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ਭਰੋਸਾਭਰੋਸਾ
ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਯੇਗੋ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ  ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਯੇਗੋ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ  
ਸਮੱਗਰੀ ਕਕਵੇਂ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂਸਮੱਗਰੀ ਕਕਵੇਂ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

• ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸਤੰੁਤਰ ਫਸੈਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ

• ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਕਲਆਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਸਹੀ, ਸੰਤੁਕਲਤ 
ਅਤੇ ਕਨਰਪੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਹੱਤ ਕਵੱਚ ਹੈ। 

• ਅਸੀਂ ਕਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕਵਆਪਕ ਲੜੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ - ਸਾਡੀ 
ਸਮਗਰੀ ਕਵਲੱਖਣ ਅਤੇ ਚਣੁਤੌੀਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਵਵਾਦਪੂਰਨ 
ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਗਰੀ ਦੀ  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਗਰੀ ਦੀ  
ਚਣੋ ਕਵੱਚ ਕਕਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂਚਣੋ ਕਵੱਚ ਕਕਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

• ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਚਣੁ 
ਸਕ ੋਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਚਲੇ ਕਕਸ ੇਵੀ ਬੱਚ ੇਜਾਂ 
ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ।

• ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਕਵਕਗਆਪਨ ਸਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਤੋਂ 
ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਝੁ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਨਯਮ ਵੀ ਕਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

• ਕਕਸ ੇਪੇ੍ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਕਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਜਥੇ ਹੋ ਸਕ ੇਚਤੇਾਵਨੀ ਕਦੰਦੇ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਕਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕਦਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤੌਰ 
ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵ।ੇ

ਸਕਤਕਾਰਸਕਤਕਾਰ
ਅਸੀਂ ਸਕਤਕਾਰ ਕਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ  ਅਸੀਂ ਸਕਤਕਾਰ ਕਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ  
ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਕਕਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਦੰਦੇ ਹਾਂਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਕਕਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਦੰਦੇ ਹਾਂ

• ਅਸੀਂ ਅਕਜਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਅਤੇ 
ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਇਸ ਕਵੱਚ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਰੂੜ੍ੀਵਾਦ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ 
ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

• ਅਸੀਂ ਅੰਗੇ੍ਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵਚ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਕਸਮ ਦੇ ਕਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਗਟਾਵ ੇਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

• ਅਸੀਂ ਆਕਦਵਾਸੀ ਮਸਕਲਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਤੀ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਆਕਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕਭਆਚਾਰਕ 
ਢੰਗ-ਤਰੀਕਕਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

• ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਈਵਸੇੀ ਕਧਆਨ ਕਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕਰਪੋਰਕਟੰਗ 
ਦੀ ਕਜੰ਼ਮਵੇਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਕ ੇਚਲਦੇ ਹਾਂ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 
ਅਸੀਂ ਕਕਸ ਤਰਾ੍ਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂਅਸੀਂ ਕਕਸ ਤਰਾ੍ਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਪਦ੍ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਸੰ਼ਸਾਯਗੋ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਨੰਦਣਯਗੋ। 

• ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਅਕਭਆਸ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਤੰੁਤਰ 
ਪਕ੍ਕਕਰਆ ਹੈ, ਕਜਸਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਲੋਕਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ  
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਇੱਕ ਸਤੰੁਤਰ ਕੌਮੀ ਜਨਤਕ ਟੈਲੀਕਵਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਕਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸਵੇਾ ਹ ੈਕਜਸਦੀ 
ਆਸਟੇ੍ਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਤ੍ੀ ਕਜੰ਼ਮਵੇਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਾਰਟਰ ਕਵੱਚਸਾਡੇ ਚਾਰਟਰ ਕਵੱਚ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ 

ਆਸਟੇ੍ਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲੀਆ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਇਸ਼ਕਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਮਲਦੇ ਹਨ। 

ਆਪਣ ੇਨੈਟਵਰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਵਲੱਖਣ ਆਸਟੇ੍ਲੀਅਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਤ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ 
ਤ ੇਮਜੂੌਦਾ ਮਸਲੇ, ਖੇਡਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਟਕ ਤ ੇਦਸਤਾਵਜੇ਼ੀ, ਭਜੋਨ, ਕਫਲਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਡੀਓ 

ਸਵੇਾਵਾਂ ਨੰੂ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ  

ਜਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਘਰੇਲ ੂਜ਼ਰੀਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਕਜਨਸ ਟੈਲੀਕਵਜ਼ਨ (ਐਨ ਆਈ ਟੀ ਵੀ) 
ਮਲੂ-ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਗੋਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਐਸ ਬੀ 
ਐਸ ‘ਕਡੋ ਆਫ ਪ੍ਕੈਕਟਸ’ ਹੈ ਜ ੋਐਸ ਬੀ ਐਸ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕਨਯਮ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ 
ਹ,ੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਕਕਵੇਂ ਵੀ ਪਹੰੁਚ ਕਕਉਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵ ੋ- ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਆਨਲਾਈਨ,  
ਜਾਂ ਸਸੋ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ।

‘ਕਡੋ ਆਫ ਪੈ੍ਕਕਟਸ’ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱ ਕਦਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਕਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।‘ਕਡੋ ਆਫ ਪੈ੍ਕਕਟਸ’ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱ ਕਦਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਕਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਦੇ ਕਡੋ ਆਫ ਪ੍ਕੈਕਟਸਐਸ ਬੀ ਐਸ ਦੇ ਕਡੋ ਆਫ ਪ੍ਕੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

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