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Media Release 
5 October 2021 

SBS வான ாலி மற்றும் னமாழிச் சேவவகளின் எதிர்காலத்வத வடிவவமப்பதில்  உதவ 

ேமூகத்தின் கருத்துக்கவள SBS சகாருகிறது  

  

ேமகால ஆஸ்திசேலியாவின் சதவவகவளப் பூர்த்தி னேய்ய SBS உறுதிபூண்டுள்ளது. அதன் 

ஒரு பகுதியாக, SBS வான ாலி மூலம் வழங்கப்பட்டுவரும் அதன் னமாழிச் சேவவகவள 

மீளாய்வு னேய்யும் முன்ன டுப்வப SBS னதாடங்கியுள்ளது. எ சவ மீளாய்வுக்கு 

அடிப்பவடயாக அவமயவிருக்கும் அளவுசகால்களின் முன்வடிவு குறித்த கருத்துகவள 

தருமாறு அவழப்பு விடுக்கிறது.   

  

SBS னமாழி சேவவகள் மீளாய்வு என்பது ஆஸ்திசேலியாவின் சவகமாக மாறிவரும் மற்றும் 

மாறுபட்ட ேமூகத்வத SBS வான ாலி சேவவகள் பிேதிபலிக்கசவண்டும் எனும் ச ாக்கில் 

சதேிய மக்கள்னதாவக கணக்னகடுப்புக்கு ஏற்ப ஒவ்னவாரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் 

சமற்னகாள்ளப்படும் ஒரு னேயல்முவறயாகும். மீளாய்வுக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

அளவுசகால்களுடன் 2021 மக்கள் னதாவக கணக்னகடுப்பு தேவுகவளயும் இவணத்து அடுத்த 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு எந்னதந்த னமாழிகளுக்கு, எந்த விதமா  சேவவ  என்ப  

தீர்மா ிக்கப்படும்.   

  

னமாழி சேவவகள் குறித்த மீளாய்வு என்பது SBS இன் ஆடிசயா மற்றும் னமாழி வழங்கல் 

மூலம் தேப்படும் வான ாலி ஒலிபேப்பு, SBS ஆன் டிமாண்ட், சபாட்காஸ்டிங் மற்றும் பிற 

டிஜிட்டல் தளங்கவள  உள்ளடக்கியதாகும்.   

  

இன்று துவங்கி 12  வம்பர் 2021 இல் முடிவவடயும் ஆறு வாே னபாது கலந்தாய்வு 

ேமூகத்திற்கு தேப்படும் முக்கிய வாய்ப்பாகும். இதன் வழி னபறப்படும் கருத்துக்கள் SBS 

வான ாலி மற்றும் னமாழி சேவவகளின் ஒலி மற்றும் னமாழி சேவவகள் எதிர்காலத்தில் 

எப்படி பங்காற்றசவண்டும் என்பவத முடிவு னேய்யும் இறுதி அளவுசகால்கவள தீர்மா ிக்க 

உதவும்.    
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SBS ஆடிசயா மற்றும் னமாழி சேவவகளின் இயக்கு ர் சடவிட் ஹுவா இப்படிக் 

கூறுகிறார்:   

  

"ஆஸ்திசேலியாவின் பலதேப்பட்ட ேமூகங்கவள SBS அதன் பல னமாழிச் சேவவகளின் 

மூலம் இவணக்கும் மற்றும் அணுகும் த ித்துவமா  திறவ க் னகாண்டுள்ளது. 

புதுவமயா  மற்றும் அர்த்தமுள்ள சேவவகவள 45 ஆண்டுகளுக்கும் சமலாக  ாங்கள் 

ேமூகங்களுக்கு வழங்கிவருவசதாடு காலத்திற்கு ஏற்றாற்சபான்று னதாடர்ந்து 

மாற்றியவமத்து வருகிசறாம். இன்று  ாங்கள் அவத வான ாலி, ஆன்வலன், 

சபாட்காஸ்ட்கள் மற்றும் னேயலி வழிகளில் 60க்கும் சமற்பட்ட னமாழிகளில் னேய்கிசறாம். 

SBS 50 வயவத ன ருங்கும்சபாது  ாம் முன்ன டுக்கும் இந்த மீளாய்வு  வடனபறுகிறது”.   

  

"SBS இன் பலனமாழி சேவவகளின் முக்கிய பங்கு COVID-19 னதாற்று பேவல் 

காலகட்டத்தில் னவளிப்பட்டுக்னகாண்டுள்ளது. முக்கியமா  னேய்திகள்  மற்றும் சுகாதாேம் 

குறித்த தகவல்கவள ேமூகங்களுக்கு அவர்கள் விரும்பும் னமாழியில் SBS வழங்கிவருகிறது. 

ஆஸ்திசேலியாவில் உள்ள ேமூகங்களின் சதவவகவள SBS னதாடர்ந்து பிேதிபலிப்பவத 

உறுதி னேய்வதற்கு னமாழிச் சேவவகள் குறித்த மீளாய்வு  ஒரு முக்கியமா  வாய்ப்பாகும்”.  

  

"னமாழி சேவவகவள தவறாமல் புதுப்பிப்பதன் மூலம் பண்பாட்டு ாீதியாகவும் னமாழி 

ாீதியாகவும் மாறுபட்ட பின் ணிகவளக் னகாண்ட மிகப்னபாிய ேமூகங்களுக்கும், வளர்ந்து 

வரும் மற்றும் அதிக சதவவயுள்ள ேமூகங்களுக்கும் னமாழி சேவவகவள SBS வழங்க 

உதவுகிறது. இந்த னேயல்பாட்டில் எங்கள் ச யர்கள் தங்கள் கருத்வத னவளிப்படுத்த 

வாய்ப்பளிப்பது ஒரு முக்கியமா  அம்ேமாகும். மட்டுமல்ல,  ஆஸ்திசேலியா முழுவதும் 

உள்ள ேமூகங்கள் தங்கள் கருத்துக்கவளப் பகிர்ந்து னகாள்ள  ாங்கள் ஊக்குவிக்கிசறாம்”.   

  

மீளாய்வுக்கா  அளவுசகால் சம, 2022 க்குள் இறுதி னேய்யப்படவுள்ளது. 

மாற்றியவமக்கப்பட்ட SBS னமாழி சேவவகள் 2022 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் 

னேயல்படுத்தப்படும்.   
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மீளாய்வுக்கா  அளவுசகாலுக்கா  னபாது கலந்தாய்வு அக்சடாபர் 5 முதல் 12  வம்பர் 

2021 வவே  வடனபறுகிறது. மீளாய்வு அளவுசகால்களின் முன்வடிவு குறித்த உங்கள் 

கருத்துகவள ேமர்ப்பிக்க, sbs.com.au/consultation க்குச் னேல்லவும்.  

  

அதிக தகவலுக்கும் ச ர்காணல் சகாாிக்வககளுக்கும் சகட் வார் ாக் அவர்கவள 

kate.warnock@sbs.com.au எனும் மின் ஞ்ேல் அல்லது 0419 316 135 எனும் 

னதாவலசபேியில் னதாடர்புனகாள்ளுங்கள். 

 

 
 
 
 


