
གནས་ཚུལ་མང་བར་འཚོལོ་ཞིིབ་གནང་། 
sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice

ཡིིད་ཆེེས།
ང་ཚོསོ་ཡིིད་ཆེེས་བློསོ་འགེལ་ཆེགོ་པ་དང་འབེྲེལ་ཡིདོ་
ཀིྱི་གནས་ཚུལ་ཇིི་ལྟར་མཁོ་ོསྤྲོདོ་བེྱེད་ཀིྱི་ཡིདོ་དམ།

• ང་ཚོསོ་བརྗོདོ་བྱེ་དང་བརྗོདོ་དནོ་སྐོརོ་རང་དབང་ཐོགོ་ཐོག་གཅོདོ་བེྱེད་ཀིྱི་ཡིདོ། 
• ང་ཚོའིོ་གསར་འགྱུར་དང་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཞིིབ་ཚོགས་དང་། དྲང་པ།ོ ཕྱོགོས་ལྷུང་མེད་པ། མི་

མང་གི་དགའ་མསོ་དང་མཐུན་པ་སེྤེལ་གིྱི་ཡིདོ།
• ང་ཚོསོ་བསམ་ཚུལ་དང་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགོས་དང་ལེན་བེྱེད་ཀིྱི་ཡིདོ་པས། ང་ཚོའིོ་བརྗོདོ་དནོ་

རྣམས་གསར་གཏོདོ་དང་། ཁོ་གཏོད། རྩོདོ་རྙོགོ་ཅོན་དང་ཁོངོ་ཁྲོ་ོསློངོ་བའི་གཞིིར་འགྱུར་སིྲིད་པ་རེད།

ཕིྱི་གསལ་ནང་གསལ། 
ང་ཚོསོ་ཁེྱེད་ཀིྱི་བརྗོདོ་དནོ་འདེམས་པར་ལམ་སྟོནོ་
ཇིི་ལྟར་བེྱེད་ཀིྱི་ཡིདོ་དམ།

• ང་ཚོསོ་ཁེྱེད་དང་ཁེྱེད་ཀིྱིས་བལྟ་སྐྱོངོ་གནང་སའི་ཕྲུ་གུ་དང་ན་གཞིནོ་རྣམས་ལ་རན་པའི་བརྗོདོ་
དནོ་སྐོརོ་གནས་ཚུལ་མཁོ་ོསྤྲོདོ་བེྱེད་ཀིྱི་ཡིདོ།

• ང་ཚོསོ་གསར་འགྱུར་བརྗོདོ་དནོ་དང་ཁྱེབ་བསྒྲགས་བར་དབེྱེ་བ་གསལ་པ་ོཕེྱོ་བཞིིན་ཡིདོ་ལ། 
ཁྱེབ་བསྒྲགས་ཆེེད་དམིགས་གསལ་གིྱི་སིྒྲག་སྲིལོ་གཏོན་འབེབ་བྱེས་ཡིདོ།

• ང་ཚོའིོ་གསན་གཟིིགས་གནང་མཁོན་རྣམས་ལ་ཕོགོ་ཐུག་འགྲོ་ོཉེེན་ཡིདོ་པའི་བརྗོདོ་དནོ་ཡིདོ་
ཚེོ། ང་ཚོསོ་འབེྲེལ་ཡིདོ་ལ་ཉེེན་བརྡ་གཏོངོ་བ་དང་།  གནས་ཚུལ་དེ་ང་ཚོའིོ་རྩོམོ་སིྒྲག་གི་སིྒྲག་
སྲིལོ་དང་མཐུན་པ་ཡིིན་ན་མ་གཏོགོས་སེྤེལ་གིྱི་མེད།

གུས་བརིྩི།
ང་ཚོསོ་གུས་བརིྩོ་ལག་བལྟར་དང་གངོ་འཕེོལ་ཇིི་ལྟར་
གཏོངོ་གི་ཡིདོ་དམ།

• ང་ཚོསོ་ཕྱོགོས་ལྷུང་དང་དབེྱེ་འབེྱེད་ཅོན་གིྱི་བརྗོདོ་དནོ་དཔེར་ན། དྲང་སྙོམོས་མ་ཡིིན་
པ་དང་། སྐོབས་དནོ་འབེྲེལ་མེད་ཀིྱི་གནས་ཚུལ་ལས་གཡིལོ་གིྱི་ཡིདོ།

• ང་ཚོསོ་དབིྱེན་སྐོད་མ་ཡིིན་པའི་སྐོད་རིགས་གཞིན་ཁོག་གི་ནང་ལའང་གནས་ཚུལ་
སེྤེལ་ནས། དགངོས་ཚུལ་མ་འདྲ་བ་ཕིྱོར་སྟོནོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བེྱེད་ཀིྱི་ཡིདོ།

• ང་ཚོསོ་ཨེེ་བྷོ་ོརི་ཇེི་ནལ་དང་ཊོ ོ་རི་སི་གིླིང་ཕྲན་གིྱི་མི་རིགས་སགོས་གདདོ་མའི་མི་
རིགས་དང་ཁོངོ་ཚོའིོ་རིག་གཞུང་དང་འབེྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་སེྤེལ་སྐོབས་གཟིབ་
ནན་བེྱེད་ཀིྱི་ཡིདོ།

