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 مرسته ورسره کې  جوړښت  په خدمتونو ژبې او راډیو  اس بي اس د ترڅو  غواړي نظر  ټولنې  د اس  بي  س
  وکړي

  
 خپلې د شي، پوره اړتیاوې آسټرالیا معاصرې د  او شي ورکړل دوام ته پرمختګ ترڅو توګه په برخې یوې د ژمنې د اس بي اس

 انتخابي مسودې د ترڅو کوي غوښتنه خلکو له او پیلوي لړۍ مشورې عامه د نن ده، کړې پیل کتنه بیا منظمه خدمتونو ژبې
 . کړي شریک نظر  اړه په معیارونو

  
 کېږي، ترسره سم سره سرشمېرنې  ملي له آسټرالیا د کې کلونو پنځو هرو په پروسه بیاکتنې د خدمتونو ژبې د اس بي اس د

 کال ۲۰۲۱ د او معیارونو انتخاب د. کړي منعکس ټولنه متنوع او کوونکې وده ګړندۍ آسټرالیا د چې شي ترالسه ډډا ترڅو
 پنځو راتلونکو په خدمات دا چې وکړي به مرسته او کېږي وړاندې کې په خدمات  چې  شي  معلومې ژبې هغه به سره سرشمېرنې

 . کېږي وړاندې څرنګهکې  کلونو
  
 پلپت ډیجیټلي نور  او پوډکاسټونه ډیمانډ، آن اس  بي اس خدمتونو،  غږیزو او ژبې د اس بي اس د کتنه بیا په خدمتونو ژبې د

 . ده شامله کتنه بیا فارمونونه
  
 فرصت یو ته ټولنو رسېږي، ته پاې کې میاشت نومبر  په کال ۲۰۲۱ روان د او کېږي پیل نن چې  مشوره عامه اوونیو شپږو د

 . کېږي اخیستل کار  لپاره انتخابونو وروستیو د څخه مشورو ټولو له او ولري ګډون کې راتلونکې خدماتو اس بي اس  د ترڅو دی
  
 بېالبېلو له  ترڅو لري ورتیا ځانګړې یوه اس بي  اس: " وایي هو، ډیویډ مشر، برخې د خدماتو غږیزو او ژبې د اس بي اس د

 مونږ  راهیسې کلونو ۴۵ باندې څه له. شي وصل ورسره او ورسېږي ته ولنوټ بېالبېلو آسټرالیا د مټ پر  خدمتونو مختلفو د الرو،
 د ژبو زیاتو په ۶۰ له کار  دغه مونږ  ورځ نن او ورکوو دوام ته کولو وړاندې خدماتو لرونکو معنی او نوښتګرو د ته ټولنو

 کې  جوړښت په اس  بی اس د رسېدو را په کلیزې ۵۰ د به کتنه بیا دا. کوو الرې له اپلیکسشنونو او پوډکاسټ آنالین، راډیو،
 ." وکړي مرسته

  
 معلوماتو روغتیایي او مهمو د  ژبه په خوښې د دوي د ته ټولنو پرمهال وبا د ۱۹-کووېډ د خدمتونو ژبو مختلفو د اس بي اس د"

 په ورځ  نن موږ  چې شي  ترالسه  ډاډ  ترڅو دی فرصت یو کتنه بیا خدمتونو ژبې د. و ولوبه رول حیاتي سره کولو وړاندې په
 ." ورکوو دوام ته کولو منعکس اړتیاو ټولنو د کې آسټرالیا

  
  

 غوره ته ټولنو لویو فرهنګونو او ژبو مختلفو د ترڅو ورکوي وړتیا ته اس  بي اس کول، تازه خدمتونو ژبې د توګه دوامداره په" 
 غږ  ته لیدونکو زموږ کې  پروسه پدې. شي وړاندې ونهخدمت ته ټولنو لرونکو اړتیا ډېرو او نویو راز  همدا شي، وړاندې خدمت

 ." کړي شریک نظر خپل چې هڅوو ټولنې کې آسټرالیا په موږ او ، دی عنصر  مهم یو ورکول
  
 د خدمتونه، وروسته کتنې بیا له ژبې د اس بي اس د  ترڅو شي نهایي پورې میاشتې  مې تر  کال ۲۰۲۲ د باید معیارونه انتخاب د

 . شي عملي کې پای په کال  ۲۰۲۲
  
 انتخاب د. کوي دوام  پورې ۱۲ تر  نومبر  د  څخه ڼېټې ۵ له اکټوبر  د کال  ۲۰۲۱ د لړۍ مشورې عامه د لپاره معیارونو انتخابي د
 . وکړئ لیدنه څخه  sbs.com.au/consultation له لپاره شریکولو نظر  خپل او لیدلو د مسودې د
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