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Media Release 
5 October 2021 

SBS ស្វែ ងរកមតិយោបល់ ពីវហគមន៍ យ ើមបីជួយ យរៀបចំអនាគតរបវ់់  វិ ទ្ យុ  SBS 

និង យវវាកមមភាសា   
  

ជាផ្នែកមួយនៃការប្តេជាា ចិត្េរតស់SBS កន ុងការ តៃេ វវិឌ្ឍៃ៍ ប្ ើមបីតំប្េញត្ម្មូវការម្តប្េសអូស្ត្រេ លី   

នាប្េលតចច ុតបៃែ  SBSបាៃចាត់ប្នេើម  ំប្ ើរ ការេិៃិត្យប្ ើងវញិជាប្េៀងទាត់្មកប្លើ 

ប្សវាកមមភារ រតស់ ខ្ល ៃួផ្ លបាៃនេល់ជូៃតាមរយៈវេិយុ  SBS 

ប្ោយប្តើកការេិប្ម្រោះប្ោតល់ជារធារ ៈប្ៅនងៃប្ៃោះ ប្ ើមបីស ំមតិ្ប្ោតល់ផ្កលមអប្លើប្សចកេ ី 

ម្ាងនៃលកខ ៈវៃិិចឆ ័យ កន ុងការប្ម្ជើសប្រ ើស។   

  

ការេិៃិត្យប្ ើងវញិប្លើប្សវាកមមភារSBS គឺជា ំប្ ើរការមួយផ្ លប្ វ្ ើប្ ើងប្រៀងរាល់៥ឆ្ែ ំមេង 

ម្សតតាមជំប្រឿៃម្តជាជៃប្ ើមបីធានាថា ប្សវាកមម វេិយុ SBSឆល ុោះតញ្ច ំងេីការផ្លា ស់តត រូោ៉ា ងឆ្ត់រហ័ស 

ៃិងការប្កើៃប្ ើងនៃសងគម ៏សមបូ រផ្តតរតស់អូស្ត្រេ លី។ 

លកខ ៈវៃិិចឆ ័យនៃការប្ម្ជើសប្រ ើសៃឹងម្តូ្វប្ម្តើរមួរែ ជាមួយេិៃែ ៃ័យជំប្រឿៃឆ្ែ ំ២០២១ 

ប្ ើមបីកំ ត់្ភារផ្ លម្តូ្វតប្ម្មើប្សវាកមម  

ៃិងជួយម្បាត់េីវ ិ្ ី ផ្ លប្សវាកមមទាងំប្នាោះម្តូ្វបាៃនេល់ជូៃកន ុងរយៈប្េល ៥ឆ្ែ ំខាងម ខ្។   

  

ការេិៃិត្យប្ ើងវញិប្លើប្សវាកមមភារប្ៃោះោក់តញ្ច លូការនេល់ជូៃៃូវមាតិ្កា សំប្ ង 

ៃិងភាររតស់ SBS រមួមាៃវេិយុ  SBS On Demand ការនាយតាមនត្ខាសេ ិ៍ 

ៃិងប្វេិកាឌ្ីជីងលប្នេងប្េៀត្។  

ការេិប្ម្រោះប្ោតល់ជារធារ ៈរយៈប្េល ៦សបាេ ហ៍ ផ្ លចាត់ប្នេើមប្ ើងប្ៅនងៃប្ៃោះ 

ៃិងតញ្ច ត់ប្ៅនងៃេី ១២ ផ្ខ្វចិឆ ិកាឆ្ែ ំ ២០២១ 

គឺជាឱកាស ៏សំខាៃ់សម្មាត់សហគមៃ៍កន ុងការចូលរមួចំផ្ ក ល់អនាគត្នៃប្សវាកមម វេិយុ  SBS 

ៃិងការនេល់ជូៃៃូវមាតិ្កាសំប្ ងៃិងភាររតស់តណ្តេ ញប្ៃោះ ឲ្យកាៃ់ ផ្ត្េូលំេូលាយ 

ប្ោយមតិ្ប្ោតល់ទាងំអស់ម្តូ្វបាៃេិចារណ្តកន ុងការតប្ងក ើត្លកខ ៈវៃិិចឆ ័យសម្មាត់ការប្ម្ជើសប្រ ើស

សច ងប្ម្កាយ ផ្ លៃឹងម្តូ្វបាៃយក ប្ៅប្ម្តើម្បាស់។   

  

