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SBS ගුවන් විදුලියේ සහ භාෂා යසේවායවහි ඉදිරිය හැඩගැසේීම සඳහා SBS යසේවය මහජන ප්රතිචාර ලබාගැනීම 

සිදු කරයි. 

 
 
වත්මන් ඕස්ට්රේලියාරේ අවශ්යතා ස්ට්පුරාලීම ස්ට්ඳහා හැඩගැසීරේ අරමුණින් SBS ගුවන් විදුලි රස්ට්වය සිය ආයතනය ස්ට්පයන භාෂා 
රස්ට්වා ස්ට්ේබන්ධරයන් නිතිපතා සිදු කරන භාෂා ස්ට්මාර ෝචන රේ වනවිට ආරේභ රකාට තිරේ. රේ අනුව, රතෝරාගැනීරේ 
නිර්ණායක ස්ට්ේබන්ධරයන් වන ස්ට්ැ ස්ට්මට ප්රතිචාර  බාගැනීම ස්ට්ඳහා  මහජන අදහස්ට් විමසීම අද සිට ආරේභ රකරර්. 
  
SBS භාෂා රස්ට්වා ස්ට්මාර ෝචනය යනු, ඔස්ට්රේලියාව තු  සීඝ්රරයන් රවනස්ට්වන ස්ට්හ අඛණ්ඩව ඉහ  යන බහු ස්ට්ංස්ට්කෘතික ස්ට්මාජය 
පිළිබඳව SBS ගුවන්විදුලි රස්ට්වාව පිළිබිඹු කරන්රන්ද යන්න ස්ට්ේබන්ධරයන් ස්ට්ෑම වස්ට්ර 5කටම වරක් සිදු කරන ක්රියාවලියකි.  
රමම ක්රියාවලිය 2021 ඕස්ට්රේලියානු ජන ස්ට්ංගණනයට ස්ට්මගාමීව සිදු රකරර්. රමහිදී 2021 වස්ට්රර් ඕස්ට්රේලියානු ජන ස්ට්ංගණන 
දත්ත උපරයෝගී කරගනිමින් රස්ට්වා ස්ට්ැපයියයුතු භාෂා නිර්ණය කරන අතර ඒ අනුව ඉදිරි වස්ට්ර 5ක කා ය ස්ට්ඳහා භාෂා රස්ට්වා 
 බාරදන ආකාරය  ස්ට්ේබන්ධරයන් තීරණය රකරර්. 
  
රමම භාෂා රස්ට්වා ස්ට්මාර ෝචනය මගින් SBS රස්ට්වරේ ගුවන් විදුලිය ඇතුළු ශ්රවය ස්ට්හ භාෂා රස්ට්වා, SBS On Demand ස්ට්හ 
රපාඩ්කාස්ට්් ඇතුළු රස්ට්සු ඩිජිටල් රස්ට්වා ආවරණය කිරීම සිදු රේ. 
  
අද සිට ආරේභ වන රමම භාෂා රස්ට්වා ස්ට්මාර ෝචනය ස්ට්ති 6ක කා යක් ක්රියාත්මක වන අතර එය 2021 රනාවැේබර් මස්ට් 12 
වැනිදා අවස්ට්න් වීමට නියමිතව තිරේ. රමය SBS ගුවන්විදුලි රස්ට්වාරේ අනාගතය ස්ට්ේබන්ධරයන් වන තීරණයට දායක වීම ස්ට්ඳහා 
ප්රජාවට මහඟු අවස්ට්ථාවක් වන අතර අවස්ට්න් නිර්ණායක ස්ට්ථාපිත කිරීරේදී රමම ප්රජා ප්රතිචාර ස්ට් කා බැරල්. බහු භාෂා රස්ට්වා හරහා 
ඕස්ට්රේලියාරේ රවරස්ට්න විවිධ ප්රජා ස්ට්මග ස්ට්ේබන්ධ වීමට SBS රස්ට්වයට සුවිරශ්ෂී හැකියාවක් පවතින බව SBS ශ්රවය හා භාෂා 
යසේවා අධ්යක්ෂ David Hua පවසයි. එරමන්ම ඔහු රපන්වා රදන්රන් වස්ට්ර 45කට වඩා වැඩි කා යක් පුරා SBS ආයතනය ප්රජා 
ස්ට්ඳහා නවය ස්ට්හ අර්ථවත් රස්ට්වාවන් ස්ට්ැපයීමට අනුවර්තනය රවමින් සිටින අතර රේ වනවිට එම රස්ට්වාව ගුවන් විදුලි, අන්තර්ජා , 
රපාඩ්කාස්ට්් ස්ට්හ රයදුේ උපරයෝගී කරගනිමින් භාෂා 60කටත් වඩා වැඩි ගණනකින් සිදු කරමින් සිටින බවයි. රමම ස්ට්මාර ෝචන 
ඔස්ට්රස්ට් SBS රස්ට්වාව සිය 50 වැනි වස්ට්රට පා තැබීරේදී තවදුරටත් හැඩගැස්ට්වීමට හැකියාව හිමි රේ. 
  
