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Media Release 
5 October 2021 

Η SBS ζητά τη γνώμη της κοινότητας για να βοηθήσει στη διαμόρφωση της 

μελλοντικής Ραδιοφωνίας SBS και των γλωσσικών υπηρεσιών 
 
Στο πλαίσιο της δέσμευσης της SBS για συνεχή εξέλιξη προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 

σύγχρονης Αυστραλίας, η SBS έχει ξεκινήσει την τακτική αξιολόγηση των γλωσσικών της υπηρεσιών που 

παρέχονται μέσω της Ραδιοφωνίας SBS. Σήμερα ανοίγει η δημόσια διαβούλευση με πρόσκληση για 

κατάθεση απόψεων σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης.  

  

Η Αξιολόγηση Γλωσσικών Υπηρεσιών της SBS είναι μια διαδικασία που διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια σε 

αντιστοιχία με την εθνική Απογραφή, για να διασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες της Ραδιοφωνίας SBS 

αντανακλούν την ολοένα και πιο διαφορετική και γρήγορα μεταβαλλόμενη κοινωνία της Αυστραλίας. Τα 

κριτήρια αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν σε συνάρτηση με τα δεδομένα της Απογραφής 2021, για να 

καθοριστούν οι γλώσσες που θα εξυπηρετηθούν και για να βοηθήσουν στην ενημέρωση του τρόπου 

παράδοσης αυτών των υπηρεσιών, για την ερχόμενη πενταετία. 

  

Η Αξιολόγηση Γλωσσικών Υπηρεσιών αφορά το ακουστικό και γλωσσικό περιεχόμενο της SBS, 

συμπεριλαμβανομένου του ραδιοφώνου, του SBS On Demand, των podcasts, όπως και άλλες ψηφιακές 

πλατφόρμες. 

  
Η δημόσια διαβούλευση έξι εβδομάδων, που ξεκινά σήμερα και τελειώνει στις 12 Νοεμβρίου 2021, είναι 

μια σημαντική ευκαιρία για κοινότητες να συνεισφέρουν στο μέλλον των υπηρεσιών της Ραδιοφωνίας SBS 

και στο ευρύτερο ακουστικό και γλωσσικό περιεχόμενο που προσφέρει το δίκτυο, με όλες τις απόψεις που 

κατατίθενται να λαμβάνονται υπόψη στην καθιέρωση των τελικών κριτηρίων αξιολόγησης που θα 

χρησιμοποιηθούν.  

  
Ο Διευθυντής Ακουστικού και Γλωσσικού Περιεχομένου της SBS, David Hua, είπε, «Η SBS έχει μια 

μοναδική δυνατότητα απήχησης και σύνδεσης με τις διαφορετικές κοινότητες της Αυστραλίας μέσω των 

πολυγλωσσικών της υπηρεσιών μέσα από διάφορες πλατφόρμες. Εδώ και πάνω από 45 χρόνια, 

συνεχίζουμε να προσαρμόζουμε τον τρόπο με τον οποίο προσφέρουμε καινοτόμες και σημαντικές 

υπηρεσίες σε κοινότητες, και επί του παρόντος αυτό συμβαίνει στο ραδιόφωνο, στον ψηφιακό χώρο, σε 

podcasts και εφαρμογές σε περισσότερες από 60 γλώσσες. Αυτή η αξιολόγηση θα βοηθήσει στη 

διαμόρφωση της SBS ενόψει των 50ών γενεθλίων μας. 

  

«Ο ζωτικός ρόλος των πολυγλωσσικών υπηρεσιών της SBS έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

COVID-19, προσφέροντας κρίσιμες ενημερώσεις και πληροφοριακό υλικό υγείας σε κοινότητες στη γλώσσα 

προτίμησής τους. Η Αξιολόγηση Γλωσσικών Υπηρεσιών είναι μια σημαντική ευκαιρία για να 

διασφαλίσουμε ότι συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των κοινοτήτων στην Αυστραλία 

σήμερα.  
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«Η τακτική ανανέωση των γλωσσικών υπηρεσιών μας, καθιστά ικανή την SBS να εξυπηρετεί καλύτερα τις 

μεγαλύτερες πληθυσμιακά κοινότητες με πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικά υπόβαθρα, όπως και το 

να προσφέρει υπηρεσίες σε ανερχόμενες κοινότητες με μεγάλες ανάγκες. Το να δίνουμε στο κοινό μας 

φωνή σε αυτή τη διαδικασία είναι καθοριστικής σημασίας, και παροτρύνουμε κοινότητες ανά την 

Αυστραλία να μοιραστούν τις απόψεις τους». 

  

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναμένεται να οριστικοποιηθούν μέχρι τον Μάιο του 2022, με τις ανανεωμένες 

γλωσσικές υπηρεσίες της SBS να μπαίνουν σε εφαρμογή πριν το τέλος του 2022.  

  
Η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης για τα κριτήρια αξιολόγησης είναι μεταξύ 5 Οκτωβρίου και 12 

Νοεμβρίου 2021. Για να δείτε τα κριτήρια αξιολόγησης και να καταθέσετε τη γνώμη σας, επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα  sbs.com.au/consultation.   

  

Για περισσότερες πληροφορίες και αίτημα συνέντευξης, επικοινωνήστε με την:  

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