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ယုံ��ၾကည္္စုိတ္္ခ်မ်ိုေႈ 
က္�်�ပ္္ိုတု္�႔ေအေ�န္ျဖင့့္္ ယုံ��ၾကည္္စုိတ္္ခ်ရ်ၿပိုး� သက္ဆုို�င့္္ဆိုက္စိပ္ိုမိုေႈရုိသည့္္ 

အေ�ၾကာင့္္�အေရာမိုော်�အော� မိုေည္္သု�႔ေ တ္င့္္ဆိုက္သန္ည္္�။ 

• က္�်�ပ္္ိုတု္�႔ေ တ္င့္္ျပိုမိုေည့္္ အေ�ၾကာင့္္�အေရာမိုော်�အော� က္�်�ပ္္ိုတု္�႔ေ လ့္တ္္လ့ပ္ိုစ္ိာ ကု�ယ္ုံပုို�င့္္
ဆို���ျဖတ္္ခ်က္်ခ်ၿ်ပိုး� လ့�ပ္ို�ဆိုာင့္္ျခ်င့္္� 

• က္�်�ပ္္ိုတု္�႔ေ၏ သတ္င့္္�၊ မိုေက္်�မိိုောက္�ရ�ရာအေ�ၾကာင့္္�အေရာမိုော်�သည္္ မိိုေန္္ကန္္၊ မိိုေ်
တ္ၿပိုး� ဘက္မိုေလု့�က္သလု့� အေမိုော်�ျပိုည္္သူအေတ္္က္ အေ�ရ�ပို��သာ အေ�ၾကာင့္္�အေ
ရာမိုော်� ျဖစ္ိျခ်င့္္� 

• အေျမိုေင့္္သ�ဘာထားော��ပို�င့္္�စိ��၊ ရိ��ထားောင့့္္�ပို�င့္္�စိ��ကု� ရင့္္ဝယ္ုံပုို�က္၍ က္�်�ပ္္ိုတု္�႔ေ၏  
တ္င့္္ျပိုခ်က္်မိုော်�သည္္ တ္မူိုေထူားေ�ျခ်ာ�ၿပိုး� စုိန္္�ခ်ၚမိုေႈျဖစ္ိ�စိ�ု�င့္္သလု့� အေျင့္င့္္�ပ္ိုာ�ဖ္ယ္ုံ
ရာ�ိင့့္္ �စ့ိ�ဆိုာ္�ု��ဆ္ို�ပို��စိရာမိုေ�်�ုလ့ည္္� ျဖစ္ိ�ု�င့္္ပို�သည္္။ 

ပ္ိုင့့္္လ့င့္္�ျမိုေင့္္သာမိုေႈ ရုိျခ်င့္္� 
သင့့္္�ရ္�ခ်ယ္်ုံစိရာမိုော်�အော� က္�်�ပ္္ိုတု္�႔ေ မိုေည္္သု�႔ေ ကူည္းလ့မ္ိုေ�
ည္္န္္�ပို�သန္ည္္�

• က္�်�ပ္္ိုတု္�႔ေအေ�န္ျဖင့့္္ အေခ်က္်အေလ့က္မိုော်�ကု��ပို�ပို�သည္္ ထုားေ�မိိုေသာလိ့င့္်္ သင့့္္အေ�န္ျဖင့့္္ 
သင့္္�ိင့့္္ သင့္္၏ သာ�၊ သမိုေး��ိင့့္္ သင့့္္အေ�ပ္ိုထုားေန္္�မိုေႈ�အောက္တ္္င့္္ရုိသည့္္ လူ့င့္ယ္ုံမိုော်�
အေတ္္က္ သင့့္္�တ္ာ္မိိုေန္္ကန္္ရာ အေ�ၾကာင့္္�အေရာကု� �ရ္�ခ်ယ္်ုံ�ု�င့္္မိိုောျဖစ္ိပို�သည္္။ 

