retune, ang SBS ay mayroong simpleng gabay sa paggawa 
nito na makukuha sa aming online help centre here.  

 

Paano kung hindi ko mabuksan ang SBS WorldWatch?  

Kung gumagamit ka ng isang mas lumang telebisyon, recorder o set top box, at 
mapapansin mo na hindi ka makakapanood o makakapag-record ng mga channel ng 
SBS na 30 (SBS HD), 31 (SBS VICELAND) at 32 (SBS World Movies), ang iyong 
kasangkapan ay maaaring hindi magkatugma sa teknolohiyang MPEG-4 na ginagamit 
din sa paghahatid ng SBS WorldWatch (at siyang malimit na ginagamit na pamantayan 
sa pamamahagi ng mga nilalaman ng video ngayon).  

Habang ito ay maaaring may hindi sinasadyang epekto sa ilang mga tagapanood, ang 
mga programa ay mapapanood na naka-stream sa pamamagitan ng SBS On Demand at 
ang SBS ay patuloy na magbibigay ng iba’t-ibang mga serbisyo sa wika na nakukuha sa 
pamamagitan ng SBS Radio, podcasting at mga digital platform. 

 

Paano ko masuri/makumpuni ang aking pagkapapanood sa SBS WorldWatch?  

Kung ang iyong kagamitan ay hindi magkatugma, kapag naghahanap ng alinman sa mga 
channel ng SBS - 30 (SBS HD), 31 (SBS VICELAND), 32 (SBS World Movies) at 35 (SBS 
WorldWatch) – maaaring may makikita kang isang itim na screen, isang ‘error message’ 
katulad ng "invalid channel" o nakakarinig lamang ng tunog ngunit walang larawan, na 
nangangahulugan na ang ‘receiver’ sa iyong kagamitan ay maaaring hindi magkatugma.  

Maaari kang makipag-ugnay sa tagagawa ng iyong TV upang malaman kung ang 
partikular na modelo ng iyong kagamitan ay magkatugma sa MPEG-4 (MPEG-4 
compatible). Kung hindi ito magkatugma, at hindi sila maaaring magbigay ng isang 
‘firmware update’ upang malutas ang isyu, may tatlong pagpipilian upang makapanood 
ng SBS WorldWatch:  

1. Ang pagkakabit sa isang ‘digital set top box’ ay magbibigay ng kakayahan sa 
iyong kasalukuyang telebisyon na magpapalabas ng lahat ng mga SBS channel 
gamit ang kasalukuyang teknolohiya. Ang mga ito ay mabibili mula sa karamihang 
tindahan ng elektronika, madaling maikabit at i-set up, at hindi nangangailangan 
ng malaking espasyo. Ito ay magbibigay ng kakayahan sa iyo na makapanood ng 
anumang channel ng telebisyon sa Australya, sa buong mga free-to-air network. 
 

2. Isa pang opsyon ay ang pag-upgrade ng iyong TV – karamihan sa mga telebisyon 
ngayon ay nagpapahintulot din sa iyo na manood ng mga live na channel ng TV, 
ngunit ang mga Smart TV ay nagpapahintulot din sa iyo na madaling magamit ng 
mga streaming apps kagaya ng SBS On Demand sa pamamagitan ng iyong 
telebisyon, na nagbibigay sa iyo ng kakayahang makakapanood ng libu-libong 
oras ng mga programa, sa iyong kaginhawaan.  
 

3. Panoorin ang channel at ang mga programa nito sa pamamagitan ng SBS On 
Demand sa ibang uri ng kagamitan, kagaya ng kompyuter, laptop, tablet o smart 

https://help.sbs.com.au/hc/en-au/articles/360002071595-I-ve-lost-the-SBS-TV-signal-How-do-I-get-it-back-
https://www.sbs.com.au/ondemand/
https://www.sbs.com.au/radio/
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phone.  
 

 

Impormasyon sa iskedyul at mga programa  

Paano ko malalaman kung ano ang mga mapapanood sa channel?  

Ang iskedyul ng mga programa ay makukuha mula sa SBS guide website 
(sbs.com.au/guide) (magsimula sa ika-11 ng Mayo 2022). 

 
 
Ipapalabas pa ba sa SBS at SBS VICELAND ang mga internasyonal na pagbabalita?  

