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אס בי אס מבקש פידבק חוות דעת מהקהילה והציבור כדי  
 לתכנן את עתידו של רדיו אס בי אס ואת השירותים השונים 

 
אס בי אס התחייב להמשיך להיענות לצרכים המשתנים של אוסטרליה כיום ולכן התחיל את  

השירותים בשפות השונות הניתנות באמצעות רדיו אס בי אס התהליך המיועד לעדכן  את    
  

אס בי אס מזמין את הציבור להתייעצות ונתינת חוות דעת או פידבק לטיוטת הקריטריונים  
 שישמשו כדי ליישם לוח שידורים חדש

  
אס בי אס מעדכן את לוח השידורים שלו כל חמש שנים, בעקבות מפקד התושבים הלאומי  

כל חמש שנים, וזאת כדי להבטיח ששירותי הרדיו משקפים את הצורך  שאף הוא נערך 
 המשתנה בחברה האוסטרלית 

  
יקבעו את   2021הקריטריונים לעדכון לוח השידורים ביחד עם תוצאות מפקד התושבים של 

 לוח השידורים החדש שיהיה בתוקף לחמש השנים הבאות 
  

השפות השונות של אס בי אס, כולל אודיו ברדיו, אס  עדכון לוח השידורים יכול על כל שירותי  
 בי אס און דימנד לפי דרישה פודקאסטים ופלטפורמות אחרות בשירותים הדיגיטליים 

  
בנובמבר   12ששה שבועות של התייעצות עם הקהילה והציבור מתחילים היום ויימשכו עד ה 

2021  
לעתידם של שירותי הרדיו של  זוהי הזדמנות מאד חשובה עבור הקהילות והציבור לתרום 

אס בי אס וגם באופן כללי יותר לשירותי האודיו והשפות השונות של תחנת השידור אס בי  
 אס

  
כל פידבק וחוות דעת שתתקבל תעזור ותילקח בחשבון כדי לקבוע את הקריטריונים הסופיים  

 לקביעת לוח השידורים החדש
  

ויד הואה אמרמנהל שרותי האודיו והתכנים בשפות השונות ד   
  

לאס בי אס יש את היכולת הייחודית להגיע ולהתחבר לקהילות השונות ברחבי אוסטרליה  
 באמצעות שירותי השפות המגוונות דרך פלטפורמות מגוונות 

  
שנה אנחנו ממשיכים למצוא את הדרך להעניק שירותים משמעותיים   45במשך למעלה מ 

רדיו, אונליין, פודקאסטים, ואפליקציות ביותר  לקהילות וכיום אנו עושים זאת באמצעות ה
 משישים שפות 

  
 העדכון הנוכחי יעזור לנו  לעצב את אס בי אס לקראת שנת החמישים שלו 
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  19-השירותים החיוניים בשפות השונות של אס בי אס הוכיחו את עצמם במשך מגפת קוביד 

שונות בשפות המועדפות  כאשר שידרנו עדכונים קריטיים ואינפורמציה רפואית לקהילות ה
 עליהם 

  
עדכון לוח השידורים הוא הזדמנות חשובה להבטיח כי נמשיך לשקף את הצרכים של  

 הקהילות השונות באוסטרליה כיום 
  

עדכון באופן שגרתי של היצע שירותי השפות שלנו מאפשר לאס בי אס להעניק שרות טוב  
באותו הזמן גם להעניק שירותים  יותר לקהילות הגדולות עם תרבויות ושפות מגוונות, ו

 לקהילות ההולכות וגדלות ולכאלה שיש להם צורך גדול יותר 
  

זה מאד חשוב וקריטי עבורנו לתת למאזינים שלנו להשמיע את קולם בתהליך זה ואנחנו  
 ממליצים לציבור ולכל הקהילות ברחבי אוסטרליה להעניק לנו את הפידבק שלהם 

  
ולוח השידורים החדש ייושם   2022לוח השידורים יהיו סופיים עד מאי הקריטריונים  לעדכון 

2022לפני סוף שנת    
  

ההתייעצות הפומבית לקביעת הקריטריונים אשר לפיהם יעודכן לוח השידורים יהיה החל  
בנובמבר 12באוקטובר ועד ה  5מתאריך    

2021 
היכנסו ל כדי לראות את טיוטת הקריטריונים ומתן הפידבק שלכם    

  
sbs.com.au/consultation 

  לאינפורמציה נוספת ובקשה לראיון בנושא נא להתקשר ל 
  

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