នាយកមាតិ្កាសំប្ ងៃិងភាររតស់SBS ប្លាក ប្ វ ើ  ហ័រ មាៃម្តរសៃ៍ថា “SBSមាៃ 

សមត្ថភាេ េិប្សសកន ុងការ ប្ៅឲ្យ ល់ ៃិងេំនាក់េំៃងជាមួយសហគមៃ៍ចម្មោុះរតស់អូស្ត្រេ លី 

តាមរយៈប្សវាកមមេហ ភាររតស់ខ្ល ៃួ ឆាងកាត់្ចំ  ចេំនាក់េំៃងជាប្ម្ចើៃ។  

អស់រយៈប្េលជាង៤៥ឆ្ែ ំមកប្ហើយ 

ប្យើងបាៃតៃេសម្មតខ្ល ៃួតាមវ ិ្ ី ផ្ លប្យើងនេល់ប្សវាកមមម្តកតប្ោយភាេនចែម្តឌ្ិត្ 

ៃិងមាៃអត្ថៃ័យ ល់សហគមៃ៍ ប្ហើយសេវនងៃប្ៃោះប្យើងប្ វ្ ើ ូប្ចែោះតាមវេិយុ  តាម អ ិៃ្ឺប្ ត្ 

តាមនត្ខាសេ ិ៍ ៃិងតាមកមម វ ិ្ ី ផ្អ៊ែេជាង ៦០ ភារ។ ការេិៃិត្យប្ ើងវញិប្ៃោះៃឹងជួយប្រៀតចំ SBS 

ប្ៅប្េលប្យើងសមា ឹងប្ឆ្ព ោះប្ៅរកការឈាៃចូលវយ័៥០ឆ្ែ ំ។   
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“តួ្នាេី ៏សំខាៃ់នៃប្សវាកមមេហ ភាររតស់SBS ម្តូ្វបាៃតង្ហា ញកន ុងអំ ុងប្េលមាៃប្រាគ រាត្ 

ត្ាត្កូវ ើ -១៩ ប្ោយនេល់ជូៃៃូវេ័ត៌្មាៃងមីៗ ៃិងេ័ត៌្មាៃស ខ្ភាេ ល់សហគមៃ៍ 

ជាភារផ្ លេួកប្គប្េញចិត្េ។ 

ការេិៃិត្យប្ ើងវញិប្លើប្សវាកមមភារប្ៃោះគឺជាឱកាស ៏សំខាៃ់មួយប្ ើមបីធានាថា 

ប្យើងតៃេឆល ុោះតញ្ច ំងេីត្ម្មូវការរតស់សហគមៃ៍ប្ៅកន ុងម្តប្េសអូស្ត្រេ លីនាប្េលតចច ុតបៃែ ប្ៃោះ។   

  

“ការប្ វ្ ើតចច ុតបៃែភាេប្លើការនេល់ជូៃប្សវាកមមភាររតស់ប្យើងជាម្តចំា 

អាចជួយឱយSBSនេល់ជូៃៃូវប្សវាកមមកាៃ់ផ្ត្លអ ម្តប្សើរ ល់សហគមៃ៍្ំៗ ផ្ លមាៃម្តវត្េ ិ វតប្ម៌ 

ៃិងភារចម្មោុះ ក៏ ូចជានេល់ប្សវាកមម ល់សហគមៃ៍ផ្ លកំេ ងប្លចប្ធាា ៃិងមាៃត្ម្មូវការខ្ពស់។ 

ការនេល់សំប្ ង ល់េសេៃិកជៃរតស់ប្យើងប្ៅកន ុង ំប្ ើរការប្ៃោះគឺជាកតាេ  ៏សំខាៃ់មួយ 

ប្ហើយប្យើងប្លើកេឹកចិត្េសហគមៃ៍ប្ៅេូទាងំម្តប្េសអូស្ត្រេ លី 

ឱយផ្ចករំផ្លកមតិ្ប្ោតល់រតស់េួកប្គ” ។   

  

លកខ ៈវៃិិចឆ ័យនៃការប្ម្ជើសប្រ ើសប្ៃោះគឺម្តូ្វតញ្ច ត់ប្ៅម្តឹ្មផ្ខ្ឧសភាឆ្ែ ំ២០២២ 

ប្ោយប្សវាកមមភារSBSផ្ លម្តូ្វបាៃផ្កសម្មួលងមី ៃឹងម្តូ្វអៃ វត្េម ៃ ំណ្តច់ឆ្ែ ំ ២០២២ ។   

  

រយៈប្េលេិប្ម្រោះប្ោតល់ជារធារ ៈសម្មាត់លកខ ៈវៃិិចឆ ័យនៃការប្ម្ជើសប្រ ើសមាៃចាត់េីនងៃេី ៥ 

ផ្ខ្ត្ លា ល់នងៃេី ១២ ផ្ខ្វចិឆ ិកាឆ្ែ ំ ២០២១ ។ 

ប្ ើមបីចូលប្មើលប្សចកេ ីម្ាងនៃលកខ ៈវៃិិចឆ ័យនៃការប្ម្ជើសប្រ ើស ៃិងតប្ញ្ចញមតិ្ប្ោតល់រតស់អែក 

សូមចូលប្ៅកាៃ់ sbs.com.au/consultation ។   

  

សម្មាត់ េ័ត៌្មាៃ តផ្ៃថម ៃិង ការ ប្សែ ើស ំសមាា សៃ៍ សូមទាក់េង៖ Kate Warnock | 

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


