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باور
 څنګه مونږ باوري ريښتيني 

او اړوند مطالب وړاندې کوو

مونږ خپلو مطالبو اړوند خپواکې پريکړې کوو.	 

زمونږ خبر او اوسنيو چارو باندې مطالب سم دي، برابري په نظر کې 	 
نيول شوې او بې پري دي او د عامو خلکو په خوښه وي.

مونږ د بيالبيل نظرونو او دريځونو  درناوې کوو. زمونږ مطالب کيدای شي 	 
نوي وي، پيچلي وي ، بحث رامينځته کوونکي وي او غبرګون راپارونکي وي.

شفافيت
 مونږ له تاسو سره د مطالبو غوراوي 

کې څنګه مرسته کولی شو

مونږ تاسو ته معلومات درکوو ترڅو تاسې ځان لپاره، ماشومانو لپاره او 	 
هغه کسان چې تاسې يې پالنه کوئ مناسب مطالب غوره کړئ.

مونږ دا يقيني کوو ترڅو ټلويزيوني خبرتياوې خپل مطالبو څخه جال کړو 	 
او د هر خبرتيا خپرولو او چيرې خپرولو لپاره قوانين لرو.

که ځيني مطالب کيدای شي ځورونکي وي، مونږ هغې لپاره ليدونکي 	 
هم نظر کې نيسو، حساسيت په نظر کې نيسو، او ځينو مطالبو خپريدو 
څخه مخکې خبرداری ورکوو او يواځې هغه مطالب خپروو چې مناسب 

او منل شوي اوسي.

درناوی
 مونږ درناوی پر ځان عملي کوو 

او هغې ته وده ورکوو

مونږ هغه مطالب چې تعصب او تبعيض خپروي چې په هغو کې يو 	 
اړخيز سوچ شامله وي د هغې مخنيوی کوو.

مونږ انګليسي پرته پر نورو ژبو هم مطالب خپروو ترڅو ال پراخ دريځونه 	 
راټول کړو.

مونږ د بومي اسټراليايانو مسايلو باندې خبرو کولو برخه کې حساس يو 	 
او د هغوی د کلتور ټول پروتوکول په نظر کې نيسو.

مونږ د خلکو محرميت ته درناوی کوو او خپل رپوټونو کې يې انډول 	 
مراعت کوو.

مسوليت
مونږ څنګه مسوليت لرو

مونږ تاسو ته ټولې هغه الرې ښايو چې له مخه يې زمونږ مطالبو او 	 
خدماتو باندې نظر ورکړئ که هغه نظر مو مثبت وي او که منفي.

مونږ د شکايتونو طی مراحل پر وړاندې خپل تګالرې عمل له الرې بې 	 
 طرفه پروسه لرو او شکايتونه د اس بي اس پلټنې څانګې لخوا جدي 

نيول کيږي.

اس بي اس يو آزاد عامه ټلويزيون، راډيو او ډيجيټال سروس دی چې اسټراليايي ټولنې پر 
وړاندې مسوليت لري لکه څنګه چې زمونږ منشور کې ځای پر ځای شوي.

د اسټراليا حکومت لخوا زمونږ مالي مالتړ کيږي او هم سوداګريزو عايد هم لرو لکه اعالنونه او 
داسې نور.

مونږ خپل شبکې له الرې ځانګړې اسټراليايي کيسې، داخلي او بهرني خبرونه او روان حاالت، 
سپورت، نړيوالې ډرامې، مستند،، خواړو پروګرام، فلم او هم ځايي ژبو راډيو پروګرامونه 60 

ډيرو ژبو باندې. خپروو مونږ د بومي اسټراليايانو د کيسو کولو لپاره د کور حيثيت لرو او بومي 
اسټراليايانو ملي ټلويزيون لينز له الرې پروګرامونه وړاندې کوو

دا يقيني کول چې زمونږ خپرونو مطالب ټولنې غوښتنو سره برابرې وي مونږ د اس بي اس 
تګالرې د عمل دا الرښود جوړ کړی په کوم کې چې قوانين او معيارونه ايښودل شوي او دا په 

ټولو ځايونو کې لکه ټلويزيون، راډيو، انالين او ټولنيزو رسنيو عملي کيږي.

تګالرې عمل الرښود کې مهم ټکي نغښتي لکه

د اس يب اس تګالرې د عمل الرښود
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