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Media Release 
5 October 2021 

SBS запрошує залишати відгуки про свою роботу щоб допомогти у 
формуванні майбутнього SBS Radio та мовних сервісів  
  
Згідно з зобов’язанням SBS постійно розвиватися у відповідності до потреб сучасної 
Австралії, SBS проводить регулярний переглядає своїх мовних служб, які здійснює через 
SBS Radio. Сьогодні компанія розпочинає громадські консультації щоб отримати відгук 
щодо плану критерій відбору.  
  
Перегляд мовних сервісів SBS здійснюється кожні п’ять років у відповідності до перепису 
населення щоб забезпечити відповідність сервісів потребам австралійської спільноти, яка 
постійно змінюється та урізноманітнюється. Критерії відбору будуть відповідати 
результатам Перепису населення 2021 року, який визначить мови, що потребують 
обслуговування. А також допоможе визначити спосіб як ці сервіси мають надаватися 
наступні п’ять років.  
  
Перегляд мовних сервісів SBS охоплює радіо та мовні служби, зокрема радіо, SBS on 
Demand, подкасти та інші цифрові платформи.  
  
Шість тижнів громадських консультацій, які розпочинаються сьогодні та триватимуть до 12 
листопада. Це важлива нагода для спільнот зробити внесок у майбутнє служб SBS Radio, а 
також інших аудіо та мовних служб. На основи відгуків, будуть визначені остаточні критерії 
відбору для застосування.  
  
Директор аудіо та мовного контенту Девід Хуа зазначив, «SBS має унікальну можливість 
доступу і зв'язок з багатогранною громадою Австралії через свої служби різними мовами, 
а також за допомогою різних медіа. Вподовж 45 років ми не припиняли удосконалювати 
способи надання іноваційних та значущих сервісів спільнотам, які, на сьогоднішній день 
відбуваються по радіо, онлайн, через подкасти та мобільні додатки більш ніж 60ма мовами. 
Цей перегляд дасть змогу сформувати SBS на шляху до 50 річчя.  
  
«Важливість своїх мовних сервісів SBS продемонструвала під час пандемії COVID-19, 
надаючи найважливіші оновлення та інформацію про стан здоров’я рідними мовами. 
Перегляд мовних сервісів - це дуже важливий спосіб переконатися, що ми і надалі 
відповідаємо потребам громадам сучасної Австралії.  
  
«Регулярний перегляд своїх мовних послуг дає SBS змогу покращувати свою роботу для 
найбільших громад різних мов та культур, а також нових спільнот та громад, які мають 
найбільші потреби. Надання слова нашій аудиторії є дуже важливою частиною цього 
процесу, і ми закликаємо громади цілої Австралії поділитися своєю думкою»  
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Критерії відбору мають бути визначені до травня 2022 року, а перегляд мовних сервісів 
SBS має завершитися до 2022 року.  
  
Громадські консультації щодо критерій відбору триватимуть з 7 жовтня до 12 листопада. 
Ознайомитися з проектом критерій відбору та залишити відгук можна за посиланням 
sbs.com.au/consultation   
  
Для більш детальної інформації та у питаннях інтер’ю звертайтеся до:  
Kate Warnock | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135 
 
 
 
 