COVID-19 වස්ට්ංගත ස්ට්මය තු දී SBS රස්ට්වය වැදගත් කාර්යභාරයක් රපන්නුේ ක  අතර විවිධ රස්ට්ෞකය රතාරතුරු ස්ට්හ 
යාවත්කාලීන වන රතාරතුරු ඔස්ට්රේලියාව තු  විවිධ ප්රජා ස්ට්ඳහා ඔවුන්රේ භාෂා ඔස්ට්රස්ට්  බාදීම සිදු කර ය. ඒ අනුව වත්මන් 
ඕස්ට්රේලියානු ප්රජාවරේ අවශ්යතා පිළිබිඹු කරන බවට ස්ට්හතික වීම ස්ට්ඳහා භාෂා රස්ට්වා ස්ට්මාර ෝචනය වැදගත් අවස්ට්ථාවක් රේ.  
  
භාෂා රස්ට්වා නිතිපතා යාවත්කාලීන කිරීම ඔස්ට්රස්ට් SBS රස්ට්වයට ස්ට්ංස්ට්කෘතිකමය හා භාෂාමය වශ්රයන් විවිධ පසුබිේ ස්ට්හිත ප්රජාව 
රවත වඩා රහාඳ ස්ට්හ ඉහ  රස්ට්වාවක් ස්ට්ැපයීමට හැකියාව හිමි රේ. රේ අනුව SBS රස්ට්වාව  බාගන්නා පිරිස්ට්ට සිය ප්රතිචාර 
දැක්වීමට අවස්ට්ථාවක්  බාදීම තීරණාත්මක වන අතර රේ ස්ට්ඳහා සිය ප්රතිචාර  බාරදන රමන් ස්ට්මස්ට්ත ඕස්ට්රේලියාරේම සිටින ප්රජා 
වලින් ඉල් ා සිටින බව SBS ශ්රවය හා භාෂා රස්ට්වා අධයක්ෂ David Hua පවස්ට්යි. 
  
රතෝරාගැනීරේ නිර්ණායක 2022 මැයි මාස්ට්ය වන විට අවස්ට්න් වීමට නියමිත අතර ස්ට්ංරශ්ෝධිත SBS භාෂා රස්ට්වා 2022 වස්ට්ර 
අවස්ට්ානයට රපර ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිරේ. 
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රමම රතෝරාගැනීරේ නිර්ණායකයන් ස්ට්ඳහා මහජන අදහස්ට් විමසීරේ කා ය 2021 ඔක්රතෝබර් 5 වැනි දින සිට රනාවැේබර් 12 
වැනි දින දක්වා ක්රියාත්මක රේ.       
  
නිර්ණායක පිළිබඳව දැනගැනීමට ස්ට්හ ඔරේ ප්රතිචාර ඉදිරිපත් කිරීමට sbs.com.au/consultation රවත පිවිරස්ට්න්න. 
  
      
  

වැඩිදුර ත ොරතුරු සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ඉල්ලීම්ම සඳහො : 

Kate Warnock | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135 
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