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  SBSهای آتی رادیو برای دریافت نظرات و پیشنهادات عمومی درباره تولید برنامه  SBSفراخوان شبکه 
 و ارائه خدمات زبانی  

  
    

به عنوان بخشی از تعهد خود در جهت پیشرفت و تامین نیازهای امروز جامعه استرالیا،   SBSشبکه 
شود، آغاز کرده و از مردم برای  ارائه می  SBSبازنگری منظم خدمات زبانی خود را که از طریق رادیو  

ویس نکند تا بتواند این نظرات و پیشنهادات را در مورد پیش شرکت در این مشاوره عمومی دعوت می
 کار گیرد.  ها به معیارهای انتخابی برنامه 

    
فرایندی است که هر پنج سال یکبار و مطابق با سرشماری ملی استرالیا انجام   SBSبررسی خدمات زبانی 

کننده جامعه به سرعت در حال رشد و  منعکس SBSشود تا اطمینان حاصل شود که خدمات رادیویی می
کنند که خدمات،  تعیین می  ۲۰۲۱رهای انتخابی به همراه آمار سرشماری سال پرتنوع استرالیا است. این معیا

رسانی در نحوه ارائه آن خدمات در پنج سال آینده کمک  هایی ارائه شود و همچنین به اطالع به چه زبان
 کند.  می

  
 SBS Onاز جمله رادیو،  SBSهای صوتی و زبانی شبکه بازنگری این خدمات زبانی، شامل برنامه 

Demand  شود.  های دیجیتالی می ها و سایر پلتفرم ، پادکست 
    

رسد، به پایان می  ۲۰۲۱نوامبر  ۱۲شود و تا ای که از امروز شروع میاین مشاوره عمومی شش هفته 
های صوتی و زبانی گسترده این  و برنامه SBSفرصتی مهم برای جوامع است تا در آینده خدمات رادیویی 

شبکه مشارکت داشته باشند و در این مسیر همه بازخوردهای مردمی در انتخاب نهایی مورد توجه و استفاده  
 قرار خواهد گرفت.  

  
دارای توانایی   SBSگوید: "شبکه در این خصوص، می ، دیوید هوآ SBSمدیر تولیدات صوتی و زبانی 
تواند از طریق خدمات چند زبانه خود، در نقاط مختلف و با جوامع مختلف  منحصر به فردی است که می 

سال است که ما نحوه ارائه خدمات نوآورانه و معنادار را با جوامع   ۴۵استرالیا ارتباط برقرار کند. بیش از 
زبان مختلف   ۶۰ها به بیش از های آنالین و پادکست ایم و امروزه این کار را در رادیو، برنامه تطبیق داده 
سالگی خود کمک خواهد   ۵۰در آستانه  SBSگیری شبکه  دهیم. این بازنگری در واقع به شکل ادامه می 

 کرد."
 

 ۱۹-گیرکوویددر طول بیماری همه SBSهای چند زبانه آقای هوآ افزود: "امروز نقش حیاتی سرویس 
های مختلف را انجام  رسانی بهداشتی به جوامع به زبان های مهم و اطالع مشخص شده که کار به روز رسانی 

دهد. در واقع، بازنگری خدمات زبانی یک فرصت مهم است تا اطمینان حاصل شود که ما همچنان  می
 منعکس کننده نیازهای جوامع در استرالیا هستیم." 

  
  

سازد تا عالوه  را قادر می   SBSد: "اصالح و به روزرسانی منظم خدمات زبانی،گویآقای هوآ در ادامه می 
های فرهنگی و زبانی متفاوت ارائه دهد، خدمات  بر اینکه خدمات بهتری را به بزرگترین جوامع با پیشینه 

 صدای شنیدن خود را در دسترس جوامع در حال ظهور با نیازهای بیشتر نیز قرار دهد. در این فرایند،  
کنیم تا نظرات خود را با ما  مخاطبان نیز عنصر مهم دیگری است و ما جوامع سراسر استرالیا را تشویق می 

 به اشتراک بگذارند. " 
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نهایی گردد تا خدمات زبانی تجدید نظر   ۲۰۲۲در این راستا الزم است که این معیارهای انتخابی تا ماه مه 
 به اجرا گذاشته شود.  ۲۰۲۲قبل از پایان سال  SBSشده 

  
جریان   ۲۰۲۱نوامبر  ۱۲اکتبر تا   ۵به همین منظور، دوره مشاوره عمومی برای معیارهای انتخابی از 

نویس معیارهای انتخابی و ارائه نظرات و پیشنهادات خود، به  دارد. برای مشاهده پیش 
sbs.com.au/consultation   .مراجعه کنید 

  
 انتهای پیام 

  
 ت بیشتر و درخواست مصاحبه با شماره زیر تماس بگیرید: برای اطالعا

kate.warnock@sbs.com.auKate Warnock |   |0419 316 135 
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