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ความไวว้างใจ
เราจะนำาเสนอเน้�อหาที่่�น่าเชื่้�อถือ้ 
และติรงประเด็็นได็อ้ย่า่งไร 

• เราติดั็สน่ใจเกี่่�ย่วกี่บัเน้�อหาข้องเราอย่า่งเป็นอส่ระ 

• ข้า่วและข้อ้มูลูในประแสปัจจบุนัข้องเรามูค่้วามูถืกูี่ติอ้ง  
สมูด็ลุและเป็นกี่ลาง และเป็นที่่�สนใจข้องสาธารณชื่น

• เราเป่ด็กี่วา้งเพิ่้�อรับมูมุูมูองและค้วามูค้ด่็เห็นที่่�ซับัซัอ้นและ 
หลากี่หลาย่ เน้�อหาข้องเราอาจนำาไปสูก่ี่ารบกุี่เบก่ี่และเป็นที่่� 
ที่า้ที่าย่เชื่น่เด็ย่่วกี่บักี่ารนำาไปสูค่้วามูเห็นติา่งและจดุ็ประกี่าย่ 
ค้วามูค้ด่็

ความโปร่ง่ใส
เราจะชื่ว่ย่แนะนำากี่ารเลอ้กี่เน้�อหา 
ข้องค้ณุได็อ้ย่า่งไร 

• เราใหข้้อ้มูลูเพิ่้�อใหค้้ณุสามูารถืเลอ้กี่สรรเน้�อหาที่่�เหมูาะสมู 
กี่บัค้ณุ รวมูถืงึเด็็กี่และเย่าวชื่นที่่�อยู่ใ่นกี่ารด็แูลข้องค้ณุด็ว้ย่

• เราติรวจสอบเพิ่้�อใหแ้น่ใจวา่โฆษณามูค่้วามูแติกี่ติา่งจากี่กี่าร 
นำาเสนอเน้�อหาข้องเรา เราย่งักี่ำาหนด็กี่ฎที่่�เกี่่�ย่วกี่บักี่ารจัด็วาง 
โฆษณาบางประเภที่อก่ี่ด็ว้ย่ 

• สำาหรับเน้�อหาที่่�อาจนำาไปสูค่้วามูเค้รย่่ด็และค้วามูที่กุี่ข้ใ์จนั�น  
เราพิ่จ่ารณาถืงึผูู้ฟั้ังหรอ้ผูู้ช้ื่มูโด็ย่ไติรต่ิรองประเด็็นออ่นไหว  
ใหค้้ำาเติอ้นติามูค้วามูเหมูาะสมู และนำาเสนอเน้�อหาที่่�ผู้า่นกี่าร 
เรย่่บเรย่่งใหเ้กี่่�ย่วข้อ้งกี่บัประเด็็นแลว้เที่า่นั�น

การ่ให้เ้กยีร่ติซิึ่่�งกนัและกนั
เราจะปฏิบ่ตัิแ่ละสง่เสรมู่กี่ารใหเ้กี่ย่่รติ ่
ซัึ�งกี่นัและกี่นัได็อ้ย่า่งไร 

• เราหลก่ี่เล่�ย่งเน้�อหาที่่�สง่เสรมู่ค้วามูอค้ติล่ำาเอย่่งและกี่ารเลอ้กี่ 
ปฏิบ่ตัิ ่รวมูถืงึกี่ารใชื่ท้ี่ศันค้ติแ่บบเหมูารวมูที่่�ไมูมู่เ่หติผุู้ล 
โด็ย่ค้ำานงึถืงึบรบ่ที่ข้องเน้�อหา

• เรานำาเสนอเน้�อหาในภาษาอ้�นนอกี่เหนอ้จากี่ภาษาองักี่ฤษ 
และสนับสนุนกี่ารแสด็งออกี่ข้องมูมุูมูองที่่�หลากี่หลาย่

• เราติระหนักี่ติอ่กี่ารนำาเสนอประเด็็นที่่�เกี่่�ย่วข้อ้งกี่บัชื่นพิ่้�นเมูอ้ง  
และเราปฏิบ่ตัิต่ิามูระเบย่่บวฒันธรรมูข้องชื่าวอะบอรจ่น่และ 
ชื่าวเกี่าะแถืบชื่อ่งแค้บที่อรเ์รส