Ang lahat ng mga internasyonal na pagbabalita sa mga wikang hindi Ingles na 
ipinapalabas noon sa SBS at SBS VICELAND ay ililipat sa SBS WorldWatch channel.  

Ang mga balita mula sa ibang bansa na nasa wikang Ingles ay mananatili sa SBS and 
SBS VICELAND.   

Ano ang mga programa sa Filipino ang nasa channel?  

Ang mga balita sa Filipino magmula sa TFC Manila, na may mga bagong ‘episode’ sa 
araw-araw sa ika-8.10 ng umaga (mapapanood rin sa SBS On Demand).  
 
 
May kakanselahin ba ng SBS na mga pagbabalitang pang-internasyonal sa 
paglulunsad ng bagong channel na ito?   

Hindi. Palalawakin ng SBS ang ibinibigay nitong mga pangkalahatan na pagbabalita, 
magdaragdag ng mga bagong programa sa mga wika na hindi Ingles sa hanay ng SBS 
WorldWatch TV channel, gagawing mas madalas ang mga pagbabalita, at daragdagan 
din ang mga pagbabalitang pang-internasyonal sa wikang Ingles sa iskedyul ng SBS at 
SBS VICELAND. Magkakaroon din ng mas maraming mga pagbabalita na mapapanood 
sa SBS On Demand.  
 
Mapapanood ba itong mga pagbabalita sa SBS On Demand? 

Ang mga programang ipapalabas sa channel ay mapapanood din sa SBS On Demand, 
kung saan mayroon ding mga karagdagang programa ng balitang pang-internasyonal na 
makukuha sa stream na hindi ipinapalabas sa telebisyon.  

Ang SBS WorldWatch channel ay mapapanood din na live stream sa SBS On Demand.  
 
 
Paano ninyo pipiliin ang mga programang ipapalabas ninyo?  

Nagpapalabas sa telebisyon ang SBS ng mga pagbabalitang pang-internasyonal sa 
ilalim ng titulong ‘WorldWatch’ mula 1993. Ito’y gingagawa upang maihatid ng libre ang 
mga balita ipinalalalabas mula ibat ibang bahagi ng mundo sa multikultural na 

https://www.sbs.com.au/guide/
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komunidad ng Australya, kabilang ang mga taong galing sa mga bansang iyon o may 
pamilya at iba pang mga ugnayan doon. Ang pag-iskedyul ng mga programa ay 
nakabase sa laki ng populayson at mga pangangailangan ng iba’t-ibang mga wika ng 
komunidad sa Australya, at pagsuusri sa maaring makukuhang programa sa ibang bansa, 
Isinasaalang-alang din ang mga puna at konsultasyon sa mga komunidad, kasama ang 
iba pang mga serbisyong ibinibigay ng SBS.  

 
Paano ako makahingi ng isang bagong serbisyo ng balita mula sa aking pinagmulan 
na bansa? 

Upang magbigay ng puna tungkol sa channel, kabilang ang mga mungkahi para sa mga 
karagdagang serbisyo ng balita, mangyaring makipag-ugnayan sa SBS sa pamamagitan 
ng aming online help centre, kung saan mo rin matatagpuan ang karagdagang 
impormasyon tungkol sa paggamit sa mga serbisyo ng SBS.  

Maaari mo kaming tawagan na libre sa 1800 500 727 sa mula ika-8:30 ng umaga 
hanggang ika-5:30 ng hapon (AEST) Lunes hanggang Biyernes. 

 

Tulong at puna 
 

Paano ako makakuha ng karagdagang tulong at/o magbigay ng puna?   

Kung kailangan mo ng karagdagang tulong sa panonood ng SBS WorldWatch o nais 
mong magbigay ng ilang puna tungkol sa bagong channel, maaari mong tawagan ang 
SBS. 

Maaari kang makipag-ugnay sa SBS sa pamamagitan ng aming online help centre kung 
saan mo ring matatagpuan ang karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit ng mga 
serbisyo ng SBS.  

Maaari mo rin kaming matawagan nang libre sa 1800 500 727 sa pagitan ng ika-8:30 ng 
umaga hanggang ika-5:30 ng hapon (AEST) Lunes hanggang Biyernes. 

https://help.sbs.com.au/hc/en-au
https://help.sbs.com.au/hc/en-au