• ང་ཚོསོ་གསར་འགདོ་པའི་འགན་འཁིྲོ་དང་དུ་བློངས་ནས་མི་གཞིན་གིྱི་གསང་རྒྱར་
གུས་བརིྩོ་བེྱེད་ཀིྱི་ཡིདོ།

འགན་འཁིྲི།
ང་ཚོསོ་འགན་འཁིྲོ་ཇིི་ལྟར་བློངས་ཀིྱི་ཡིདོ་དམ།

• ང་ཚོའིོ་གསར་འགྱུར་གནས་ཚུལ་དང་ཞིབས་ཞུ་ལ་སྐྱོནོ་བརྗོདོ་དང་འཚོམས་འདིྲ་ཅིོ་ཞིིག་ཡིིན་
མིན་ལ་མ་བལྟསོ་པར། ང་ཚོསོ་ཁེྱེད་ཚོརོ་བསམ་ཚུལ་སྟོནོ་སའི་ལམ་ཁོ་བསྐྲུན་ཡིདོ།

• ང་ཚོའིོ་གསར་འགདོ་པའི་སིྒྲག་སྲིལོ་ལག་བསྟོར་འགོ་སྐྱོནོ་བརྗོདོ་ཞུ་གཏུགས་རྣམས་ SBS 

Ombudsman སེྡེ་ཚོན་གིྱིས་རང་དབང་ཐོགོ་ནས་རྟོགོས་ཞིིབ་གནང་གི་ཡིདོ།

SBS  ནི་ང་ཚོའིོ་བཅའ་ཁིྲིམས་ནང་བཀོདོ་པ་བཞིིན། ཨེ་ོསི་ཊོ ོ་ལི་ཡིའི་སིྤྱི་ཚོགོས་ནང་འགན་འཁིྲོ་འཁུར་
བཞིིན་པའི་རང་དབང་ཅོན་གིྱི་རྒྱལ་ཡིངོས་སིྤྱི་མང་གི་བརྙོན་འཕིྲན་དང་། རླུང་འཕིྲན། དྲ་རྒྱའི་གསར་འགདོ་
ཞིབས་ཞུ་ཞིིག་ཡིིན། ང་ཚོརོ་ཨེ་ོསི་ཊོ ོ་ལི་ཡིའི་གཞུང་གིས་མ་དངུལ་གཏོངོ་གི་ཡིདོ་པ་དང་། གཞིན་ཡིང་ཁྱེབ་
བསྒྲགས་བརྒྱུད་ཡིངོ་འབབ་ཡིངོ་གི་ཡིདོ།
ང་ཚོའིོ་གསར་ཁོང་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཁོག་གི་ནང་ཨེ་ོསི་ཊོ ོ་ལི་ཡིའི་གལ་ཆེེན་ལ་ོརྒྱུས་དང་། རྒྱལ་སིྤྱི་དང་རྒྱལ་
ནང་གི་གསར་འགྱུར། རེྩོད་རིགས། རྒྱལ་སིྤྱིའི་སྒྲུང་རིང་ལེའུ་ཅོན་དང་དངསོ་བྱུང་ལྟད་མ།ོ ཟིས་རིགས། གླིགོ་
བརྙོན། དེ་བཞིིན་སྐོད་རིགས་ ༦༠ ལྷག་ནང་རླུང་འཕིྲན་སྙོན་སྒྲནོ་བེྱེད་བཞིིན་ཡིདོ། དེ་བཞིིན་ང་ཚོསོ་གདདོ་
མའི་མི་རིགས་ཀིྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་གནས་ཚུལ་ཁྱེབ་སེྤེལ་ཆེེད་ National Indigenous Television 
(NITV) རྒྱལ་ཡིངོས་གདདོ་མའི་མི་རིགས་བརྙོན་འཕིྲན་བརྒྱུད་གདདོ་མའི་མི་རིགས་ཀིྱི་སྣང་བརྙོན་ང ོ་སྤྲོདོ་
བེྱེད་བཞིིན་ཡིདོ།
ང་ཚོའིོ་བརྗོདོ་བྱེ་རྣམས་སིྤྱི་ཚོགོས་ཀིྱི་མངནོ་འདདོ་དང་མཐུན་ཆེེད། ཁེྱེད་ཀིྱིས་ང་ཚོསོ་ཁྱེབ་སེྤེལ་བེྱེད་བཞིིན་
པའི་བརྗོདོ་བྱེ་ཁོག་བརྙོན་འཕིྲན་དང་། རླུང་འཕིྲན། དྲ་རྒྱ།  སིྤྱི་ཚོགོས་དྲ་ལམ་སགོས་གང་ནས་གསན་གཟིིགས་
གནང་ཡིང་། དེ་དག་ SBS ཡིི་གསར་འགདོ་པའི་ལག་བསྟོར་སིྒྲག་སྲིལོ་ནང་བཀོདོ་པའི་ཚོད་ལྡན་སིྒྲག་གཞིི་
དང་མཐུན་པ་བྱེས་ཡིདོ།
གསར་འགདོ་པའི་སིྒྲིག་སྲོལོ་ལག་བསྟར་འགོ་གནད་དནོ་གཙོ་ོབ་ོཁག་འདི་དག་ཚུད་ཡིདོ།

SBS ཡིི་གསར་འགདོ་པའི་ལག་བསྟར་སིྒྲིག་སྲོལོ།

http://sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice
https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-charter
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