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Media Release 
5 October 2021 

SBS solicită feedback comunitar pentru a ajuta la modelarea 
viitorului serviciilor lingvistice şi radio SBS  
  
Ca parte a angajamentului SBS de a continua să evolueze pentru a satisface nevoile Australiei 
contemporane, SBS a început revizuirea periodică a serviciilor sale lingvistice furnizate prin SBS Radio, 
deschizând astăzi consultări publice pentru a invita feedback privind proiectul criteriilor de selecție.  
  
Revizuirea serviciilor lingvistice SBS este un proces întreprins la fiecare cinci ani în conformitate cu 
recensământul național, pentru a se asigura că serviciile radio SBS reflectă schimbarile rapide şi 
diversitatea din ce în ce mai mare ale societăţii din Australia. Criteriile de selecție vor fi folosite împreună 
cu datele recensământului din 2021 pentru a determina limbile care vor fi deservite și ajută la informarea 
modului în care sunt furnizate aceste servicii, pentru următorii cinci ani.  
  
Revizuirea serviciilor lingvistice cuprinde oferta audio și lingvistică a SBS, inclusiv radio, SBS On Demand, 
podcasting și alte platforme digitale.  
  
Consultarea publică de șase săptămâni, care începe astăzi și se încheie pe 12 noiembrie 2021, este o 
oportunitate importantă pentru comunități de a contribui la viitorul serviciilor SBS Radio și a ofertei audio 
și lingvistice mai largi a rețelei şi va considera toate feedback-urile, în stabilirea criteriilor finale de 
selecţie care vor fi folosite.   
  
Directorul SBS pentru conținut audio și lingvistic, David Hua, a declarat: „SBS are o capacitate unică de 
a ajunge și de a se conecta cu diversele comunități din Australia prin intermediul serviciilor sale 
multilingve, pe mai multe platforme de contact. De peste 45 de ani continuăm să adaptăm modul în care 
oferim servicii inovatoare și semnificative comunităților și astăzi o facem prin radio, online, podcast-uri și 
aplicații în peste 60 de limbi. Această revizuire va ajuta la modelarea SBS, pe măsură ce contemplăm 
împlinirea a 50 de ani de existenţă.  
  
„Rolul vital al serviciilor multilingve SBS a fost demonstrat în timpul pandemiei COVID-19, oferind 
comunităților actualizări critice și informații despre sănătate, în limba lor preferată. Revizuirea serviciilor 
lingvistice este o oportunitate importantă pentru a ne asigura că reflectăm în continuare nevoile 
comunităților din Australia de astăzi.  
  
„Actualizarea regulată a ofertei noastre lingvistice permite SBS să deservească mai bine cele mai mari 
comunități cu medii culturale și lingvistice diverse, precum și să ofere servicii comunităților emergente și 
cu nevoi stringente. Dând o voce publicului nostru în acest proces este un element critic și încurajăm 
comunitățile din toată Australia să împărtășească feedback-ul lor”.   
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Criteriile de selecție urmează să fie finalizate până în mai 2022, serviciile lingvistice SBS revizuite urmând 
să fie implementate înainte de sfârșitul anului 2022.  
  
Perioada de consultare publică pentru criteriile de selecție se desfășoară în perioada 5 octombrie - 12 
noiembrie 2021. Pentru a vedea proiectul de criterii de selecție și a trimite feedback, accesați 
sbs.com.au/consultation.  
  
Pentru mai multe informaţii şi pentru cereri de interviuri vă rugăm să o contactati pe:   
Kate Warnock | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135  
 
 
 


