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אמון
 האופן בו אנו מספקים 

תוכן אמין ורלוונטי

אנו מקבלים החלטות על התכנים שלנו באופן עצמאי.	 

התכנים של החדשות והאקטואליה שלנו מדוייקים, מאוזנים 	 
ובלתי משוחדים, ועומדים באמות המידה של העניין הציבורי.

אנו מאמצים מגוון רחב של דיעות ונקודות מבט- התכנים 	 
שלנו עשויים להיות חדשניים ומאתגרים וכן שנויים במחלוקת 

ופרובוקטיביים.

ִקיפּות  ְשׁ
האופן בו אנו עוזרים לכם לבחור את 

התכנים המתאימים לכם

אנו מספקים מידע כדי שתוכלו לבחור את התכנים המתאימים 	 
לכם, לילדים ולצעירים הנמצאים תחת השגחתכם.

אנו מוודאים שהפרסומות נבדלות מהתכנים שלנו. אנו קובעים 	 
כללים לגבי השמת פרסומות מסוגים מסויימים.

לגבי תכנים העלולים לגרום לאי נוחות, אנו שוקלים את קהל 	 
היעד, מפגינים רגישות, מספקים אזהרות היכן שזה חיוני, ורק 

מראים תכנים הרלוונטיים מבחינה עיתונאית. 

כבוד
 האופן בו אנו מיישמים 
ומעודדים טיפוח כבוד

אנו נמנעים מתכנים המעודדים דיעות קדומות ואפליה, כולל 	 
שימוש לא מוצדק בסטריאוטיפים, דימויים פשטניים המאפיינים 

סוגים מסויימים של אנשים, תוך התחשבות בהקשר.

אנו מספקים תכנים בשפות אחרות, שאינן אנגלית ומעודדים 	 
ביטוי מגוון רחב של דיעות.

אנו רגישים להצגתם של נושאים העוסקים בילידים האוסטרלים 	 
)אבוריג’ינלים( תוך התחשבות ומתן כבוד לכללים התרבותיים 
והאמונה של הילידים האבוריג’ינלים ותושבי איי מיצרי טוראס 

)טוראס סטרייט איילנדרס(.

 אנו מכבדים את פרטיותם של אנשים, ומאזנים את הפרטיות 	 
באחריות שלנו לדווח על המתרחש. 

אחריות
באיזה אופן אנו אחראים

אנו מאפשרים לכם לספק לנו משוב )פידבק( על התכנים 	 
והשירותים שלנו, בין אם אלו מחמאות או דברי ביקורת.

יש לנו תהליך קבלת תלונות עצמאי המפורט במסגרת כללי 	 
 ההתנהלות. תלונות אלו נחקרות על ידי משרד המבקר של 

י-ֵאס. ֵאס-ּבִ

י-ֵאס היא שירות טלוויזיה, רדיו ומדיה דיגיטלית לאומי ועצמאי עם אחריות  ֵאס-ּבִ
כלפי הקהילה האוסטרלית כפי שמפורט באמנה שלנו. אנו מקבלים מימון מממשלת 

אוסטרליה וכן הכנסה מהפעילות המסחרית כגון מפרסום.

בכל רחבי רשת השידור שלנו אנו משתפים את הקהל בסיפורים אוסטרלים יחודיים, 
חדשות מקומיות ובינלאומיות, ספורט, תכניות דרמה בינלאומיות, אוכל סרטים 

וסרטים תיעודיים. כמו כן אנו מציעים שידורי רדיו מקומיים ביותר מ60 שפות. אנו 
גם הבית של סיפורי העמים הראשונים של אוסטרליה, כשתחנת הטלוויזיה הילידית 

הלאומית )ֵאן-ָאיי-ִטי-ִוי( משדרת תכניות מנקודת המבט של אוכלוסיית הילידים.

 כדי לוודא שהתכנים שלנו עומדים בציפיות הציבור, אימצנו את כללי ההתנהלות 
י-ֵאס, המפרטים את הכללים והתקנים המתייחסים לכל התכנים של   של ֵאס-ּבִ

י-ֵאס ללא קשר היכן אתם מקבלים את המידע- בטלוויזיה, ברדיו, באינטרנט,   ֵאס-ּבִ
או ברשתות החברתיות.

כללי ההתנהלות עוסקים בנושאים חשובים כמו.

י-ֵאס פרטים על כללי ההתנהלות של ֵאס-ּבִ
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