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TIN TƯỞNG
Cách chúng tôi cung cấp nội dung 
đáng tin cậy và có liên quan

 • Chúng tôi đưa ra những quyết định độc lập về nội dung 
của mình.

 • Nội dung tin tức và các vấn đề thời sự của chúng tôi là 
chính xác, cân bằng và khách quan, và vì lợi ích cộng đồng.

 • Chúng tôi chấp nhận nhiều góc nhìn và quan điểm sâu 
rộng – nội dung của chúng tôi có thể mới mẻ và đầy thách 
thức cũng như gây tranh luận và khiêu khích.

MINH BẠCH
Cách chúng tôi hướng  
dẫn quý vị lựa chọn nội dung

 • Chúng tôi cung cấp thông tin để quý vị có thể lựa chọn 
nội dung phù hợp với bản thân, cũng như bất kỳ trẻ em và 
thanh thiếu niên nào mà quý vị chăm sóc.

 • Chúng tôi bảo đảm rằng quảng cáo tách biệt với nội dung 
của chúng tôi và đặt ra các quy tắc về vị trí cho các loại 
quảng cáo nhất định.

 • Đối với nội dung có khả năng gây khó chịu, chúng tôi xem 
xét đối tượng khán giả, hành động với sự nhạy cảm, đưa ra 
cảnh báo khi cần thiết, và chỉ hiển thị nội dung đó nếu có 
liên quan về mặt biên tập.

TÔN TRỌNG
Cách chúng tôi thực hành  
và thúc đẩy sự tôn trọng

 • Chúng tôi tránh nội dung kích động thành kiến và phân 
biệt đối xử, bao gồm việc sử dụng không hợp lý các khuôn 
mẫu, có tính đến ngữ cảnh.

 • Chúng tôi cung cấp nội dung bằng các ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh và khuyến khích thể hiện nhiều quan 
điểm khác nhau.

 • Chúng tôi nhạy cảm với việc trình bày các vấn đề Bản địa 
và tuân theo các giao thức văn hóa của Thổ dân và Cư dân 
eo biển Torres.

 • Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của mọi người, và cân 
bằng với trách nhiệm tường thuật của mình.

TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM
Cách chúng tôi tự chịu trách nhiệm

 • Chúng tôi cung cấp cho quý vị những cách để đưa ra phản 
hồi về nội dung và dịch vụ của chúng tôi, dù là khen ngợi 
hay phê bình.

 • Chúng tôi có một quy trình độc lập đối với các khiếu nại 
thuộc về Bộ Quy tắc Hành nghề, vốn được điều tra bởi 
Thanh tra viên của SBS.

SBS là một dịch vụ truyền hình, đài phát thanh và truyền thông kỹ thuật số 
công cộng quốc gia độc lập với các trách nhiệm đối với cộng đồng Úc như 
được quy định trong Điều lệ của chúng tôi. Chúng tôi được tài trợ bởi chính 
phủ Úc và doanh thu thương mại chẳng hạn như quảng cáo.

Trên khắp mạng lưới của mình, chúng tôi chia sẻ các câu chuyện độc đáo của 
Úc, tin tức địa phương và quốc tế và các vấn đề thời sự, thể thao, phim truyền 
hình và phim tài liệu quốc tế, ẩm thực, điện ảnh, và dịch vụ phát thanh địa 
phương bằng hơn 60 ngôn ngữ. Chúng tôi cũng là nhà của các câu chuyện 
Thổ dân, với National Indigenous Television (NITV) cung cấp chương trình 
qua lăng kính của người Bản địa.

Nhằm bảo đảm nội dung của chúng tôi đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng, 
chúng tôi có Bộ Quy tắc Hành nghề SBS, vốn đưa ra các quy tắc và tiêu chuẩn 
cho tất cả nội dung của SBS cho dù quý vị truy cập ở đâu – trên truyền hình, 
đài phát thanh, trực tuyến, hoặc trên mạng xã hội.

Bộ Quy tắc Hành nghề bao gồm những vấn đề quan trọng như.

Giới thiệu về BỘ QUY TẮC HÀNH NGHỀ của SBS

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