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ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਵਦਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਦੀ ਲੋੜ    
  
ਸਮਕਾਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਉੱਤ ੇਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਨ ਅਤ ੇਐਸ ਬੀ ਐਸ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧ  ਨੀਤੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਦੀ 
ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦ ੇਵਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਰੇਡੀਓ ਦਆੁਰਾ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਵਨਯਮਤ ਸਮੀਵਖਆ ਸੁਰ  ਕਰਵਦਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਾਪਦੂੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਖੋਵਲਿਆ ਹੈ।  
  
ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਲੈਂਗ ਏਜ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਵਰਵਵਊ ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੂੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਿੱਕ 
ਪਰਵਕਵਰਆ ਹੈ ਜੋ ਵਨਸਵਚਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ 
ਵਾਲ਼ੇ ਸਮਾਜ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਚੋਣ ਮਾਪਦੂੰਡ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੂੰਕਵੜਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਵਰਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦਿੱਸਣਗੇ ਵਕ 
ਵਕਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੂੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨਿ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਤਿੱਕ ਵਕਵੇਂ ਪੂੰ ਹੁਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   
  
ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਵਵਿੱਚ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਅਤ ੇਭਾਸਾ ਪੇਸਕਸ ਸਾਮਲ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ, ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਆਨ 
ਵਡਮਾਂਡ, ਪੋਡਕਾਸਵਟ੍ੂੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਡਜੀਟ੍ਲ ਪਲੇਟ੍ਫਾਰਮ ਸਾਮਲ ਹਨ।   
  
ਛੇ ਹਫਵਤਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ, ਜੋ ਅਿੱਜ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੈ ਤੇ 12 ਨਵੂੰਬਰ 2021 ਨ ੂੰ  ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਲਈ ਐਸ 
ਬੀ ਐਸ ਰੇਡੀਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈਟ੍ਵਰਕ ਦੀ ਵਵਆਪਕ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਪੇਸਕਾਰੀ ਵਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ 
ਮੌਕਾ ਹੈ ਵਜਸ ਤਵਹਤ ਅੂੰ ਵਤਮ ਚੋਣ ਮਾਪਦੂੰਡ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।    
  
ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਦ ੇਆਡੀਓ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਸਮਗਰੀ ਦ ੇਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰ, ਡੇਵਵਡ ਹੁਆ ਨੇ ਵਕਹਾ, “ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱ ਖੋ-
ਵਿੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਭਾਸਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਿ ਾਂ ਨਾਲ 
ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਵਲਿੱ ਖਣ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨ ੂੰ  ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਪ ਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਅਨੁਕ ਲ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਜਸ ਤਵਹਤ ਅਿੱਜ ਅਸੀਂ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਧ ਭਾਸਾਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ, ਔਨਲਾਈਨ, ਪੋਡਕਾਸਟ੍ਾਂ ਅਤੇ 
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ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮੀਵਖਆ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨ ੂੰ  ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 50ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।"  
  
“ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਭਾਸਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਵਮਕਾ ਨ ੂੰ  ਕੋਵਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ 
ਵਜਸਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਸਮਾਜ ਨ ੂੰ  ਉਨਿ ਾਂ ਦੀ ਪਸੂੰਦੀਦਾ ਭਾਸਾ ਵਵਿੱਚ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਅਪਡੇਟ੍ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਇਹ ਵਨਸਵਚਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵਜਸ ਤਵਹਤ ਅਸੀਂ ਅਿੱਜ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 
ਵਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਤੀਵਬੂੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  
  
“ਸਾਡੀ ਭਾਸਾ ਪੇਸਕਸ ਨ ੂੰ  ਵਨਯਮਤ ਰ ਪ ਵਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ੍ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤ ੇਵਵਵਭੂੰਨ 
ਵਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿੱਡੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀ ਵਬਹਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਤਿੱਤ ਹੈ ਵਜਸਦ ੇਚਲਵਦਆਂ ਅਸੀਂ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"  
  
ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੂੰਡ ਨ ੂੰ  ਮਈ 2022 ਤਿੱਕ ਅੂੰ ਵਤਮ ਰ ਪ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  
2022 ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।   
  
ਚੋਣ ਮਾਪਦੂੰਡਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਦੀ ਵਮਆਦ 5 ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ 12 ਨਵੂੰਬਰ 2021 ਤਿੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਵਚਲੇ ਚੋਣ ਮਾਪਦੂੰਡ 
ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ, sbs.com.au/consultation ਉੱਤ ੇਜਾਓ।   
  
ਖ਼ਤਮ  
  
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੂੰਟ੍ਰਵਵਊ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ:  
  
ਕੇਟ੍ ਵਾਰਨੌਕ | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135 
 
 


