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විශ්වැො�ය
අප විශ්වාාසදායක සහ අදාල 
අන්තර්ගතයන් සපයන ආකාරය 

• අපි අපගේ� අන්තර්ගතය පිළිබඳවා ස්වාාධීන තීරණ 
ගන්ගේනමු.

• අපගේ� ආරංචි සහ කාලීන පුවාත් වාල අන්තර්ගතය 
නිවාැරදිය, සමබර සහ අපක්ෂපාතීය, එගේමන්ම 
මහජනයාගේ� පරගේයෝජනය සඳහා ගේ�.

• අපි සවිස්තරාත්මක දැැක්මක් හා අදැහස් පරාසයක් 
අනුගමනය කරමු - අගේ� අන්තර්ගතය නගේවාෝත්පාදැක සහ 
අභිගේයෝගාත්මක ගේමන්ම මතගේ�දාත්මක සහ ප රගේකෝපකාරී දැ 
වියහැකියි.

විනිවිදභාොවැය
ඔබගේ� අන්තර්ගතය ගේතෝරාගැනීම 
සඳහා මඟගේපන්වීමට අප උපකාර 
කරණ ආකාරය 

• ඔබට, ඔගේ� දැරැවාන්ට සහ ඔගේ� භාාරගේ� සිටින තරැණ 
පුද්ගලයින් හට සුදුසු අන්තර්ගතය ගේතෝරාගැනීමට හැකිවානු 
පිණිස අපි ගේතාරතුරැ සපයන්ගේනමු. 

• ප රචාාරණයන් අගේ� අන්තර්ගතගේයන් ගේවානස්වාන බවා 
සහතික කරනු පිණිස සමහර පරචාාරණයන් ඉදිරිපත්කරණ 
ආකාරය පිලිබඳ නීති සකසා ඇත.

• දැැඩි පීඩාාවාක් ඇති විය හැකි අන්තර්ගතයක් ඇතිවිට, 
අපි එය නැරඹීමට ඉඩා ඇති ගේ�රක්ෂකයින් පිළිබඳවා සිතා, 
එහි සංගේ�දී බවා සළකා,  සුදුසු පරිදි අනතුරැ අඟවාා, 
සංස්කරණමය වාශගේයන් අදාළ නම් පමණක් එම ගේතාරතුරැ 
පරදැර්ශනය කරන්ගේනමු.

සො�ෞරවැය
අප ගේගෞරවාය දැක්වාන සහ 
උනන්දු කරවාන ආකාරය 

• අපි අදාළ කාරණය සැලකිල්ලට ගේගන, පූර්වා විනිශ්චාය සහ 
සාධාාරණීකරණය කළ ගේනාහැකි ආකෘතිකයන් දැ ඇතුළුවා, 
ගේවානස්කම්කිරීම් වාලට උනන්දු කරවාන අන්තර්ගතගේයන් 
වාැළගේකමු.

• අපි ඉංග්රීසීි ගේනාවාන භාාෂාවාලින් අන්තර්ගතය ඉදිරිපත් කර 
විශාල පරාසයක මත ඉදිරිපත් කිරීමට උනන්දු කරමු.

• ආදි වාාසීන් පිළිබඳ කරැණු ඉදිරිපත් කිරීගේම්දී අපි සංගේවීදී 
වාන අතර ආදි වාාසීන්ගේ� සහ ගේටාගේරස් දූපත් වාාසීන්ගේ� 
සංස්කෘතික චාර්යාධාර්මවාලට අනුකූලවා කටයුතු කරමු.

• අපි මිනිසුන්ගේ� ගේපෞද්ගලිකත්වායට ගරැ කරණ අතර, 
අපගේ� වාාර්තාකිරීගේම් වාගකීම් වාලට අනුවා සමබරවා 
කටයුතු කරමු.

වැ�වීම
අප වාගකියන ආකාරය 

• අපගේ� අන්තර්ගතය සහ ගේස්වාා පිළිබඳවා පරශංසාත්මක 
ගේහෝ විගේ�චානාත්මක පරතිචාාර දැෑක්වීමට කරමගේ�දැයන් අපි 
ඔබටලබාගේදැමු.

• පැමිණිලි සම්බන්ධාගේයන් කටයුතු කිරීම සඳහා අපට 
වායවාහාර සංග හීය යටගේත් ස්වාාධීන කිරයා පිළිගේවාතක් ඇති 
අතර එය SBS දු�ගන්නාරාල ගේ� පරීක්ෂාවාට භාාජනය ගේ�.

SBS යනු අසො� ප්ර්ර � �ඥ�තිසොයහි දැක්වාා ඇති පරිදි ඕස්ගේ�ේලියානු පරජාවාට වාගකියන, 

ස්වාාධීන ජාතික ගේපාදු රැපවාාහිනී, ගුවාන්විදුලි, සහ ඩිජිටල් මාධාය ගේස්වායකි. අපට 

ඕස්ගේ�ේලියානු රජය මගින් සහ ප රචාාරණය වාැනි වාාණිජමය ආදායම් මගින් මුදැල් ලැගේ�. 

අගේ� ජාලය හරහා සුවිගේශ්ෂ ඕස්ගේ�ේලියානු කතාන්තර කීම, ගේදැස් විගේදැස් පුවාත් 

සහ කාලීන ගේතාරතුරැ, කීරඩාා, අන්තර්ජාතික නාටය සහ වාාර්තාමය වාැඩාසටහන්, 

ආහාර, චිත �පට, සහ ප රාගේද්ශීය ගුවාන්විදුලි ගේස්වාා 60 කට අධික භාාෂා වාලින් අපි 

ගේබදාහදාගනිමු. පරථම ජනතාවාගේ� කතාන්තර පැවාසීගේම් නිවාහනදැ අප වාන අතර, 

ජාතික ආදිවාාසී රෑපවාාහිනිය (NITV) වාැඩාසටහන් ඉදිරිපත් කරන්ගේන් ආදිවාාසී 

කාචායකින් දැකින ආකාරයටයි.

අපගේ� අන්තර්ගතය පරජාගේ� අගේ�ක්ෂාවාන් සපුරන බවා සහතික කරණු සඳහා, 

රෑපවාාහිනිය, ගුවාන්විදුලිය, මාර්ගගතවා ගේහෝ සමාජ මාධාය යන කවාර ආකාරයකින් 

වුවාදැ ඔබ ලබාගන්නා සියලුම SBS අන්තර්ගතය පිළිබඳවා, අප සතුවා ඇති SBS 

වායවාහාර සංග හීය, නීති සහ පරමිතීන් පනවාා ඇත.

වැයවැහාොර �ං�රහාය සොමබඳු වැැද�ත් කාොරණාො ආවැරණාය කාරයි...

SBS වැයවැහාොර �ං� රහාය පිළිබඳවා

http://sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice
https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-charter
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		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting
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