• �ၾကျင့္ာမိုော်�သည္္ က္�်�ပ္္ိုတု္�႔ေ၏ တ္င့္္ဆိုက္မိုေႈ�ိင့့္္ က္�က္�ျပိုာ�ျပိုာ�ျဖစ္ိ�အောင့္္  
လ့�ပ္ို�ဆိုာင့္္ထားော�ၿပိုး� မိုေည္္က�သု့�႔ေ�သာ �ၾကာ္ျင့္ာကု�သာ ထားေည့္္သ္င့္္��ၾကာ္ျင့္ာမိုေည္္ ဆုို�သည့္္ 
စိည္္�မိုေဥ္်္း�စိည္္�ကမ္ိုေ�နိ္င့့္္ ထားေည့္္သ္င့့္္မိုေႈမိုော်�ကု� ခ်မိ်ိုေတ္္ထားော�ပို�သည္္။  

• စုိတ္္ကသုက�အောက္ ျဖစ္ိဖ္ယ္ုံရာ အေ�ၾကာင့္္�အေရာမိုော်�၊ ၾကည့္္ရိ�န္ာ�ဆိုင့္္�ု�င့္္သည့္္ 
ပိုရုသတ္္မိုော်�၏ အေ�န္အေထားော��ိင့့္္ ထုားေလ့္ယ္ုံရိလ့္ယ္ုံရုိမိုေႈ�တ္္အေ�ပိုၚ မူိုေတ္ည္္ၿပိုး� ခု်န္်္
ခ်�သင့့္္လိ့င့္်္ ၾကု�တ္င့္္သတု္�ပို�ခ်က္်မိုော်� ထားေည့္္သ္င့္္�ျခ်င့္္�လ့�ပ္ို�ဆိုာင့္္သလု့�  
အေယ္ုံဒီးတ္ာပုို�င့္္�ဆုို�င့္္ရာ သင့့္္�တ္ာ္မိုေႈရုိသည့္္ အေရာမိုော်�ကု�သာ ျပိုသထားေ�တ္္လ့ႊင့့္္တ္ာ
မိုေ�်�ု လ့�ပ္ိုပို�သည္္။ 

�လ့�စိာ�ဂရ�ျပို�ျခ်င့္္� 
�လ့�စိာ�ဂရ�ျပို�ျခ်င့္္�ကု� က္�်�ပ္္ိုတု္�႔ေ မိုေည္္က�သု့�႔ေ  
လ့�ပ္ို�ဆိုာင့္္ကင့့္်္သ���ၿပိုး� ျမိုေင့့္္တ္င့္္မိုေႈလ့�ပ္ိုသန္ည္္�။ 

• ဘက္လု့�က္မိုေႈ၊ မိုေလု့�မိုေ�န္္�ထားော�မိုေႈ ျဖစ္ိ�စိ�ု�င့္္သည့္္ အေ�ၾကာင့္္�အေရာမိုော်�၊ ခ္်�ျခ်ာ�ဆိုက္
ဆို�မိုေႈအေပို�အေဝင့္္ မိုေတ္ရာ� ပို���သကာ�ကပ်ို��စိ� သတ္္မိိုေတ္္တ္ာမိုေ�်�ု မိုေျဖစ္ိ�အောင့္္ �ရိာင့္္
ရိာ�ၿပိုး� တ္င့္္ျပိုျခ်င့္္� 

• အေ�ၾကာင့္္�အေရာမိုော်�ကု� တ္င့္္ျပိုသည့္္အေခ်�တ္္င့္္ အေဂၤလု့ပ္ိုဘာသာစိကာ�အေျပိုင့္္ 
တ္ျခ်ာ�ဘာသာစိကာ��ိင့့္္လ့ည္္� တ္င့္္ျပိုၿပိုး� အေျမိုေင့္္ရိ��ထားောင့့္္�ပို�င့္္�စိ��ျဖင့့္္ 
 �ဖာ္ထားေ�တ္္ၾကရန္္ အော��ပို�မိုေႈျပို�လ့�ပ္ိုျခ်င့္္�

• ဌာော�န္တ္�င္ု့္�ရင့္္�သာ�ဆုို�င့္္ရာ အေ�ၾကာင့္္�အေရာမိုော်� တ္င့္္ဆိုက္သည့္္အေခ်�တ္္င့္္ 
Aboriginal �ိင့့္္ Torres Strait Islander လူ့မိုေ�်�ုစိ�မိုော်��ိင့့္္ ပိုတ္္သက္ၿပိုး�  
လု့�က္န္ာရန္္ ရု��ရာ လ့�ပ္ိုထားေ���လ့�ပ္ိုန္ည္္��ိင့့္္ ကင့့္်္ဝတ္္ အေ�ျခ်အေ�န္အေရုပ္ိုအေက�ကု� 
သုန္ာ�လ့ည္္ျခ်င့္္� ျဖစ္ိပို�သည္္။ 

• ကၽ္ြႏု္��ပ္္ိုတု္�႔ေသည္္ လူ့မိုော်�၏ ကု�ယ္္ုံ�ရ�လ့��ၿခ်��မိုေႈကု� ကၽ္ြႏု္��ပ္္ိုတု္�႔ေ၏  
သတ္င့္္��ပို�ပုို�႔ေ�ရ� တ္ာဝန္္မိုော်��ိင့့္္ထားေပ္ိုတူ္ အေည္းအေမိိုေအ်ေ�လ့�ထားော�လိ့က္် �လ့�စိာ�
ဂ႐ုျ�ျပို�ပို�သည္္။

တ္ာဝန္္ခ်�မိုေႈ 
က္�်�ပ္္ိုတု္�႔ေ မိုေည္္က�သု့� တ္ာဝန္္ခ်�မိုေႈ လ့�ပ္ိုသန္ည္္� 

• က္�္်�ပ္ိုတု္�႔ေ တ္င့္္ျပိုသည့္္အေ�ၾကာင့္္�အေရာမိုော်�၊ ဝန္္�ဆိုာင့္္မိုေႈမိုော်��ိင့့္္ ပိုတ္္သက္ၿပိုး� ခ််း�
က�်�မိုေႈ၊ �ဝဖန္္ အေျပိုစ္ိတ္င့္္မိုေႈမိုော်�လ့�ပ္ို�ု�င့္္ရန္္ လ့�ပ္ို�ဆိုာင့္္�ပို�ထားော�ျခ်င့္္�

• မိုေ�ကန်္ပ္ိုခ်က္်တု္�င့္္တ္န္္�မိုေႈမိုော်�ကု� ခ်မိ်ိုေတ္္ထားော�သည့္္ စိ�အေရ ကု�င့္္တ္္ယ္ုံ�ျဖရိင့္္�မိုေႈ  
လ့�ပ္ို�ပို�ၿပိုး� စိ��စိမ္ိုေ�စိစ္ိ�ဆို�မိုေႈမိုော်�ကု� SBS Ombudsmand က သး�သန္္႔ေလ့္တ္္လ့ပ္ိုစ္ိာ 
လ့�ပ္ို�ဆိုာင့္္�ပို�ျခ်င့္္� ျဖစ္ိပို�သည္္။ 

SBS သည္္ သး�သန္္႔ေလ့္တ္္လ့ပ္ိုသည့္္ အေမိုော်�ျပိုည္္သူပုို�င့္္ ရ�ပ္ိုျမိုေင့္္သ�ၾကာ�၊ �ရဒီးယုုံ��ိင့့္္ ဒီးဂစ္်ိတ္ယ္ုံမိုေးဒီးယုံာဌာောန္ျဖစ္ိၿပိုး� 

က္�်�ပ္္ိုတု္�႔ေ၏ ပိုဋုိဥ္းာဥ္္းစိာတ္မ္ိုေ�က္�်�ပ္္ိုတု္�႔ေ၏ ပိုဋုိဥ္းာဥ္္းစိာတ္မ္ိုေ�တ္္င့္္ ျပိုဌာောန္္�ထားော�သည့္္အေတု္�င့္္� ၾသစိ�ၾတ္�လ့်� လူ့မိုေႈအေသု�င့္္�အေဝု�င့္္�ကု�  

အေက�်�ုျပို�ရန္္ တ္ာဝန္္ရုိပို�သည္္။ က္�်�ပ္္ိုတု္�႔ေသည္္ အေစုိ��ရ၏ �င့္္�ၾက��ထားောက္ပို�မ့ိုေႈ�ိင့့္္ �ၾကာ္ျင့္ာက�သု့�႔ေ�သာ 