• เราเค้ารพิ่ค้วามูเป็นสว่นติวัข้องบคุ้ค้ลโด็ย่ใหค้้วามูสมูด็ลุติอ่ 
ค้วามูรับผู้ด่็ชื่อบในกี่ารราย่งานข้องเรา

ความร่บัผิดิชอบ
เราจะรับผู้ด่็ชื่อบติอ่ส่�งที่่�เราปฏิบ่ตัิ ่
ได็อ้ย่า่งไร 

• เรามูว่ธ่ต่ิา่ง ๆ ที่่�ค้ณุสามูารถืใหข้้อ้เสนอแนะเกี่่�ย่วกี่บัเน้�อหา 
และบรก่ี่ารข้องเรา ไมูว่า่จะเป็นค้ำาชื่มูเชื่ย่หรอ้ค้ำาติช่ื่มู  

• เรามูก่ี่ระบวนกี่ารที่่�เป็นอส่ระสำาหรับกี่ารรอ้งเรย่่นภาย่ใติ ้
หลกัี่กี่ารปฏิบ่ตัิซ่ั ึ�งจะมูก่ี่ารติรวจสอบโด็ย่ผูู้ต้ิรวจกี่ารข้อง SBS

SBS เป็นบรก่ี่ารส้�อโที่รที่ศัน ์วท่ี่ย่ ุและด็จ่ท่ี่ลัสาธารณะแหง่ชื่าติท่ี่่�เป็นอส่ระ 
โด็ย่มูห่นา้ที่่�รับผู้ด่็ชื่อบติอ่ชื่มุูชื่นชื่าวออสเติรเลย่่ติามูที่่�กี่ำาหนด็ไวใ้นกฎบตัิร่ 
ของเร่า เราได็รั้บเงน่ที่นุจากี่รัฐบาลออสเติรเลย่่และมูร่าย่ได็ท้ี่างพิ่าณช่ื่ย่ ์ 
อนัได็แ้กี่ ่กี่ารโฆษณา 

เราแบง่ปันเร้�องราวข้องชื่าวออสเติรเลย่่ที่่�เป็นเอกี่ลกัี่ษณ ์นำาเสนอข้า่วที่อ้งถื่�นและ 
ติา่งประเที่ศ รวมูถืงึข้อ้มูลูในกี่ระแสข้า่วปัจจบุนั ข้า่วกี่ฬ่า ละค้รจากี่นานาชื่าติ ่และ 
สารค้ด็ต่ิา่ง ๆ ไมูว่า่จะเป็นเร้�องอาหาร ภาพิ่ย่นติร ์อก่ี่ที่ั �งบรก่ี่ารวท่ี่ย่ทุี่อ้งถื่�นซัึ�งมู ่
มูากี่กี่วา่ 60 ภาษาที่ั�วที่ั �งเค้รอ้ข้า่ย่ข้องเรา นอกี่จากี่นั�น เราย่งัเป็นบา้นใหก้ี่บักี่าร 
เลา่เร้�องข้องชื่นชื่าติแ่รกี่ (First Nations) พิ่รอ้มูด็ว้ย่โที่รที่ศันช์ื่นพิ่้�นเมูอ้งประจำาชื่าติ ่ 
(National Indigenous Television - NITV) ที่่�จัด็ราย่กี่ารผู้า่นมูมุูมูองข้องชื่นพิ่้�นเมูอ้ง
เพิ่้�อใหมู้ั�นใจได็ว้า่เน้�อหาข้องเราเป็นไปติามูค้วามูค้าด็หมูาย่ข้องชื่มุูชื่น เราจงึติั �ง 
หลกัี่กี่ารปฏิบ่ตัิข่้อง SBS ข้ึ�นมูา เพิ่้�อกี่ำาหนด็กี่ฎและมูาติรฐานสำาหรับเน้�อหา 
ในราย่กี่ารข้อง SBS ที่ั �งหมูด็ ไมูว่า่ค้ณุจะรับฟัังหรอ้รับชื่มูจากี่ที่่�ใด็โด็ย่ผู้า่นที่าง 
โที่รที่ศัน ์วท่ี่ย่ ุออนไลน ์หรอ้โซัเชื่ย่่ลมูเ่ด็ย่่

หลกัี่กี่ารปฏิบ่ตัิน่่�ค้รอบค้ลมุูเร้�องสำาค้ญัเชื่น่

เกี่่�ย่วกี่บัห้ลกัการ่ปฏิบิตัิขิอง SBS
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