
 برای کسب اطالعات بیشتر 
sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice

اعتامد
 ما چگونه محتوای مربوط 

و قابل اعتماد ارائه می دهیم

ما درباره محتوای خود به صورتی مستقل تصمیم گیری می کنیم.	 

محتوای اخبار و گزارش های جاری ما دقیق، متعادل و بی طرفانه و به 	 
نفع عموم است.

ما طیف گسترده ای از دیدگاه ها و نقطه نظرات را در بر می گیریم - 	 
محتوای ما می تواند نوآورانه و چالش برانگیز و همچنین بحث برانگیز و 

تحریک کننده باشد.

شفافیت
 ما چگونه در انتخاب گزینه های محتوایی 

به شما کمک می کنیم

ما اطالعاتی را ارائه می دهیم تا بتوانید محتوای مناسب برای خود و هر 	 
کودک و نوجوان تحت مراقبت خود را انتخاب کنید.

ما اطمینان حاصل می کنیم که تبلیغات از محتوای ما متمایز است و 	 
قوانینی را در مورد نحوه قرارگیری انواع خاصی از تبلیغات تعیین می کنیم.

در خصوص محتوای بالقوه ناراحت کننده، مخاطب احتمالی را در نظر می 	 
گیریم، حساسیت را اعمال می کنیم، در صورت لزوم هشدارهایی می دهیم و 
فقط در صورت مرتبط بودن از نظر ویراستاری، آن مطلب را نشان می دهیم.

احرتام
 ما چگونه تمرین احترام می کنیم 

و آن را ترویج می کنیم

ما با در نظر گرفتن زمینه موضوع، از محتوایی که باعث تعصب و 	 
تبعیض از جمله استفاده غیرقابل توجیه از کلیشه ها می شود، اجتناب 

می کنیم.

ما به زبان های دیگری غیر از انگلیسی محتوا ارائه می دهیم و بیان 	 
طیف گسترده ای از دیدگاه ها را ترویج می کنیم.

ما نسبت به ارائه موضوعات مربوط به مردمان بومی حساس هستیم 	 
و پروتکل های فرهنگی مردمان بومی و جزیره نشینان تنگه تورس را 

رعایت می کنیم.

ما به حریم خصوصی افراد احترام می گذاریم و در برابر مسئولیت های 	 
گزارشگری خود تعادل برقرار می کنیم.

پاسخگویی
ما چگونه پاسخگو هستیم

ما روش هایی برای بازخورد در مورد مطالب و خدمات خود، اعم از 	 
نظرات تشویقی یا انتقاد آمیز، در اختیار شما قرار می دهیم.

به موجب قانون عملکرد اس بی اس ما یک فرایند مستقل برای رسیدگی 	 
به شکایات داریم، که توسط SBS Ombudsman بررسی می شود.

اس بی اس )SBS( یک سرویس مستقل و ملی تلویزیونی، رادیویی و رسانه های دیجیتال 
است که در قبال جامعه استرالیا مسئولیت دارد . این امر در منشور ما عنوان شده است. 

بودجه ما توسط دولت استرالیا و از محل درآمد های تجاری مانند تبلیغات تأمین می شود.

ما در سراسر شبکه های خود گزارش های منحصر به فردی را درباره استرالیا، اخبار محلی و 
بین المللی و امور جاری، ورزش، درام ها و مستندهای بین المللی، غذا، فیلم و برنامه های 

رادیویی به بیش از ۶۰ زبان به اشتراک می گذاریم. ما همچنین از طریق ارائه برنامه های 
شبکه ملی تلویزیونی مردمان بومی بعنوان خانه اصلی گزارش های مربوط به مردمان نخستین 

استرالیا از نگاه بومیان استرالیایی شناخته می شویم.

برای اطمینان از اینکه محتوای ما انتظارات جامعه را برآورده می کند ما قانون عملکرد اس 
بی اس )SBS Code of Practice( را داریم که در آن قوانین و استانداردهایی برای کلیه 

محتوای اس بی اس بدون توجه به مکانی که به آن دسترسی پیدا می کنید - در تلویزیون، 
رادیو ، آنالین یا رسانه های اجتماعی - مشخص شده است.

قانون عملکرد اس بی اس موارد مهمی را شامل می شود، از جمله... 

SBS CODE of PRACTICE درباره قانون عملکرد اس بی اس یا

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