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Media Release 
5 October 2021 

SBS đón nhận góp ý của cộng đồng nhằm giúp định hình tương lai đài 
SBS và các dịch vụ về ngôn ngữ của SBS 
 

Như một phần trong cam kết của SBS, tiếp tục tham gia nhằm đáp ứng nhu cầu của nước Úc đương đại, 

SBS bắt đầu xem xét thường xuyên các dịch vụ về ngôn ngữ của mình trên đài SBS, hôm nay chúng tôi mở 

cuộc tham vấn cộng đồng, đón nhận ý kiến về các tiêu chí tuyển chọn. 

 

Xem xét Dịch vụ Ngôn ngữ của SBS là một quá trình được thực hiện năm năm một lần, cùng thời gian với 

cuộc Điều tra Dân số quốc gia, nhằm bảo đảm các dịch vụ của đài SBS phản ánh xã hội đang thay đổi nhanh 

chóng và ngày càng đa dạng của nước Úc. Các tiêu chí tuyển chọn sẽ được sử dụng cùng với dữ liệu Điều 

tra Dân số năm 2021, nhằm xác định các ngôn ngữ sẽ được phục vụ, và phương cách chuyển tải các dịch vụ 

ngôn ngữ này, trong năm năm tới.  

 

Xem xét Dịch vụ Ngôn ngữ bao gồm sự đánh giá về mặt tiếng nói và ngôn ngữ trên đài phát thanh, trên SBS 

On Demand, podcasting và các nền tảng kỹ thuật số khác. 

 

Cuộc tham vấn cộng đồng kéo dài sáu tuần, bắt đầu từ hôm nay và kết thúc vào ngày 12 tháng 11 năm 

2021, là cơ hội quan trọng để cộng đồng đóng góp vào tương lai của các dịch vụ trên đài SBS, đánh giá về 

tiếng nói và ngôn ngữ được chuyển tải qua mạng lưới rộng hơn của SBS, tất cả mọi sự phản hồi đều được 

cân nhắc trong việc quyết định những tiêu chí tuyển chọn sau cùng. 

 

Giám đốc Nội dung Ngôn ngữ và Phát thanh của SBS, ông David Hua nói “SBS có một khả năng độc đáo có 

thể tiếp cận và kết nối với các cộng đồng đa dạng của nước Úc, thông qua dịch vụ đa ngôn ngữ trên nhiều 

nền tảng. Trong hơn 45 năm, chúng tôi đã tiếp tục điều chỉnh việc cung cấp các dịch vụ đầy sáng tạo và ý 

nghĩa cho cộng đồng, và ngày nay chúng tôi vẫn làm như vậy trên đài phát thanh, trực tuyến, podcast và 

các ứng dụng với hơn 60 ngôn ngữ. Việc xem xét này sẽ giúp định hình SBS khi chúng ta đang dần đi đến 50 

năm thành lập. 

 

“Vai trò quan trọng của dịch vụ đa ngôn ngữ SBS đã được chứng minh trong đại dịch COVID-19, qua việc 

cung cấp thông tin cập nhật quan trọng và thông tin sức khoẻ cho cộng đồng bằng ngôn ngữ họ yêu 

chuộng. Xem xét Dịch vụ Ngôn ngữ là một cơ hội quan trọng để bảo đảm chúng tôi tiếp tục phản ánh nhu 

cầu của các cộng đồng tại nước Úc ngày nay. 

 

“Việc cập nhật thường xuyên chương trình ngôn ngữ sẽ giúp SBS phục vụ tốt hơn các cộng đồng lớn đa 

dạng về văn hoá và ngôn ngữ, cũng như mang đến dịch vụ này cho những cộng đồng mới nổi có nhu cầu 

cao. Một yếu tố quan trọng trong quá trình này là tiếng nói của khán giả, chúng tôi khuyến khích các cộng 

đồng trên khắp nước Úc chia sẻ ý kiến đóng góp của các bạn.” 
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Các tiêu chí tuyển chọn sẽ hoàn tất vào tháng 5 năm 2022, sự thay đổi với các dịch vụ ngôn ngữ của SBS sẽ 

được thực hiện trước cuối năm 2022. 

 

Thời gian tham vấn cộng đồng cho các tiêu chí tuyển chọn kéo dài từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 

năm 2021. Để xem bản dự thảo về các tiêu chí tuyển chọn và gởi phản hổi, xin quý vị truy cập 

sbs.com.au/consultation. 

 

Hết. 

 

Để biết thêm thông tin và nếu cần phỏng vấn xin liên hệ: 

 

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