 �င့္္�ၾက�ရရုိ�စိသည့္္ လ့�ပ္ိုင့္န္္�မိုော်�ျဖင့့္္ လ့ည္္ပိုတ္္လ့က္် ရုိပို�တ္ယ္ုံ။  

က္�်�ပ္္ိုတု္�႔ေ၏ က္န္္ယုံက္တ္�လိ့ာ်က္တ္္င့္္ တ္မူိုေထူားေ�ျခ်ာ�သည့္္ ၾသစိ�ၾတ္�လ့်�အေ�ၾကာင့္္� �ျပိုာဆုို�ခ်က္်မိုော်�၊ �ဒီသ 

ဆုို�င့္္ရာ�ိင့့္္ �ု�င့္္င့္�တ္ကာ သတ္င့္္��ိင့့္္ မိုေက္်�မိိုောက္�ရ�ရာအေ�ၾကာင့္္�၊ အော�ကစိာ�၊ �ု�င့္္င့္�တ္ကာ ဇာာတ္္ကာ�မိုော်��ိင့့္္  

သတ္င့္္�မိိုေတ္္တ္မ္ိုေ�တ္င့္္�ဆိုာင့္္�ပို��မိုော်�၊ အေစိာ�အေ�သာက္�ိင့့္္ ရ�ပ္ိုရိင့္္မိုော်�အေျပိုင့္္ ဘာသာစိကာ� အေမိုေ�်�ု�ပို�င့္္� 

၆၀ �ကာ္်ျဖင့့္္ �ဒီသဆုို�င့္္ရာ �ရဒီးယုုံ� လ့�ပ္ိုင့္န္္�မိုော်�ျဖစ္ိ ဝန္္�ဆိုာင့္္မိုေႈ �ပို�လ့က္် ရုိပို�သည္္။  က္�်�ပ္္ိုတု္�႔ေသည္္ 

National Indigenous Television (NITV) �ိင့့္္ ဌာော�န္တု္�င့္္�ရင့္္�သာ�မိုော်� �ျပိုာျပိုသည့္္  

ဌာော�န္တု္�င့္္�ရင့္္�သာ�မိုော်�၏ အေ�ၾကာင့္္�ကု� အေဓုိက တ္င့္္ဆိုက္ရာ �န္ရာလ့ည္္� ျဖစ္ိပို�သည္္။ 

က္�်�ပ္္ိုတု္�႔ေ၏ တ္င့္္ျပိုခ်က္်မိုော်�သည္္ အေမိုော်�ျပိုည္္သူ ထားေင့္္မိိုေတ္္�မိိုော္်လ့င့့္္သလု့� ျဖစ္ိလ့ာ�စိရန္္အေတ္္က္ SBS ၏  

သတ္္မိိုေတ္္ခ်က္်စိ� ထားော�ရုိၿပိုး� သင့့္္အေ�န္ျဖင့့္္ ရ�ပ္ိုျမိုေင့္္သ�ၾကာ�၊ �ရဒီးယုုံ�၊ အ္ေန္္လု့�င့္္� သု�႔ေမိုေဟု�တ္္ ဆုို�ရိယ္ုံမိုေးဒီးယုံာစိသည့္္ 

�န္ရာ�ပို�င့္္�စိ��မိုော်�တ္္င့္္ ၾကည့္္ရိ�န္ာ�ဆိုင့္္ဖတ္္ၾကာ�သည့္္အေရာမိုော်�ကု� ခ်မိ်ိုေတ္္ထားော�သည့္္ စိည္္�မိုေဥ္်္း��ိင့့္္  

စိ��ိ�န္္�အေတု္�င့္္� လ့�ပ္ို�ဆိုာင့္္ထားော�ပို�သည္္။  

သတ္္မိိုေတ္္ခ်က္်စိ�တ္္င့္္ ဤက�သု့�႔ေ အေ�ရ�ပို��သာ စိ�မိုော်�ကု� ကာမုိုေ�အောင့္္ ထားေည့္္သ္င့္္�စိဥ္္း�စိာ�ထားော�ပို�သည္္။ 

SBS ၏ သတ္္မွွတ္္ခ််က္္စံံမွ်း� 

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